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KATALIKAI
PASAULY

Katalikai
Lenkijos

seime
13 katalikų 460 atstovų seime

Varšuva. — I Lenkijos seimą 
birželio 1 d. išrinkta 460 atsto
vų, tačiau katalikų ar tokių, ku
rie dedasi atstovaują katalikus, te 
išrinkta vos 13.

Po penkis atstovus seime turi 
dvi grupės — “Znak’' ir “Pax”. 
Abi linkusios vesti nepriklauso
mą kryptį.
Be to, išrinkti dar trys katalikai.

Įdomesnė “Znak” grupė, nes 
režimas buvo į ją jau daręs spau
dimą. Priežastis — šios grupės va 
das, dr. St. Stoma buvo teigiamai 
pasisakęs už 1968 kovo m .studen 
tų vykdytas demonstracijas. Ko
munistai buvo darę žygių, kad 
“Znak” atstovai nepatektų į sei
mą. Tai nepavyko ir penki na
riai buvo išrinkti.

Bažnyčia prieš “Pax” atstovus
Kiti penki atstovai priklauso 

“Pax”, Piaseckio vadovaujamai 
tariamų katalikų grupei. Lenkijos 
Bažnyčia jų nelaiko savo atsto
vais. Iš esmės, jie — aiškūs ben
dradarbiavimo su režimu šalinin 
kai.

“Znak” atstovai pasiryžę taip 
pat gerinti valstybės — Bažny
čios santykius ir ypač religinio 
auklėjimo srity.

Valstybė buvo pažadėjusi iš lė
šų, gautų konfiskavus Bažnyčios 
žemes, finansiniai remti katali
kų vaikų religinį auklėjimą baž
nyčiose ar privačiuose butuose. 
Toji parama daugiau teoretinė,. . v ,. . . i Ekvadoro 200 mylių teritoriniųdėl to atstovai pasiryžę padėti p , y H *vandenų nbą.

Prieš porą mėnesių panašus 
atvejis buvo ties Peru pakraš
čiais, kur buvo sulaikyti keli

manomai taisyti.
Tikisi Lenkijos — Vatikano 

pasitarimų
Daugiau tikimasi iš busimųjų | f^V ^ejų įivaį ir jie paleisti,

Lenkijos režimo ir Vatikano pa
sitarimų. Pats Vatikanas Lenki

sumokėjus stambias baudas.

Vėl žuvo rūsy
generolas

Mirė “eidamas tarnybos 
pareigas”

MASKVA. — Sovietų gyny
bos ministerija “Krasnaja Zviez 
da” laikraštyje paskelbė: tra
giškai žuvo, tarnybos pareigas 
eidamas, maj. gan. T. Ivanov. 
Nepaskelbta jokių smulkesnių 
žinių.

Iš visos eilės paskelbtų ge
nerolų mirties atvejų, dabar 
jau septintasis, generolui mirus, 
jam ėjus pareigas.

Rinkimai New Yorke
NEW YORK. — Čia birželio 

17 d. įvyko pirminiai miesto 
mero rinkimai. Pralaimėjo lig
šiolinis meras J. Lindsay, lai
mėjo du mažai žinomi politikai: 
J. Marohi ir M. Procaccino. Ta
čiau Lindsay, būdamas, be res
publikonų, ir liberalinės parti
jos atstovas,' visvien dalyvaus 
š. m. lapkričio m. New Yorko 

i mero rinkimuose.
Miesto rinkimuose turėjo įta

kos gyventojų rūpestis mieste 
augančia nusikaltimų banga, 
riaušėmis mokyklose, darbinin- 

streikais.
® Pakeitimai Atėnuose. Lau- 

K kiama, kad min. pirmininkas
G. Papadopoulos šiandien pa-

Dr. L. Strugal, rėžimo vado G. skelbs nauĖ vyriausybės sąsta- 
Husako pavaduotojas, vienas at-1 bą. Ketvirtadienį atsistatydino 
kakliausių Maskvos šalininkų. i du ministeriai.

kijos katalikų padėtimi domisi— 
to dėmesio išraiška yra jėzuitų 
vyr. vadovo Pedro Arrupe dviejų 
savaičių viešnagė Lenkijoje.

“Znak” atstovai mano, kad re
žimas galėtų susitarti diplomati
nių santykių su Vatikanu užmez
gimo klausimu. Kitas lenkams, 
ypač dvasininkams opus klausi
mas, tai naujųjų Lenkijos vaka
rinių sričių, kitaip tariant, Ode
rio — Neisės sienos pripažinimas 
iš Vatikano pusės. Bet tai tik re
žimo lūkesčiai.

Jei Lenkijos režimas susilauktų 
tų nuolaidų, tai, bent taip mano 
“Znak” nariai, Bažnyčia Lenki- 
koje galėtų susilaukti daugiau lai 
svės.

'• Haiti prez. F. Duvalier pra
dėjo eiti pareigas — pareiškė 
užsienio diplomatai. Anksčiau 
buvo žinių apie jo ligą.

MI

Kristaus Atpirkėjo statula virš 
Rio de .Taneiro miesto, vieno gra
žiausių pasauly

Kelios prez. Nixono viltys
WASHINGTON. — Prez. R. 

Nixonas birželio 19 d., po poros 
mėnesių pertraukos, vėl kalbė
josi su krašto spaudos atsto
vais. Prezidento atsakymai su 
žurnalistų paklausimais per te
leviziją ir radiją perduoti visam 
kraštui.

Nixonas pareiškė viltį, kad 
ligi 1970 m. pabaigos bus įma
noma iš P. Vietnamo atitraukti 
visus amerikiečių sausumos ka
rinius dalinius.

Kitas klausimas — taikos pa
sitarimai Paryžiuje. Preziden
tas ir čia viliasi, kad per atei
nančius du mėnesius šiuose pa
sitarimuose lauktina pažangos.

Kiti paliesti klausimai: būsi
mi pasitarimai su sovietais ato
minių raketų gamybos varžymo 
reikalu, vyriausybės pastangos 
sustabdyti infliaciją, nusikalti
mai krašte ir kt.

“Mes dar daugiau karių 
atitrauksime iš Vietnamo”
Nixonas nurodė, kad Wash- 

ingtonas pasiryžęs iš P. Vietna-
įmonė. Nuostoliai siekia apie 1 , mo atitraukti dar daugiau kari- 
mil. dolerių. nių dalinių — sprendimo laukia

ma rugpiūčio mėn. Jis siejamas

N. Rockefeller
Paragvajuje

Urugvajuje — prieš JAV 
^nukreipti išpuoliai

ASUNCION, Paragvajus. —• 
Prez. Nixono įgaliotinis N. Ro- 
ckefelleris, tris dienas viešėjęs 
Brazilijoje, kur pavyko išveng
ėti riaušių ar neramumų, šiuo 
metu tariasi su Paragvajaus pre 
zidentu Alfredo Stroessneriu. 
Šis tikisi iš JAV gauti 115 mil. 
dolerių paskolos. Viešnagė Pa
ragvajuje pratęsta ligi šiandien.

Ryt įgaliotinis vyksta į Uru
gvajų, bet ne į sostinę Monte- 
video, kur jau vyksta riaušės 
ir JAV įmonių deginimai, bet į 
Punta dėl Este. Vakar Urugva
juje nukentėjo “Gen. Motors”

Pagrobė 7 JAV laivus
Teigia: jie pažeidė teritorinius 

vandenis
QU!ITO, Ekvadoras. — Sep

tyni JAV ir trys japonų žvejų 
laivai sulaikyti Ekvadoro laivų 
ir per prievartą nukreipti į pa
kraščius. Ekvadoro įstaigos pa
skelbė, kad laivai buvo pažeidę

VIETNAMAS, ŪKIS-OPIEJI KLAUSIMAI
Prez. Nixonas spaudai pareiškė: tikimasi ligi 1970 m. 
P. Vietnamo — Tačiau tai priklausys nuo kelių sąlygų 
vietais ginklų varžymų klausimu įvyksią Š ią vasarą — 
ti, reikalas stabdyti nusikaltimų augimą

pabaigos atitraukti karius iš 
— Tikisi: pasitarimai su so- 
Priemonės infliacijai pažabo-

au vietnamiečių karių paruoši-

Rusų skundas jau J. Tautose
Persiųstas aplinkiniu keliu, 

per Londoną
NEW YORK. — J. Tautose 

patirta; rusų piliečių skundas, 
skirtas J. Tautų Žmogaus teisių 
komisijai ir Maskvoje paskelb
tas gegužės 22 d., pagaliau pa
siekė J. Tautas. Skundą iš Lon
dono atvežė organizacijos rem
ti pabėgėliams, Amnesty Inter
national, sekretorius Martin E- 
nnals.

Čekoslovakijoje

Darbininkai prieš režimą 
Prahoje

Praha: Čekoslovakijos komunis
tų partija birželio 12 d. prisipa
žino, kad didžiuose plieno ir ki
tuose fabrikuose vis labiau sti
prėja darbininkų nepasitenkini
mas dabartine partijos politika. 
Čekoslovakijos radijas ir televizi
ja paskelbė, kad didžiausiame 
plieno fabrike “Klement Gott- 
wald”, Kladno industrijos centre 
ir “Skoda” fabrikuose darbinin
kai skaito nelegaliai atspausd'in-

Valytį, varžyti 
spaudę...

Reikalauja valyti partijos apara
tą, spaudą

Praha. — Dr. L. Strugal, reži
mo vado Husako pavaduotojas 
ir šio galimas varžovas, “Rude 
Pravo” dienrašty paskelbė straip
snį, reikalaudamas dar labiau iš
valyti partijos aparatą ir stro
piau prižiūrėti spaudą. Siekiama, 
kad krašto spauda neturėtų jo

tą buvusio komunistų partijos kių galimybių “paveikti, režimo 
centro tarybos nario František nenaudai, krašto visuomenę"
Kriegel pasakytą kalbą prieš par
tijos laikyseną sovietų invazijos 
pasėkoje. Už tai Kriegel buvo pa
šalintas iš visų pareigų ir komu
nistų partijos. Čekoslovakijos ko
munistų partija grąsina suimti 
kiekvieną darbininką, pas kurį 

bus rasta Kriegelio pasakytos
kalbos tekstas.

Naujoji Čekoslovakijos komu
nistų partijos politika, spaudos 
cenzūra ir kitų laisvių varžymas 
lygiai smerkiamas ir Čekoslovaki

jos universitetuose, mokslo ir 
kultūros sluoksniuose. Čekoslova
kijos Mokslo Akademijos nariai, 
daugelis žurnalistų ir spaustuvių 
darbininkų grasina pasitraukti 
iš komunistų partijos ir grąžinti 
savo partijos bilietus, jei ir to-

mu bei Paryžiaus taikos pasi
tarimų eiga ir jų sėkme.

Teigimas, kad JAV kariai li
gi kitų metų pabaigos gali būti 
visiškai grąžinti į JAV, buvo at
saku buv. gynybos vadovui C. 
Cliffordui —- jis “Foreign Af- 
fairs” žurnale reikalavo 100.000 
vyrų atitraukti dar šiais metais. 
Čia Nixonas priminė, kad Clif
fordui buvus Pentagono viršinin 
ku, jis ne tik nesiekęs atitrauk
ti karius, bet tuo metu, valdžius 
demokratams, karo ve:k.-nuai bu 
vę plečiami ir nuostoliai fronte 
buvę ypatingai stambūs.

Tasitairimai su sovietais — 
rugpiūčio mėn.

Prez. Nixonas dar pažymėjo.

Richatd M. Nlxon
X

Aiškina, kodėl skundą atmetė 
Maskvos įstaiga

J. Tautų vienas pareigūnų 
nurodė, kad šiuo metu aiškina
mas klausimas — kodėl Jungt. 
Tautų atstovybė Maskvoje ne- 

“priėmusi skundo ir jo nepasiun- 
tusi į New Yorką. Šiai atstovy
bei vadovauja Igor Čečetin ir 
jo žinioje esą tarnautojai yra 
rusai. Šuo metu skundas pate
ko J. Tautų Žmogaus teisių ko
misijai ir sovietų delegacijai. 
Jis galįs būti iškeltas komisijos 
ar kurio nors jo padalinio posė
dyje.

Dėl to laukiama, kad spaudos 
priežiūra bus dar labiau grežti- 
nama.
Dalyvavo Maskvos suvažiavime, 

važinėjo į Prahą
Dr. Strugal laikrašty nurodė, 

kad prieš dabartiniam režimui į- 
sigalint, buvę “giliai pažeisti 
marksizmo-leninizmo dėsniai”.
Jis su Husaku dalyvavo suvažia
vime ir jis laikomas galimu Hu
sako įpėdiniu. Praėjusią savai
tę, Husak buvus Maskvoje, Stru
gal viešai nepaskelbus, ne
tikėtai buvo nuvykęs į Prahą ir 
iš jos vėl grįžęs į Maskvą.

liau bus puolami ir smerkiami Če 
koslovakijos intelektualai.

kad jei pavyktų su Maskva iš
siaiškinti, tai šio krašto pasita
rimai su rusais “stra teginių gin
klų” (raketų) gamybos varžy
mo reikalu galėtų prasidėti apie 
š. m. rugpiūčio mėn. vidurį. Jie 
galėtų vykti Vienoje, Ženevoje 
ar kur nors kitur.

Ūkio ir studen tų riaušių 
klausimai

Nixonas tikisi, kad kongresas 
sutiks pratęsti 10% pageltų mo
kesčių (surtax) įstatymą — jo 
įgaliojimo laikas baigiasi š. m. 
birželio 30 d. Tų ir kitų prie
monių (b. prezidento Johnsono 
pateikto biudžeto apkarpymas, 
suvaržymai kreditų srity) po
veikis kraštui turėtų išryškėti 
maždaug po trijų mėnesių. Jei 
pasirodytų, kad tų priemonių 
nepakanka, vyriausybei tektų 
griebtis kitų būdų infliacijai su
laikyti.
Amerikiečiams įgriso smurtas, 

įstatymų pažeidimai...
Nixono nuomone, neseniai į- 

vykę merų (burmistrų) rinki
mai kai kuriuose didesniuose 
JAV miestuose (Los Angeles, 
Minneapolis, pirminiai rinkimai 
New Yorke) liudija, jog gyven
tojai pasiilg'ę tvarkos, jiems į- 
grisęs smurtas, įstatymų ne
gerbimo apraiškos.

Dėl to rinkimuose daugiau 
laimi konservatorių kandidatai 
ar tie, kuriems rūpi atstatyti 
t’/atką miestuose Prezidentas 
netikįs, kad didžioji gyventojų 
dalis miestuose būtų reakcinių 
pažiūrų ar būtų nusistačiusi 
prieš juodosios rasės gyvento
jus.

Šalia kitų iškeltų klausimų, 
Nixonas nurodė labai teigiamai 
vertinąs gubern. N. Rockefeller 
keliones Pietų ar Vidurio Ame
rikos kraštuose.

IŠ VISUR
• Sovietai netrukus paskelbs 

jų parengtą planą taikai Art. 
Rytuose pasiekti — pranešta, 
Kaire. Egipte viešėjus sovietų 
užsienio reikalų ministeriui A. 
Gromykai, šis egiptiečiams pa
reiškęs, kad JAVjbių planas e- 
sąs perdaug palankus vienam 
kraštui (Izraeliui).

• Lėktuvas vakar “pagrob
tas” Kolumbijoje ir nukreiptas 
į Kubą. Tai antras atvejis šią 
savaitę — prieš 3 dienas kelei
vinis lėktuvas, skridęs iš Kalifor 
nijos į Floridą, vieno negro bu
vo taip pat nukreiptas j Hava
ną.

• 360 miškų gaisrų šią sa
vaitę kilo šiaurės vakarų Kana
doje.

KALENDORIUS

Šiandien, birželio 21 d.: šv. 
Aloyzas, šv. Demetrija, Ramū
nas, Vasarė.

Ryt, birželio 22 d.: šv. Pau
linas, šv. Konsorcija, Sudargas, 
Laimutė.

Poryt, birželio 23 d.: šv. Ze
nonas, šv. Vanda, Arvydas, 
Vaida.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, vis vėsu, temp. sieks 
60 ir daugiau 1. F., ryt — de
besuota, šilčiau.

Saulė teka 5:16, leidžias 8:28.

G. Pompidou ir gen. de Gaulle 
uniforma... Klausimas kiek il
gai bus vykdoma de Gaulle poli
tika.

• G. Pompidou vakar perėmė 
prezidento pareigas Prancūzi
joje. Nebuvo stambesnai iškil
mių, nei paradų. Naujasis pre
zidentas nuvyko prie Nežinomo- 
'jo Kario kapo ir padėjo vaini
ką. Naujos vyriausybės sudė
ties paskelbimo laukiama šian
dien.

Rodezija: pirmenybė 
baltiesiems

Saitai su britais galutinai 
nutraukiami

SALISBURY, Rodezija. p- 
Rodezijos gyventojai vakar bal
savimo keliu nutarė galutinai 
nutraukti saitus su D. Britani
ja ir pritarė konstitucijos nau
jam straipsniui, kuriuo balto
sios rasės gyventojų teisės bei 
in prfl'tašurnas iuodosioa rasės 
gyventojų atžvilgiu numatytas 
ir po 50 metų.

Rodezijoje negrų gyventojų 
yra 4,400,000 ir baltųjų — apie 
237,000. Balsavimo teisę turėjo 
90,000 gyventojų, daugumoje 
baltosios rasės žmonės.

Rodezija, buvusioji autonomi
nė britų kolonija, iš britų bend
rijos pasitraukė 1965 m. lapkri
čio 11d. Tuo metu min. pirminin 
kas Ian Smiith buvo paskelbęs 
krašto nepriklausomybę.

“Juodoji Madona Čenstahavoje, Lenkijoje, jau keli šimtmečiai laiko
ma katalikiškosios Lenkijos simboliu. Kairėje matyti Lenkijos kardi
nolas Stp. Višinskis.

Spaudoje
Baigtas komunistų vienybės at

statymo sapnas

Pasaulio spauda, birželio 17 d. 
Maskvoje pasibaigus pasaulio ko
munistų partijų suvažiavimui, 
pirmoje eilėje pabrėžia: jau ne
betenka kalbėti apie komunistų 
vieningumą. Kaip teigia vedama
jame “New York Times”, buvu
sio suvažiavimo praktiškoji reik
šmė buvo įteisinti priešingas 
tarptautinio kom. pažiūras ir, an
tra, baigti tą, Stalino taip ryškiai 
keltą, sapną apie “monolitinio 
komunizmo” vieningumą.
Priimtame “dokumente” (jo san 

trauka paskelbta NYT birž. 19 
d. nr.) nepasmerkta kom. Kinija, 
nors... Brežnevo ilgosios kalbos 
tikslas kaip tik ir buvo - pas
merkti Kiniją.

Svarbiausia: spauda skelbė apie 
nevieningas pažiūras

Dienraščio nuomone, svar
biausia, kad sovietų spauda turė
jo informuoti savo skaitytojus a- 
pie tai, kad “viršūnių” pasitari
me nebūta vieningumo. (Tai pa
stebėjo, skaitydami delegatų kal
bas, ir Vilniaus “Tiesos” skaity
tojai — Red.)- Sovietijos pilie
čiai dabar galėtų statyti klausi
mą: kodėl priešingos nuomonės 
ar pažiūros gali būti skelbiamos 
tarptautiniame komunistų “pasi
tarime”, bet... jos laikomos netei
sėtomis ir jų reiškėjai baudžia
mi kalėjimo bausmėmis pačioje 
Sovietų Sąjungoje?

Dabar visiems aišku: Krem
liaus vadams nepavyko nei pas
merkti Kinijos, nei atstatyti Mas
kvos hegemonijos. Maskvai turė
tų būti aišku, kad vis labiau 
augs stiprios jėgos, reikalaujan
čios daugiau laisvės paskiroms 
kom. partijom įvairiuose kraštuo
se ir juo labiau, kad pirmasis 
žingsnis žengtas 1969 m. suva
žiavime.

• JAV-Ispanija šią savaitę 
Washingtone pasirašo sutartį, 
pagal kurią JAV karinės bazės 
Ispanijoje bus naudojamos dar 
dvejus metus.
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PRISIMINUS
Instrukcija, kuria tauta pasmerkta žūti

ALFONSAS NEVERDAUSKAS

Sovietų sąjungos ir nacinės Vo 
kietijos susitarimu, 1940.VI.15 
raudonoji armija užpuolė ir už
ėmė Lietuvą. Užėmimą sekė Lie
tuvos gyventojų suėmimai. Daug 
mūsiškių tada buvo iš Lietuvos 
išgabenta ir nužudyta — apie 
didelę dalį jų ir šiandien žinių 
neturime.

Tačiau pavienių asmenų žudy 
mo neužteko: raudonajai meškai 
reikėjo daugiau lietuviško krau
jo. Taigi 1940. XI. 28 okupacinė 
valdžia išleido slaptą įsakymą 
Nr. 001223, kuriuo pavedė NK
VD likviduoti visą neva tai anti
komunistinį elementą Baltijos 
valstybėse. Einant šiuo įsakymu, 
1941.IV.25 buvo paruošta kita 
slapta instrukcija, kuri turėjo bū
ti vadovu lietuvių tautai išnai
kinti. Instrukcijos 8 p. nurodė, 
kurios tautos grupės pirmiausia 
turėjo būti likviduotos. Nedel
siant turėjo būti pravesta atitin
kama gyventojų registracija.

Nors ir visai slaptai bolševikai 
buvo išleidę šį įsakymą, tačiau 
Lietuvos gyventojai sužinojo. Ir 
gandas plito tarp Lietuvos žmo
nių, kad yra Maskvos valdžia iš
leidusi įsakymą, kuriame sako
ma, kad bus iš Lietuvos masiniai 
tremiami lietuviai į Sibirą. Ta
čiau niekas iš lietuvių nežinojo 
tos pasmerktųjų išvežimo dienos. 
Bet artėjant vidurvasariui Lietu
vos gyventojai, ypatingai vyrai, 
buvę Lietuvos valstybinių įstai
gų pareigūnai, vengdavo rodytis 
viešose vietose. Daugelis pakeitė 
gyvenamąsias vietas, slėpėsi.

Diena iš dienos didėjo neaiš
kios padėties įtempimas. Žmonės 
gyveno mirties siaubo baimėje i- 
ki atėjo 13-14 birželio. Ir įtem
ptos situacijos skauduliui trūkus,

lyg perkūno trenksmas nuaidėjo 
per Lietuvą. Žiauriosios mirties 
siaubas apgobė be išimties visus 
Lietuvos gyventojus. Ir pagal iš 
anksto paruoštą planą, NKVD 
ir raudonoji milicija vienu kar
tu visoje Lietuvoje pradėjo vykdy
ti žiauriajai mirčiai pasmerktųjų 
Lietuvos gyventojų išvežimą.

Vagonai ir negesytos kalkės
Birželio 13 dienos rytą, vie

nas po kito į geležinkelio stotis 
riedėjo dengti žmonėmis prikimš
ti sunkvežimiai, su suimtaisiais 
ištrėmimui į Sibirą.

Bolševikai, vykdydami “pla
ną”, stotyse laikė tam tikrą skai
čių tuščių prekinių bei galvijinių 
vagonų. Greta jų buvo laikomi 
vagonai su negesytomis kalkė
mis. Jos būtų buvusios panaudo
tos tremtinių kūnams sunaikinti 
tuo atveju, jeigu jie būtų prieši
nęsi. Tačiau kalkės nebuvo rei
kalingos: suimtieji lietuviai ra
miausia ir nesipriešindami ėjo. 
Visi be išimties vyrai, moterys, 
seneliai ir vaikai guldė galvas po 
raudonojo budelio kirviu.

Sužvėrėję ir nekalto kraujo iš
troškę raudonieji budeliai, be pa
sigailėjimo stumdydami ir šautu
vų buožių smūgiais skatindami, 
varė ir ties vagonais rikiavo iš 
grūste prigrūstų sunkvežimių iš
lipusius lietuvius. Kada buvo duo 
tas įsakymas pradėti pakrovimą, 
kareiviai NKVD -tai, lyg pasiutę 
šunes, puolė žmones ir ginklų 
buožėmis daužydami juos, įsaki
nėjo greičiau lipti į vagonus. Tvir 
tesnieji tremtiniai vyrai padėjo 
moterims, seneliams ir vaikams 
įlipti. Kurie neįstengė į kimšte 
prikimštus vagonus savo jėgomis 
įlipti, tuos budeliai, sukibę po ke
lis, meste sumetė. Negana, kad

Moksleiviai ateitininkai lanko Washingtoną

IS ATEITININKŲ GYVENIMO
AUTOBUSAS J DAINAVA

Nuo Jaunimo centro auto
busas į vyresn. moksleivių a- 
teitininkų stovyklą Dainavoje iš
važiuoja šį sekmadienį, birželio 
22 d-, 8 vai. ryto. Stovyklautojai 
iš Dainavos stovyklos grįš liepos 
6 d. apie 7 vai. vakaro. Autobu
sas sustos prie Jaunimo centro ir 
Šv. Antano bažnyčios Cicero.

Šv. Mišios stovyklautojams tė
vų jėzuitų koplyčioje bus 7:30 
vai. ryto šį sekmadienį.

Registracija į jaunesniųjų atei
tininkų stovyklą

Jaunesniųjų ateitininkų sto
vykla Dainavoje prasidės liepos 
6 d. ir tęsis dvi savaites. Regis
truotis galima pas šiuos asmenis:

Bronius Polikaitis - 7218 So. 
Fairfield, Chieago, III. 60629, te
lefonas 434-5719.

Adomas Viliušis —4050 So. 
Campbell, Chieago, III. 60632, te
lefonas LA 3-8330.

Antanas Taukinas 1529 So.

49 Ct, Cicero, III. 60650, telefo
nas OL 6-5174.

KAM TEKS 1969 METU ST. 
ŠALKAUSKIO KŪRYBINĖ 

PREMIJA?

Kaip žinome, prieš pusantrų 
metų Ateitininkų sendraugių cen
tro valdybos iniciatyva buvo įsteig 
ta Stasio Šalkauskio kūrybinė pre
mija, skiriama kasmet labiausiai 
pasižymėjusiam menininkui, ra- 
rašyt. ar kultūrininkui. 1968 me
tų premija buvo paskirta dr. Juo
zui Girniui už jo veikalą “Idea
las ir Laikas” ir jam įteikta to 
veikalo pristatymo metu Chica
goje 1968 metų sausio mėnesį.
Šiomis dienomis kandidatus 19- 

69 metų premijai renka komisi
ja, kurią sudaro Ateitininkų fe
deracijos vyr. Valdyba Chicago
je. I tą komisiją įeina Česlovas 
Grincevičius, Dalia Kučėnienė, 
dr. Petras Kisielius, Viktorija 
Skrupskelytė ir Alina Skrupske- 
lienė.

" isll

Kr. Donelaičio mokyklos šventės akordeonistai: P. Aleksa, K. Skais
giris, V. Gutauskas ir R. Šilkaitis.

Nuotr. V. Noreikos

uždarė vagonų duris, bet užkalė 
lentomis ir užpynė spygliuotomis 
vielomis, tarytum čia būtų gabe
nama pikčiausi kriminalistai — 
nusikaltėliai žmogžudžiai. Ir taip 
per ištisą dieną jie kimšo laisvės 
ir žmogaus teisės netekusius žmo
nes.

NKVD pareigūnai saugoję su
kimštuosius vagonuose ir vis nau
jus atvaromus tremtinius, lyg 
kraujo ištroškę plėšrieji žvėrys 
arba alkani vilkai, dantimis ka
lendami, tyčiojosi iš verkiančių 
ir iš gailesčio alpstančių mote
rų, kurios buvo atskirtos nuo sa
vo mylimojo vyro, nuo brangių
jų tėvelių, nuo brolių ir galiau
siai nuo savo gimtojo krašto.

Tremtinių traukiniai
Baigus pakrauti paskutinius va 

gonus, atvažiavo manevrinis gar
vežys ir pradėjo stumdyti prikim 
štus kankinių vagonus. Už pus
valandžio stiprios ir ginkluotos 
sargybos saugojamas jau buvo 
pilnai paruoštas transportacijai į 
Sibirą ilgos vagonų vilkstinės 
traukinys. Transporto viduryje ir 
galuose buvo palikta po vieną 
tuščią vagoną. Vagonai skirti 
transporto palydovams ir sargy
boms. Priekyje transporto sun
kiai dūsavo garvežys. Jo šoninia
me lange, rankomis parėmęs gal
vą lindėjo susimąstęs mašinis
tas.

Užkaltuose vagonuose verkė 
moterys, cypė vaikai, aimanavo 
ligoniai. Vyrai daužė kumščiais 
duris ir sienas. Prašė atidaryti, 
Jie šaukė “Mums trūksta oro. Mus 
kankina didžiausias ir neapsako
mas troškulys.” Vagonuose ne sa 
vo balsu šaukė uždarytieji. Ga
liausiai paprastas verksmas virto 
siaubingu staugimu. 36 vagonai 
buvo prikimšti tik vieno apskri
ties tremiamaisiais, netekusiais 
žmogaus laisvės lietuvių tautos 
nekaltais žmonėmis. Užkaltuose 
vagonuose jie jau buvo virtę rau
donojo slibino — Stalino auko
mis.

Prie paruošto kankinių trans
porto atėjo dviejų enkavedistų ly 
dimas stoties budėtojas. Jis atsis
tojo ties viduriu transporto. En
kavedistai įsakė transporto paly-

Padeka
P. W. Rasčiauskui

Leiskit nuoširdžiai padėkoti 
American Travel Service Bureau 
vadovui p. W. Rasčiauskui už 
mums suteiktą džiaugsmą pa
matyti brangią tėvynę, tėvelius, 
gimines, ir draugus. Jis mus 
globojo kaip pasimetusius ma
žus vaikus. Pirmutinis kėlėsi iš 
ryto. Paskutinis ėjo miegot’. 
Linksmino nuo ryto iki vakaro, 
vaišino. Kelionė buvo nepapras
tai puikiai suorganizuota. Mums 
niekuo nereikėjo rūpintis — 
Jis už mus galvojo iki sugrįži
mo atgal. Ačiū W. Rasčiauskui 
už Jūsų rūpestingumą ir globą 
kelionės metu.

Polu A ilgus linu vičienė

Mūsų kolonijose
Rockford, III.

LINKSMA GEGUŽINE
Gegužinė įvyks birželio 28 d., 

šeštadienį, Roc'kfordo Lietuvių

dovams ir sargybiniams sulipti į 
jiems skirtus vagonus. Enkavedis
tų įsakytas stoties budėtojas pa
kelia žalią skridulę. Traukinys 
pajudėjo. Vagonuose pasigirdo 
(čia neįmanoma aprašyti) vyrų 
ir moterų beviltiškas verksmas— 
staugimas.
Garvežys sunkiai pūkštaudamas 

tempė pilnus aukų vagonus. Tar
si, lyg ir tas plėšrusis tigras pasi
gavęs niekuo nekaltą stirnaitę. Ir 
savo urve suplėšė ją...

klubo parke (lietui lyjant, 
Sportsmen namelyje). Kaimy
nai kenoshiečiai, vadovaujami

Į' Stasio Milašiaus, prie laužo iš- 
’ pildys programą.

Skanūs, tai dienai pritaikyti, 
1 valgiai ir gėrimai.

Pradžia 4 vai. p. p., o laužas 
sutemus. LB Rodkfordo apylin
kė nuoširdžiausiai kviečia visus 
dalyvauti. Valdyba

Aurora, Illinois

SUKAKTUVES

Gegužės 14 d. Adelė Vizgir
dienė ištekančiai seseriai Irutei 
Kakštėnaitei savo namuose su
rengė šaunų mergvakarį. Ji ga
vo daug vertingų ir naudingų 
šeimos gyvenimui dovanų ir dar 
per šimtą dolerių.

Gegužės 24 d. Šv. Nicholo 
bažnyčioje ji sumainė žiedus su 
Wayne Moritz. Jie susipažino 
dirbdami toje pat įstaigoje. Kai 
nusprendė tuoktis, jaunasis 
Wayne Moritz perėjo iš evan
gelikų į katalikų tikėjimą ir per 
šv. Mišias abu priėmė šv. Sa
kramentą. šaunios vestuvių vai 
sės įvyko Fox Valley Country 
Club patalpose. Dalyvavo apie 
130 asmenų.

Jaunieji pa vestuvinėj kelionėj 
aplankė New Mexico, Grand 
Canyon, Grand Tetan, Yellow- 
stone parkus, Wyominig Mete- 
or Crater, Carlsbad Caverns ir 
Mexico Juarez.

Irutė Kakštėnaitė yra baigusi 
katalikišką pradinę ir aukštes-
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• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

niąją Madonna mokyklą. Ją bai
gus, tuoj pradėjo dirbti sėklų 
tyrimų P-A-G skyriaus raštinė
je. Vakarais lankė prie Auroros 
kolegijos sekretorių kursus. 
Juos baigusi pradėjo toje pat 
raštinėje dirbti asmenine sek
retore.

Agronomas Wayne Moritz y- 
ra baigęs Liberal arts ir agro
nomijos skyrių B. S laipsniu 
prie McPherson College. Viene
rius metus jis praleido Peace 
Corpe, P. Amerikoje, Peru val
stybėje.

Dabartiniu metu jis P-A-G 
skyriuje dirba kaip agronomas 
ir atlieka ūkio vadovo ir bandy
mų darbus sėklų patobulinime.

Yra kilęs iš Manhattan, Kan
sas.

Irutė priklausė vietos LB a- 
pylinkei.

Salomėja ir Jonas Kakštėnai 
išleido antrąją ir paskutinę dūk 
relę. Pirmoji jų duktė Adelė 
Vizgirdienė jau augina du anū
kus: Renatą ir Paulių.

B. Jablonskis

— Vanduo, saikiai geriamas, 
niekam nepakenks. —M. Tvvain

FREE
LEATHER
<^HEFUTAQE

Gaukite nemokamai dovaną — pasirinkite 
— ar gražią “bone” spalvos veliūro odi
nę moterišką Constellation piniginę arba 
labai gražią vyrišką juodą “seal grain” 
odinę pinignę. Šios praktiškos odinės pini
ginės yra dovaninėj dėžutėj, ir galite pa
sirinkti.

Galit pasirinkti vyrišką ir moterišką 
piniginę, kai atidarote naują taupymo są
skaitą su $200 ar daugiau arba tokią su
mą padedat į jūsų turimą sąskaitą Union 
Federal bendrovėj. Pasiūlymas galioja 
nuo birželio 12 d. ir baigsis liepos 29 d. 
Viena dovana šeimai. Paštu nesuinčiame.

BILLFOLD

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Atskiru skyriumi — “Klausi
mai ir atsakymai” — aiškinami 

* su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti.

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

UNION FEDERAL 
LOWERS MINIMUM ON 
SAVINGS CERTIFICATES

51<
Metinis nuošimtis už certifikatus

Savings certificates su 6 ar 12 mėli. “ma- 
turities” galima gautj su nuošimčiais iš
mokamais, kai sueina terminas. Išduoda
mi $5,000 minimum sumoje. Certifikptai 
užvedami bet kokiam doleriniame skai
čiuje virš $5,000.00. Nuošimčiai kredituo
jami sąskaitai ir sudėtinia apskaičjuoja- 
mi “maturity” laiku, arba siunčfiami če
kiu, jei reikalausite.

/

SEPTYNIASDEŠIMT 

SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS

Kai jumoru išsakomi vargai, 
skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivė ja ir 
yra lengviau ją pakelti.

Iš tos gyvenimo taisyklės ki
lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Metinis nuošimtis už “passbook” 
sutaupąs

Reguliarios “passbook” taupymo sąskai
tos pelno 4% % nuošimčių už metus. Kai 
nuošimčiai paliekami sąskaitoj, jie yra su
dėtina apskaičiuojami ir jūsų pelnas ak
tualiai tampa 4.81% aukščiausias valsty
bėje už šitokios rūšies apdraustą taupy
mo sąskaitą. Pinigai piadėti iki 10 d. bet 
kokio mėnesio pelno nuošimčius nuo to 
mėnesio pirmos dienos.

3430 South Halsted Street • Chieago, Illinois 60608 • Phone 523-2800 
Albert J. Aukers, President

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.
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Katalikų susivienijimo

KONGRESĄ PASITINKANT
UŽTERŠTOS LIETUVOS UPES

Lietuvos upės alyva užterštos

Ateinančios savaitės pabai
goje Waterbury, Conn., pra
sideda Amerikos Lietuvių ka
talikų susivienijimo kongre
sas. Nors jau apie tai buvo 
kalbėta, bet ši kadaise buvu
si didžiulė ir stipri organiza
cija yra verta dėmesio dar ir 
dabar. Susivienijimas ir šiuo 
metu dar gali stipriai reikštis 
lietuvių veikloje, nes jo finan
sinis užnugaris yra stipriai su
ręstas ir ant tvirtų pagrindų 
pastatytas. Tik gal reikėtų į jo' 
veiklą pažvelgti iš tol'mesnės 
perspektyvos, kad būtų aiš
kesnė jo praeitis, juoba atei
tis.

Liet. katalikų susivieniji
mas praeityje yra atlikęs di
delių darbų. Ir tai ne tik sa
višalpos srity, kada tai buvo 
ypatingai aktualu, nesant pa
veikesnių apdraudų, bet ir lie
tuvių visuomeninėj veikloj. Su
sivienijimo kuopos buvo tie ži
diniai, apie kuriuos spietėsi, 
galima sakyti, visa išeivių vei
kla. Susivienijimas rūpinosi ne 
tik savo narių apdrauda ar 
pomirtiniu palaikų aprūpini
mu, bet ir Lietuvos laisve, kai 
dėl jos reikėjo vesti kovą sa
vųjų ir svetimųjų tarpe. Savo 
įnašais jis yra labai daug pri
sidėjęs ir prie Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo kūrilmo, 
kada valstybinį aparatą karo 
nuniokotame krašte reikėjo 
kurti iš nieko.

Pagaliau visuomeninė Sėtu
vių veikla šiame krašte buvo 
taip pat didelis veiksnys, ap
jungiąs išsibarsčiusius atei
vius, prilaikąs juos prie tautos 
kamieno ir brandinąs jų tauti
nę sąmonę. Susivienijimo prv- 
šakyje visuomet stovėjo aiš
kaus patriotizmo ir tautinio 
susipratimo asmenys, galį tai 
perteikti ir platesnei visuome
nės masei. Kad net iki šių die
nų dar nevisiškai sutirpo se
nųjų ateivių ir čia gimusių lie
tuvių gretos, tai reikia įskai
tyti į nuopelnus ir lietuvių ka
talikų susivienijimą. Dėlto ir 
šiuo metu dar su tikru pasiti
kėjimu ir kartu su kai kuriais 
pageidavimais galime žvelgti j 
kat. susivienijimą, ypač į šį 
kongresą, galintį nubrėžti aiš
kesnių gairių jo ateities veik
lai.

*
Kaip daugelio lietuviškų se

nųjų organizacijų, taip ir su
sivienijimo ateitis nėra labai 
žavi. Ja reikia susirūpinti, nes 
ir katalikų susivienijimo veik
la priklauso nuo jo narių veik
los ir sugebėjimų atgaivinti lie
tuvišką įtaką visuomenėje. Sa
kome, reikia atgaivinti lietu
viškąją įtaką, nes juk tai yra 
lietuvių organizacija, skirta 
lietuviams. Nariams mažėjant, 
organizacija savaime nyksta 
ir jos turimos didelės santau
pos atsiduria pavojuj patekti 
į šio krašto savišalpos organi
zacijų papildomur sius , iždus.

Taigi šio kongreso uždavi
nys peržvelgti savo veiklą ir 
pačios organizacijos svorio 
centrą perkelti ten. kur dar 
būtų galima pasip" .dyti naujais 
nariais. Ir tai tokiais nariais, 
kurie ne tik savo įnašais pa
didintų turimą kapitalą, bet ir 
savo veikla atgaivintų lietuviš
ką veiklą. Nepakanka tik me
tų bėgy paskelbti naujų narių

įrašymo vajų, bet reikia tie
siogine veikla tų narių ieškoti, 
juos verbuoti, aktyviai juos 
rinkti ir įrašyti į susivienijimo 
sąrašus, kad jo svoris neiš
sprūstų iš lietuviškų rankų. C 
juk A. L. katalikų susivieniji
mas savo kapitalą jau yra iš
auginęs daugiau kaip iki trijų 
milijonų dolerių. Tai kapitalas, 
kurį sudėjo lietuviai nariai ir 
padidino tinkami šiam darbui 
lietuviai vadovai, investuodami 
reikiamu metu turimą kapita
lą, kad jis neštų pelną.

Katalikų susivieniijmas dar 
nesunkiai gali išsaugoti savo 
turimą kapitalą ir jį bent dali
nai paversti lietuviškos veik
los ir tautinės kultūros kapi
talu. Tik reikia aiškesnio pra- 
matymo ir tampresnio įsijun
gimo į lietuvišą veiklą šiame 
krašte. O mūsų visų organiza
cijų pagalbos dar laukia ir lais 
vinimo darbas, ir kultūrinė vei
kla, ir švietimo stiprinimas ir 
pagaliau visuomeniniai darbai. 
Kiek šis kongresas tikroviško
mis akimis pažvelgs į dabartį, 
tiek sugebės pagrįsti ir susi
vienijimo ateities veiklą..

*
Amerikos Liet. kat. susivie

nijimas dar gali turėti labai 
gerą ir naudingą ateiti. Jei iis 
liktų tik apdraudos įstaiga, 
tai nustotų visuomeninio svo
rio lietuviškame gyvenime. Jei 
jis liktų tik siauroj aplinkoj ir 
uždarame ratelyje, tai taip 
pat prarastų savo įtaką lie
tuviškoje visuomenėje ir sa
vo kapitalą išstatytų pavojun. 
O būtų gaila, kad lietuvių su
dėti pinigai nueitų veltui, kaip 
gaila benykstančių kitų mažes
nių organizacijų, kaip gaila jau 
atitarnavusių savo paskirčiai 
dalies lietuviškų parapijų.

Kongresas turėtų ne tik 
svarstyti savo vidaus organi
zacinius reikalus, bet ir pa
žvelgti plačiau — pasvarstyti, 
kaip laimėti daugiau narių, 
kaip išeiti iš uždarumo ir ne
pakeičiamumo, kaip padaryti 
daugiau ne tik nariams, bet 
ir visai lietuviškai veiklai iš
eivijoje. Juk toks finansiškai 
stiprus susivienijimas galėtų 
skirti stipend’jas siekiantiems 
aukštojo mokslo lietuviams, 
galėtų Skirti premijas specia
liems lietuviškiems veikalams 
svetimomis kalbomis, galėtų 
pasirūpinti ir vadovais, kurie 
platesniais užmojais perimtų 
vykdyti šios organizacijos tau
tinius uždavinius. Organizaci
ja miršta, kai ji sustingsta ir 
pradeda nebeatitikti gyvenimo 
tikrovei. Reiktų pasvarstyti, 
kaip susivienijimą labiau pritai 
kyti dabarties reikalavimams, 
kad daugiau narių rašytųsi ir 
kad lietuviškas gyvenimas pa
justų jo didesnį svorį.

Šiomis sugestijomis nenori
me iš akių išleisti didelių Liet. 
katalikų susivienijimo darbų 
netolimoje praeityje, bet tuo 
pačiu nenorime praleisti ir 
svarbiausio, — kad jis negy
ventų tik praeitimi, o kaip tik 
labiau kurtų dabartį. Lietuvių 
veikla laukia iš susivienijimo 
dar daug darbų ir daug pas
tangų, kad pats susivienijimas 
gyventų lietuvišku gyvenimu, 
o lietuviškas gyvenimas išei
vijoje pajustų jo gyvybę sa
vyje. Pr. Gr.

Lietuvoje išeinantis juokų 
laikraštis “Šluota” šaiposi iš 
kompartijos įsakų vandens ne
teršti. Milicininkams stebint, 
upėje plaunami autovežimiai, 
įmonių atliekos ir nešvarumai 
leidžiami ir girtuokliai jos sro- 
vėn metami.

Juokai liktų juokais, jei tik
rovė nekėltų rimto susirūpini
mo. Jau dabar, dar nepastačius 
naftos valyklos Jurbarke, visos 
svarbiausios Lietuvos upės už
terštos alyva.

TJpių teršėjai
V. Bergas, Gamtos apsaugos 

komiteto pirmininkas, ryškio
mis spalvomis aptaria naująją 

. negerovę Lietuvoje (Tiesa, V.7,
Ns. 105):

“Lietuvos respublika kasmet 
įsiveža ir suvartoja 65.000 tonų 
autotraktorinių tepalų. Augant 
automobilių, traktorių ir kom
bainų parkui, .įvairių tepalų 
reikės dar daugiau. Kur dings
ta vartoti tepalai, kurių kasmet 
susidaro apie 25 - 35 tūkstan
čius tonų? Atsakymo toli ieško
ti nereikia. Vartoti tepalai dau
giausia išpilami į miestų kana
lizaciją, išlaistomi dirvose, pa
pieviais, išverčiami į sąvarty
nus. Štai iš kur “naftos barje
rai” žemiau tokių didžiųjų mies
tų, kaip Vilnius, Kaunas. Pa
nevėžys, Šiauliai-

Stebėjau, kokius vandenis ne
ša upeliai ir upokšniai į šven
tąją. Beveik visi upeliai ir u- 
pokšniai plukdė vandenis su naf 
tos plėvele. Matyt, šventosios 
baseino dirvos daugelyje vietų 
užterštos vartotais tepalais. Va
losi nuo nešvarumų Nemuno, Ne 
ries, Nevėžio, Dubysos ir kitų 
upių baseinai. Šventoji buvo 
nuostabiai švari upė. O šį pa
vasarį ji gausiai “maitino” naf
ta Nerį, Neris — Nemuną. Mū
sų Nemunas" išplukdo didžiausią 
užterštų vandenų kiekį. Mėgėjų 
sužvejotos žuvys Dubysos žioty
se dvokia nafta. Juk iš 65.000 
tonų tepalų, kuriuos suvartoja 
respublika per metus, apie 40 
proc. tenka žemės ūkiui, likusį 
kiekį sunaudoja miestų ūkis, 
transportas, pramonė. Tokiu bū 
du kiekvienas vairuotojas, kiek
vienas traktorininkas, išlaistan- 
tis vartotus tepalus kur pakliu
vo, yra vandens teršėjas. O ką 
kalbėti apie autokolonas, gara
žus, dirbtuves, kurios sukaupia 
ir į kanalizaciją išpila labai daug 
vartotų tepalų”.

Žuvys dvokia nafta
V. Bergo žiniomis daugelio 

užterštų upių žuvys netinka 
vartojimui:

“Šiais metais sužvejotos žu
vys Neryje žemiau Vilniaus, Ne 
mlune žemiau Kauno, Nemuno 
žemupyje ir visoje eilėje upių

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASIMAVIČIENE
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Britų kolonializmo metu gyvenimas buvo dar sun
kesnis. Afrikiečiai buvo kaip vergai ir neturėjo jokių 
perspektyvų ateičiai. Pagaliau žmonės pradėjo nerimti. 
Dabartinis Kenyos prezidentas Nyerere suorganizavo 
mau-mau būrius, kurių tikslas buvo atkovoti Kenyai 
nepriklausomybę. (Iš tikrųjų mau-mau suorganizavo 
ir vadovavo Jomo Kengata). Tai nebuvo kokie plėšikai 
ar žudikai, bet laisvės kovotojai — partizanai. Trys afri
kiečių gentys: kikujų, verų ir embų susibūrė į kaimus, 
kad galėtų padėti mau-mau kovotojams, galėtų juos glo
boti, slėpti ir maitinti. Britai sužinojo ir pradėjo perse
kioti. Kikujų net neleisdavo į miestą. Jei paaiškėdavo, 
kad kuris nors padeda mau-mau, atvažiuodavo kareiviai 
ir jį vietoj sušaudydavo. Mau-mau kovodavo peiliais ar 
kokiais geležgaliais. Ilgainiui iš užpultų britų karių įsi
gijo net ginklų.

Tokia padėtis tęsėsi nuo 1951 m. iki 1957 m. Pa
galiau 1963 m. Kenya atgavo laisvę. Už tai visi dėkin
gi dabartiniam prezidentui Nyerere, nes tai esą jo 

i pastangų dėka. Po nepriklausomybės atgavimo daug 
europiečių iš Kenyos išbėgo, bijodami afrikiečių keršto. 
Kiti pasiliko ir net tapo Kenyos piliečiais. Buvo nusta
tyta, kad, jei kas per dvejus metus nepriims pilietybės, 
turi apleisti kraštą. Dabar visi tie įvykiai jau užmiršti ir 
žmonės jaučiasi laimingi.

JURGIS VftTRA

dvokia žibalu. Maistui tokios žu 
vys netinka. Neryje, Nemune, 
Nevėžyje, Dubysos žiotyse ir 
eilėje upių yra susidarę naftos 
barjerai, per kuriuos sunkiai 
prasimuša migruojančios žuvys. 
Naftos barjeruose žuvys “įsinaf 
tina”, gauna stiprų žibalo ar 
naftos kvapą, kurio jokiomis 
priemonėmis pašalinti nepasise
ka. Pavasarį Nemune sužvejoti 
ž:obriai, šamai, didstintės ir ki
tos žuvys buvo išbrokuotos dėl 
stipraus naftos kvapo. Neleng
va apskaičiuoti tuos nuostolius, 
kuriuos padaro “naftos kva
pas”. Visų pirma šis “kvapas” 
niekais paverčia sunkų žvejo 
darbą, jis sunaikina žmogaus 
maistą. Mes puikiai žinome, kad 
naftos “'kvapas” vandenyje yra 
nevalyvo žmogaus darbo rezul
tatas”.

Komunistinė netvarka
Prieš trejetą metų ministerių 

taryba įpareigojo naftos var
totojus grąžinta suvartotą aly
vą. Alyvos vartotojai ne tik at
liekų negrąžino, bet ir reikalau
jamų pranešimų apie jas nesiun
tė.

V. Bergas ryškiai liudija a- 
pie komunistinę netvarką Lie
tuvoje :

“Per 1967 ir 1968 metus į 
Lietuvos Naftos tiekimo bazes 
buvo pristatyta 42.53 tonos var
totų tepalų, iš kurių tik 3.76 
tonos tiko regeneravimui. 38.8 
tonos regeneravimui netiko, nes 
tepalai buvo surinkti, pažei
džiant vartotų tepalų priėmimo 
instrukcijos reikalavimus. Ata
skaitas apie vartotus tepalus 
iki 1969 metų vasario 10 dienos
atsiuntė tik keliolika žinybų 

Iš ataskaitų, gautų Lietuvos I tuota ar ištremta

Gub. Nelson Rockefeller lankosi Pietų Amerikoje. Čia matyti jis 
Rio de Janeiro mieste, lydimas aukštų pareigūnų. Dešinėje Brazilijos 
oro pajėgų pulk. Alvarez.

Mūsų gidas yra iš kikujų genties, todėl, galimas 
daiktas, jo pasakojimas yra šališkas, bet man įdomu, 
kaip žmonės galvoja ir ką jaučia.

Pagaliau privažiuojam Nakuru ežerą. Jis garsus 
flamingais, kurių čia susibūrę tiek, kad vandens beveik 
nematyti, tik ružava paukščių jūra. Ežeras labai negi- 

' lūs. Vieni flamingai stovi ant vienos kojos, lyg sustingę, 
kiti pamažu braido, atsargiai keldami savo ilgas kojas, 
lyg bijodami apsitaškyti, o treti, pamurgdę galvas į van
denį, iriasi lyg užhipnotizuoti ir taip gaudo maistui 
grobį. Daug jų išnyksta, ypač mažų, bet, nepaisant to, 
dar jų priskaitoma tūkstančių tūkstančiai. Jie nėra 
baikštūs, galima gana arti prieiti. Visa pakrantė nu
klota flamingų ružavomis plunksnomis. Anksčiau žmo
nės jas rinkdavo ir darydavo gėles, bet dabar uždrausta, 
nes tai konkurencija industrijai.

Atsižiūrėję į flamingus ir išfotografavę po pusę fil
mo, grįžtam į vadinamą Nakurų parką, kur mūsų gi
das išdalina kiekvienam po dėžę su maistu, nes aplinkui 
nėra jokių restoranų. Skanu valgyti po atviru dangu
mi, kai aplinkui neįprasta tyla ir ramybė ir girdėti tik 
nepažįstamų paukščių čirškimus.

Į žolę sėstis baisu, nes visi prisimena, kad Afrika 
gyvačių karalija, todėl valgom stačiom, nors gidas ir 
tvirtina, kad čia gyvačių nėra. Čia proga geriau susi
pažinti, nes negi tylėsi, “stovėdamas prie vieno stalo”. 
Esam dvi moterys. Mano bendrakeleivė labai aristo
kratiška, ir tai kyšo, kaip yla iš maišo, pro jos dirbtiną 
draugiškumą. Ji vis klausinėja, ar drauge keliaujantis 
afrikietis studenčiokas pažįsta tokį ar kitokį profesorių, 
kuris su paskaitomis keliavo Afrikoje, ar skaitė tą ar 
kitą knygą apie Afrikos agrikultūrą. Bet tas vargšelis, net 
susigėdęs, tvirtina nieko nepažįstas ir nieko neskaitęs.

Trečias keleivis yra iš Zambijos. Jo tėvas turi vario

naftos tiekime, matyt, kad res
publikoje per tą patį laikotarpj 
buvo surinkta tik 336.06 tonos 
vartotų tepalų, iš kurių katili
nėse sudeginta tik 133.05 tonos. 
135.08 tonos išvežtos į sąvarty
nus. o apie likusias 68 tonas 
ataskaitos tyli. Kai palygini a- 
taskaitų duomenis su faktiškais 
suvartotų tepalų kiekiais išaiškė 
ja, kodėl žemiau Vilniaus, Kau
no ir kitų miestų susidaro “naf
tos barjerai”, o Nemuno žemu
py žuvys dvokia nafta. O tuos 
“barjerus” “sukūrė” patys res
publikos žmonės”.

Lietuvos upes užteršė kom
partijos biurokratai, o kenčia 
visi krašto gyventojai.

Šiemetinis Lietuvos upių už
teršimas verčia nuogąstauti, 
kas dėsis, vyraujant komparti
jos netvarkai, kai Jurbarke bus 
pastatyta milžiniška naftos va
lykla.

Kard. J. Cody kalba vysk. A. Deksnio konsekracijos iškilmėse, kurios 
įvyko birželio 15 d. Belleville, III. šalia vysk. A. Deksnys.

Nuotr. J. Kažeimėko

Rimties valandėlei

MANO PARAPIJA
NAUJI KUNIGAI 

ČEKOSLOVAKIJOJ
Pirmą kartą po dvidešimties 

metų persekiojimų Čekoslovaki
jos Rytų apeigų katalikų, pri 
klausančių Romos Bažnyčiai. 
Bratislavos vyskupijos vysku
pas Vasil Hopko Presov mieste 
pašventino Rytų apeigų kuni
gais keturis ukrainiečius, tris 
slovakus ir vieną čekų tautybės 
seminaristą. 1950 metais Čeko
slovakijos Rytų apeigų katalikų 
Bažnyčia, kuriai priklausė virš 
300.000 tikinčiųjų sovietiniu po
tvarkiu buvo įjungta į Maskvos 
ortodoksų Bažnyčią. Iš 600 rytų 
apeigų katalikų kunigų didesnė 
pusė, atsisakiusi paklusti sovie
tiniams potvarkiams, buvo areš-

Dievo Bažnyčioje aš priklau- 
i sau vienai būtinai bendruomenei 
— savo parapijai. Tridento susi
rinkimas, norėdamas labiau už- 
t'krinti sieloms išganymą, įsa
kė vyskupams padalinti diece
zijas į tam tikras dalis, kurių 
kiekviena turi turėti savo baž
nyčią ir savo kunigą.

Parapijos bažnyčioje krikščio 
nis randa krikštinyčią, kurioje 
mažutis būdamas, Dievo sūnu
mi tapo. Kaip retai mes pagal
vojame apie krikštą, per kurį 

i žmogus gimsta aukštesniam gy 
vėmimui. Kristus mus pakelia į 
naują buvimą, žmogus tampa 
Kristaus kūno nariu. Kaip daž
nai apie tai aš pagalvoju, baž
nyčion atėjęs. Krikščionis ran
da Eucharistijos stalą, prie ku
rio jis kada tik nori, — net kiek 
vieną dieną, jei tikrai gyvena 
savo tikėjimu ir jei giliai įsisą
monino Išganytojo troškimą, — 
gali pasistiprinti Gyvąja Duo
na, kuri jam geriausiai už vis
ką padės išlikti ar tapti dieviš
kam. Kristaus įsteigtas sakra
mentas krikštui atnaujinti yra 
Eucharistija. Ji turi palaikyti 
dieviškąjį gyvenimą, jį gaivinti, 
auginti ilki visiško subrendimo. 
Apie tai Kristus aiškiai sako: 
“Jei nevalgysite žmogaus Sū
naus kūno ir negersite jo krau
jo, neturėsite savyje gyvenimo” 
(Jon. 6, 54).

Ši tiesa darosi suprantames- 
, nė ją palyginus su žemės mais
tu. Valgau, kad augčiau, kad 
atstatyčiau išeikvotas jėgas, 
apsisaugočiau nuo mirties, nu
galėčiau ligas, galėčiau dirbti: 
visa tai liečia Eucharistiją ry
šium su dieviškuoju gyvenimu.

Parapijos bažnyčioj krikščio
nis randa taip pat altorių, prie

kasyklas ir yra prezidento draugas. Zambija turtinga ša
lis, žmonės beveik nedirba ir be jokių pastangų gerai 
gyvena iš žemės turtų. Jis pats apvažinėjo Europą ir da
bar keliauja po Afriką. Labai malonus ir nepaprastai 
mandagus jaunas vyrukas. Jis šokinėja apie mus, atidaro 
mašinos duris, padeda išlipti, ir aš jaučiuosi beveik tokia 
pat aristokratiška, kaip mano bendrakeleivė.

Atgal važiuojam kiek aptingę. Labai noris kavos. 
Gidas žada sustoti pakelės vasarvietėje, kur yra restora
nas. Kava Kenijoj neskani, nes labai retai kur yra gė
lo vandens. Daugiausia jis kiek sūrus ar turi kitokių 
mineralinių priemaišų, kurios keičia skonį. Kava iš viso 
čia nelabai populiari, nes britų įtakoje visi geria arbatą 
ir valgo košes. Ypatingai plačiai mėgiama daržovių miš
rainė — burokėliai, bulvės, morkos ir kukurūzai — 
viskas drauge. Bet restorane visur gaunam vakarietiš
ką maistą.

Aukštais geltonų kamienų medžiais apsodintu keliu 
įvažiuojam į Naivasha vasarvietę. Žalioje pievoje su
statyti staliukai su patogiomis šiaudinėmis kėdėmis, o 
pačiam vidury gėlynai, kurie taip ir traukia fotografo 
akį. Čia pat ir ežeras, kuriame plauko ruožuotomis ir 
spalvotomis burėmis laiveliai, o pakraščio vandenyje 
nardo žąsys ir baido žuvis, kurias, atrodo, ranka galė
tum pagauti. Prie staliukų sėdi angliškai atrodanti pub
lika ir neskubėdama siurbčioja arbatą. Aš užsisakau ka
vos ir gaunu drumzliną tamsų skystimą, į kurį nesi
nori žiūrėti. Sėdžiu patogioje kėdėje ir netikiu, kad čia 
laukinė Afrika su žvėrimis ir gyvatėmis. Bendrakeleivė 
kalba apie agrikultūrą ir profesūrą, jaunuolis iš Zam
bijos — apie varį, o gidas ir studentas pasakoja man 
apie Afriką, kurios dar nemačiau ir kuri traukia sayo 
nepaprastumu.

(Bus daugiau), _

kurio yra už jį aukojama neį
kainuojamos vertės Auka — šv. 
Mišios; randa sakyklą, iš kurios 
jis girdi skelbiamą ir aiškinamą 
Dievo žodį. O jei man pasitaikė 
nelaimė — praradau Dievo ma
lonę, parapijos bažnyčioje aš 
randu klausyklą, prie kurios 
mano siela vėl tampa balta kaip 
sniegas; atgaila gydo žaizdas, 
arba dieviškojo gyvenimo ligas.

Ne vien tik ta nauda lankan
čiam parapijos bažnyčią. Dar 
daugiau. Lankydamas savo pa
rapijos bažnyčią, aš užmezgu 
tampresnius santykius su vi
suotinąja Bažnyčia, su jos at
stovais, su jos plačiai iškeroju
siu veikimu, su jos daugiakerio- 
pais reikalais.

Nauda ne t!k Inan, bet ir* ki
tiems, nes, lankydamas parapi
jos bažnyčią, aš duodu gerą pa
vyzdį. Krikščionis aš juk esu ne 
tik sau, ne tik savo sielai, bet 
visiems ir prieš visus. Kiek tik 
aš galiu, tiek privalau padėti 
savo broliams tikėjime išlikti 
ir iį vykdyti.

Kas yra Bažnyčioje esminga? 
Kas yra išmintinga krikščiony
je, parapijoje? Atsakau: Die
vo malonės gyvenimas, kuris 
eina nuo galvos į kūną, ir tik 
tada yra nariams suteikiamas, 
kai šie yra sujungti su Kris
taus kūnu.

Kaip Bažnyčia vaizduojama 
Šv. Rašte? Ten randame du įsi
dėmėtinus vaizdus, kuriuodu 
Bažnyčios esmę daro supranta
mesnę. Vieną vaizdą pateikia 
pats Kristus (Jon. 15, 5): “Aš 
vynmedis, jūs vynmedžio šake
lės. Kas pasilieka manyje, ir aš 
jame, tas neša daug vaisių, nes 
be manęs jūs nieko negalite pa-

(Nukelta į 5 psl.).

Gerai užėdęs grobis,^ kurio likučius paliko šakalams, liūtas abejingai 
žiūri į automobilio saugius fotografus Serengeti parke.



^4 DRAUGAS, Se&tadienis, 1969 m. birželio mėn. 21 d.

PADANGŲ
Atėjus vasaros atostogų laikui, 

daugelis pasileis į ilgesnes ke
liones, padarant po keletą šimtų 
mylių j dieną prie didesnio grei
čio. Prieš darant keliones, sau
gesniam važiavimui, svarbu, 
kad mašina būtų tvarkinga. Jei 
kelionėje kas nors atsitinka su 
motoru, nesudaro didėlio pavo
jaus, kitas reikalas jei kas nors 
netvarkoje su padangomis,. Di
desnis dėmėsi s yra kreipiamas į 
motoro veikimą, bet nevisada 
tinkamai domimės padangomis.

Mašinos turi pridėtus vadovė
lius su įvairiais nurodymais, ku
riu reikia karts nuo karto peržiū
rėti ir jų prisilaikyti.

Važiuojant į ilgesnę kelionę 
neperkrauti mašinos. Kaip vado
vėlyje taip ant padangų yra nu
rodytas leistinas apkrovimo svo
ris ir leistinas padangų oro spau
dimas. Perkrovus mašiną, prie 
didesnio greičio, ilgoje kelionėje, 
gali būti sugadintos padangos 
ir įvykti nelaimė.

Dažnai patikrinti oro spaudi
mą. Visos padangos po ilgesnio 
laiko šiek tiek praleidžia orą. 
Prie peržemo oro spaudimo, pa
dangos greičiau nusidėvi, sun
kiau vairuoti ir daugiau kaista 
padangos nuo šonų lankstymos. 
Padangas reikia tikrinti prieš 
važiavimą, kol jos yra šaltos, pri
silaikant nurodymų esančių va
dovėly arba ant durų bei kitose 
vietose. Niekuomet neišleisti orą 
iš įkaitusių padangų laike važia
vimo ar tik sustojus, nebent pasi
keitus klimatui.

Lygesniam padangų nusidė
vėjimui, kas 5000 myl. reikia jas 
keisti, pagal vadovėlyje nurody
tą tvarką. Keičiant padangas, a- 
tydžiai jas patikrinti ir išvalyti 
nuo įsmigusių daiktų. Jei važiuo
jant prie didesnio greičio prade-, 
damas jausti nelygus, daužantis 
ratų bėgimas, reikia nelaukiant 
priešakinius ratus išbalansuoti, 
nes kitaip padangos išsimuša ga
balais, nors ir gerame stovyje pa
dangos bus sugadintos.

Keičiant ratus arba tepimo me 
tu kada mašina yra pakelta, 
atydžiai patikrinti padangų nu- 
sinešiojimą. Patikrinti ne tik vir
šų, bet ir šonus, kurie gali turė
ti pavojingus įpiovimus, įbrėži-' 
mus bei įsprogimus. Padangos I 
viršaus pradūrimas nėra tiek pa-l 
Vėjingas, nes oras išeina iš len
gvo, bet praplovus bei sprogus 
šonui, prie didesnio greičio, ma
šina gali būti išmesta iš vėžių. | 
Blogas įprotis yra stengiantis su 
blogomis padangomis dar prava
žiuoti kiek kelio. Toks taupy
mas gali perbrangiai kainuoti. 
Jei reikalinga pakeisti padangą, 
reikia pirkti panašaus tipo, ne
galima naudoti vieną padangą 
siaurą, kitą plačią, arba skirtin
gų tipų.

Padangos daugiausia nusidėvi, 
kada staigiai pradedama važiuo
ti, net padangos kaukia, arba 
darant posūkius prie didesnio 
greičio. Ilgesniam padangų am
žiui, pradėti važiuoti be triukš
mo ir ant pasisukimų sulėtinti 
greitį.

Nevažinėti žieminėmis padan

PRIEŽIŪRA
gomis vasaros metu, nes jos turė
damos gilius griovelius daug dau
giau kaista. Žieminės padangos 
vasarą greičiau susidėvi, negu 
reguliarios padangos. Žieminės 
padangos reikalingos tik šiaurė
je, kur per žiemą būna giliai 
sniego. Pvz. Chicagoje jos netu
ri reikšmės, nes iškritęs sniegas 
tuojaus ištirpdomas, o kur jo yra 
daugiau virsta ledu. Jei iškrinta 
sniego tiek, kad visas judėjimas 
sulaikomas, jokios padangos ne
bepadeda. Geriausia priemonė, 
žiemos metu turėti mašinoje 
maišiuką rūpaus smėlio, nes smė
lis yra geriausia priemonė sli
džiame kelyje.

Visokios sniego, lietaus, plokš
čios, plačios ir kitokios padan
gos yra gaminamos ir reklamuo
jamos tik tam, kad atsiranda 
joms pirkėjų.

Patikrinti priešakinių ratų pa
dėtį, vad. “front end alingment” 
Jei priešakiniai ratai yra kiek iš
ėję iš savo pakrypimo laipsnio, 
padangos greit ir nelygiai nusi
dėvi. Be to, gali būti pavojus dėl 
pasunkėjusio vairavimo stab
dant mašiną ir ant pasisukimų. 
Jei mašina daugiau pakrauta ant 
nelygaus kelio nenormaliai lin
guoja, po 25,000 myl. tenka pati
krinti ir vadinamus “shock ab- 
sorbers”.

Prieš atiduodant mašiną tai
symui, tenka pervažiuoti per ke
letą vietų, kad tikrai įsitikintum 
kokie trūkumai yra, nes mecha
nikai sugeba surasti esamų ir ne
samų trūkumų.
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CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

HICKORY HILLS 
Naujas 6 butų namas su maudy
mosi baseinu. Air conditioned. Ki
limai, šaldytuvai, virimui kronys. 
Pajamų $11,000 per metus.

8439 VVEST 95th STREET 
Susitarimui skambinti 598-5549

2-jų aukštų atremontuotas mūro 
namas: biznio patalpa ir 2 kamb : 
viršuj 5 kamb. butas. 2 auto ga
ražas. 2519 W. 71 St. Kaina 
$28,000. 778-8378.
6 room brick. 3 bedroom, centrai 

air-conditioning and heating. 2-car 
brick garage. Priced in the 30’s. 
Facing the park, near schools and 
churches. 3350 W. Marųuette Rd.

CALL — PR 8-5886

73 rd and California
Gražus, modemiškas 5 kamb. mū
ras su trimis dvigubais miegamais. 
Didelis salionas su aukso spalvos 
kilimais. Pilnas rūsys. 2 maš. ga
ražas. Daug puikių priedų. Tikrai 
gera vieta, ypač vaikams. Jei iešu 
kot laimės, kreipkitės j Miracle 
Man. Skambinkit dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamas moderniškas butas 
skiepe. Suaugusiems. Marąuette 
Parke. Skambinkit 925-2247.
BUTAI: rinktiniams nuomininkams
Best Agency, 2025 W. 03. PR 8-0032 
Nelaukit — užalregiatruoktt dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės d61 pa. 
tarnavimo nemokamai.

REAL ESTATE R E AL ES T A T E

A. Pupelis

Anglijos princesė Anne lietui ly
jant stebi arklių lenktynes Ascot 
mieste.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ii 
dienraštis “Draugas”.

FREE GIFTS
In addition to earning the liighest rate on your savings you can re- 
ceive ab&olutely FREE, your choice of one of the follovving gifts, by 
opening a new account for $500.00 or more or adding that amount to 
your present account: ,—

Sėt of beautiful Cannon Towels 
Electric Alarm Clock 
16 Piece Stainless Service 
E-Z S tor Travel Bag

(Sorry—only one gift to a family)

Passbook accounts pay 43/$% (5% on Notice 
Account passbooks)

6 month 5% Per Annum Certificates
Minimnm $1,000.00

6 month 5*/4°/o Per Annum Certificates
Minimom $3,00000

To transfer funds from other institutions bring your passbook to us — 
no service charge. You may save by mail. We pay postage—Am- 
pie Parking.

LAWN MANOR SAVINGS &
LOAN ASSOCIATION

West 59th Street, Chicago, 1(1. 60629
:2^į5fiįs!fi5B5SHHBSssB5“5ssssB5BBas5SBHH5ssssBBHS55SHH

2700

Išnuom. 6 kamb. butas 2-me ankš- 
te. $140.00. Brighton Parke. Skarn- 
binti po 4 v.v. FR 6-2197. ______

Išnucimojamas kambarys 
moteriai pensininkei.
7242 S. Mozart St.

IŠNUOM. apšildomas 5 kamb. bu
tas lJme aukšte. Suaugusiems. 
Brighton Pke. 927-5072.

""ieško nuomoti

Vyrui (dirbančiam arba pensinin
kui) nemokamai kambarys už na
mo priežiūrą — lengvas darbas.

LA 3-9477

PROGOS — OPPORTUNITIES

Šeimininkas parduoda mūrinį na
mą su taverna. Geriausias pasiū
lymas. Skambint — 523-7237.
RESORT — Union Pier Michigan
Ultra modern 2 Bednoom home, can 
acconimodate 6 to 8 people, half 
block from lake. Private grounds 
will rent by month ar season.

Phone DIversey 8-5794
A lovely vacation area

Kanadoje parduodamas restoranas 
(48 sėdimų vietų). 15 vienetų mo
telis (galimybė padidinti). Viskas 
puikiam stovy. Netoli Stayner, arti 
Provincial Parko. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis šiuo adr.:

Draugas, Adv. 7071, 4545 VV. 
63rd St., Chicago, IlĮ. 60629.

DĖMESIO!

Jaunimui reikia literatūros, 
cad atostogos neatrodytų ilgos, 
nuobodžios ir neprasmingos.

Paaugusiam jaunimui reko
menduojamos knygos:
Kas bus, kas nebus, bet žemaitis

65th and Kostner
Savininkas verčiamas parduoti, 

skubiai. Jūs laimėtojas 4J^ kamb. 
pirmam aukšte, plius didelis 2-ras 
aukštas su galimybe įrengti dau
giau kamb. Nepapra&’tas porčius 
užpakaly. l]/2 maš. garažas Gat
vių grindimas iš priekio ir iš už
pakalio sumokėta. Kaina bus 
jums įdomu sužinoti. Kreipkitės į 
Miracle Man. Skambinkite dabar.

M I C H A ELS
Tel. 254-8500

REIKALAUKITE MUSŲ 
BROŠIŪRŲ.

Turime puikiausi pasirinkimą įvai
rių biznių: tavernų, motelių, vasar
viečių, ir 1.1. Taip pat gražų pasi
rinkimą ‘‘cottaiges”, sklypų ir na
mų prie ežerų. Turime tris gražius 
privačius ežerus su daug akrų že
mės, $50,000.00 ir aukščiaus.
M. A. Hess Realty, P.O. Box. 742, 

Rhinelander, Wis. 54501.
Tel.s 715-362-5671

66 ir Claremont apyl. savininkas 
parduoda pajamų namų — 5 kamb. 
apačioj, 4 kamb. viršuj. Plytelių 
vonia ir virtuvė. 2 maš. garažas. 
GR 6-7358.

64 & NARRAGANSETT 
Naujas 4 butų po 4J^ kamb. (po
2 mieg.) Virimui krosnys, šaldy
tuvai, air-cond. kilimai, žietn. lan
gai ir sieteliai. Apsodinta. Geras 
susisiekimas ir krautuvės.

586-1100

Bright®n Parke — 2-jų butų po 
4 kamb. medinis namas su rūsiu. 
Centr. apšild. gazu. Nebrangiai. 
$15,000. Kreiptis į
B. R. Pietldewicz — LA 3-1083

iiiiiiiemimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285
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Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi Ir liūdijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkiai. Garažas. 
$16,000.

švarus 2 po 4 kamb. mūr. Rūsys 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

5 tr 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

8, 4 Ir 2-jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $16,000 pajamų. Prašo $55,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

O metų, 2 po 5 jį kamb. ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

273" W. 43rd St. — CL 4-2390

Platinkite “Draugę”.

. Skelbkitės “Drauge”.

Marąuette Parke — 6 kamb. bun- 
galow, 3 miegami, lj/2 vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
skambinkit po 6 v.v 434-8441.

BERWYN. Apyl. 16 ir East Avė. 
2 po 4 kamb. plius 2 kamb. pa
stogėje. Pajamų $20 į sav. 2 maš. 
garažas. $20,900 SVOBODA, 2184 
S. 6 Ist Ct. BI 2-2162. Jei neatsako 
skambinkit LA 1-7038. 

Arti Marąuette pko.
3 metų modemus. 1 jį aukšto 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli). 
2 jį vonios. Idealus gyventi su tė
vais. Arti transport. ir mokyk. Įver
tinti reikia pamatyti. Prie 88 tr Ca- 
iifornia. Kaina $44,900.

Geras investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1jį me
tų senumo 2-Ju aukštų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš

tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Ulbai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

Marąuette Pke. mūr. 2-Jų aukštų 
namas. Didelė patalpa bizniui ir 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas. 
$18,900.

Prie 71 ir VVestern — Med. 6 
kamb. namas.Pirkaite $1,000,00 įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St — RE 7-9515

$43,900 PILNA KAINA UŽ MCR. 
6 BUTŲ. CICERO RAJONE. Arti 
VVestern Electric. Pajamų $615 
per mėn. 5—5—5—5 4—3 kamb. 
Mokesčiai tik $720. Mažos išlaidos. 
Naujas gazo boileris. Įmokėti tik 
$10,000. SVOBODA, 3739 W. %th 
St. LA 1-7038. 

31 p. tinkamas statybai sklypas
prie 72 ii- Maplewood $.10,500.

5 Jį kamb. mūr. bungaJou- prie 71 
ir Rlchmond. 1 jį vonios, 2 auto ga
ražas. $22,900.

fi kamb., 20 metų mūr. Cape Ood 
namas, prie 87-os į vakarus nuo. Ke
dzie, 1 jį vonios, įruoštas rūsys. 50 
p. sklypas. Dvigubas garažas stu šo
niniu įvažiavimu, $25,900.

12 butų naujas mūr. namas Gra
žiojo pietvakariu apylinkėje. $26.000 
metinių pajamų. $175,000.

2x5jį kamb., 10 metų mūr. na
mas prie 63 ir Talman. Atskiri gazo 
šildymai, mūr. garažas. $38,500.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 40 p. sklypas, 2 
auto garažas. $19,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St. Tel. 925-6015

KUR GERIAUSIA
Apie 79-tų. už Cicero, modernus 10 

metų bi-lovel, 3 mieg., žaidimo kab., 
centr. oro vėsinimas, tuoj pamaty
kite, pigus — $24,000.

5 jį kamb. 6 metų mūras. Platus 
lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900.

2-jų butų gražus mūras. 2 po 6 
kamb. Gazo šildymas. Prie Maria 
High. $27,000.

4 butų mūras. Gage parke. Geri, 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

Apartmentinis mūras. 2-Jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 JmokSH

Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus
vų plytų rezidencija. 1 jį akro žemės, 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Highway, Lemonte $60,000.00.

įjotas 30 p. Marąuette Parke.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St RE 7-7200

REMKITE “DRAUGĄ”.

nepražus,
B. Sruoga

2.50

Kon-Tiki 3.75
Thor Heyerdahal

Naktys Karališkiuose, 2.00
L. Dovydaitis

Rytų pasakos, 2.50
Vincas Krėvė

Šen kareivis Matatutis 3.00
J. Jankus

Trys sakalai, 2.00
A. Vambutas

U kee- Waguu, 2.00
A. Colbachini, SDR

Baltasis stumbras, 3.60
G. Ivaškienė

Knygos gaunamos DRAUGE, 
prie kainos prašoma pridėti 5 
proc. mokesčiams.

j"e i g u jum s rei k į a 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321
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SALES > MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of ML.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Maln offlce 5727 W. Cermafk Rd.. Cicero, Hl. Tel. OL 6-2238 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Park 
Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
Ir Išsirinkti H katalogo.

IEŠKO NUOMUOTI

Jr. Executive persikelia į Chicagą, 
ieško nuomoti namą su 3 miega
mais kamb. arba butą pirmame 
aukšte. 4 maži vaikai. Pasiūlymus 
skambinti tel 778-9781, 6—-8 v v

PARD A*V I m”u“I

Parduodamas moteriškų tautiškų 
rūbų komplektas (gautas iš Lietu
vos). Kreiptis tel. 785-7338.

HELP WANTED — VYRAI

HEATING CONTRACTOR
Reikalingi darbininkai dirbti prie 

šildymo ir air conditioning įren
gimų, pilną ar daliną laiką. Pagei
daujama turėti vairavimo leidimą, 
patyrimas pageidaujamas bet ne
būtinas, išmokysime.

DOMAS ŽUKAUSKAS
Heating and Sheet Meta] 

Contractor
4444 S. Western Avė., Chicago, III. 

TEL. — VI 7-3447

HELP WANTED — MOTERYS

STENOGRAPHER
Lite secretarial duties in pleasant 
sales Office. Insurance and excel- 
lent company benefits.

Tel. 384-0251 for appt-

BLU.E RIBBON OPPORTUNITY
SECRETABY

Exp., bright, responsible. Self-reli- 
ant giri with administrative ability. 
Good typing. Shorthand helpful būt 
not reąuired. Excellent oppt. for 
right giri. Many Company paid be- 
nefita & stock purcha.se discount. 

Coli:
F. T. MASI — 787-2030

ROYPAV — 530 Na Lake Sliore Dr.

VYRAI IR MOTERYS

EXPERIENCED BAKER AND 
SALESLADY

For busy pastry shop in Palatine.
Sales giri mušt be age — 25 to 

45. Apply —

PALATINE PASTRY SHOP
37 VVest Slade Street 

Palatine, Illinois Tel. 359-9507

ENCELLENT OPPORTUNITY! 
IMMEDIATE OPENINGS FOR

C O U P L E
Wife for cooking and general 
duties in home Husband for yard 
work and driving, etc., pleasant 
surroundings wiorking conditions 
ideąl.

FOR WIDOWER
Salary good, plūs room & board. 
living ąuarters, sitting rm„ double 
bedroom and bath. Mušt have re- 
ferences. Send application to.
AMERICAN FOREIGN 

N EWS PAPERS 
225 W. Washington Street

Chicago, Illinois 60606

HELI VVANTED — VYRAI

DESIGNERS — DRAFTSMEN
MECHANICAL: Plant Layout— Ma- 
chlnery —• Sheet Metai — Toollng 
— Plauties — Gcars — Carus, etc. 
to $6.26 hr.

ELKCTRICAL: Power Distrlbutlon
—• Circuitry — Wirlng Dtugrums — 
Schematlcs, etc. to $6.50 hr.

Free hospitalization, vacation. Insur
ance, profit sharing and plenty of 
overtlme. 100% Free.

Call Antanas Mažeika 774-6700 
MULKINS & ASSOCIATES

Auto Mechanics Needed 
2 LINE MEN

Mušt have dealorahip. 
Experlence Ford pref. būt not 

necessary.
Also Transmisslon Men.

Call Barney — 581-5858
E.veellent Opportunity 
Immediate Openings

CABINET MAKERS 
EXPERIENCED

Five day tveek. Pleasant surround
ings and good working conditions. 
Call today: 372-403H or 023-2141 

___________Ask For IRU Hlll_________

COLLECTORS
Oallectors flor insid.e phone work. 
Good advancement potcntial in na- 
tion-wide' company. Call now for 
immediate pogition.

Tel. - 545-7120

Reikalingas
NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJAS
(Maiiitenanee-Ilandy Man) 

Nuolatinis dalbas. Galimybė ten 
pat apsigyventi. Taip pat ieškome 
virėjų ir bart«nderių.

Kreiptis į V. Galvydį

O’HARE CONGRESS INN
3010 No. Mannheint Road

Franklin Park, Illinois
TEL. 455-4300

EKPER’D SHIPPING AND 
RECEIVING MAN

FOR PRINTING FIRM 
1725 S. Kostner Avė., Chicago, III. 

PHONE LA 1-1245

LETTI Ii PBESSMAN
Good Hourly Ijatc.

FVlhge benefits.
Call or sec George PUlcr

CARL GORR
COLOR CARD CO.

4242 W. Filhnore 638-1400
TRUCK MECHANICS 

International Harvester Truck Oeai- 
ership. Hospitalization and vacations. 
Overtlme available .

Oakton Automotive Service 
1684 Oakton St., Dės Plaines 

Tel. 296-3300

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiilliiiiiiiiiiiiiiillliiiliiil

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai- 
now visiems prieinamos.
lllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIH

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS

HELP W A N T E D — MOTERYS 

COME TO CALIFORNIA ON YOUR VACATION
SURGERY NURSES
Immediate Openings For Fully Experienced Scrub Nurses 

In 297 Bed Fully Accredited County Hospital 
California registration or eligibility reąuired. One position reąuires 
ability to assume administrative responsibilities. Salary in range of 
$676 to $905 per month and standby pay. Starting salary depends
on ąualifications. lVonderful vvorking conditions and benefits. 

Contact Director of Nursing
SCENIC GENERAL HOSPITAL

830 SCENIC DRIVE, MODESTO, CALIFORNIA 95350 
PHONE (209) 524-1251

HELP VVANTED — VYRAI

.. .. Eacellent Opportunity! Immediate Opening! 
Outstanding Salary Commensurate With Experience

PLASTIC MOLD MAKERS
With pay for relocation

Excellent Fringe Benefit Program. Steady Employment. 
Contact Mr. Keiuieth Coates

(812) 273-4049 days (812 ) 273-2324 eves
_ Or write in confidence

MADISON PLASTICS
Highuay 421 North Madison, Indiana 47250

EXGEL»LENT OPPORTUNITY — IMMEDIATE OPENINGS 
FOR ENGINEERING PERSONNEL

CHECKER
EXPERIENCED DĖTAI LE R S

Liberal Benefit Program. Permanent Positions 
Contact

INGEBSOLl RAND COMPANY
AUTOMATIC PKODCCTION SYSTEMS 

36580 COMMERCE STREET, - LIVONIA, MICHIGAN 48150 
(313) 261-7400 — (313) 261-7400

purcha.se


POKALBIS SU DIDŽIOSIOS TALKOS 
VYRAIS IR MOTERIMIS

JURGIS JA
Darbštaus kultūrininko, poe

to ir Draugo” kultūrinio priedo 
redaktoriaus K. Braduno mintis, 
kad mums reikia įamžinti filmuo
se kultūrininkus, visuomeninin
kus, menininkus, politikus ir vi
sus įžymiuosius asmenis, kurie 
savo gyvenimą pašventė Lietu
vai ir lietuviškosios kultūros iš
laikymui ir ugdymui rado pritari
mą ir lietuvių visuomenėje. Ši 
graži mintis pradėta realizuoti ir 
Lietuvių foto archyvo vedėjo 
kun. A. Kezio, SJ, dėka jau ke
letas musų įžymiųjų žmonių y- 
ra nufilmuota, kiti filmuojami 
ir pirmame dokumentiniame fil
me turėsime pirmuosius dvylika.

Šis darbas, kaip jau spaudoje 
nekartą esame užsiminę, taip pat 
reikalauja lėšų. Pirmiausia to
kiems uždaviniams vykdyti reikė
jo turėti ir tinkamus filmavimo 
ir garso aparatus, kurių kaina 
10,000 dol.

Gal kas nugąstaus. Tokia su
ma- Iš kur ją paimsime? Gal 
kai kas suabejos ir tikslo prasmin
gumu. Tačiau rimtai į šį reika
lą pažiūrėjus, minėtoji suma tik
rai menkutė prieš planuojamus 
darbus. Netenka ir aiškinti, ko
kios didelės svarbos turi doku
mentiniai filmai, kuriuose atsi- 
pindės visas mūsų kultūrinis gy
venimas ir jo didieji įvykiai bei 
žmonės su jų didžiais darbais.

Tam tikslui buvo sudarytas 
Lietuvių Foto archyvo lėšų tel
kimo komitetas, kuriame vado
vauja čia gimęs ir augęs, bet 
darbštus ir lietuviškais reikalais 
besisielojąs John Evans. Jis ne tik 
darbu, bet ir aukomis paremia 
lietuviškuosius reikalus ir dar nė
ra atstūmęs prašančiojo bet ku
riam lietuviškam tikslui rankos. 
Ir daug dirbdamas komitete pats 
šimtine jau parėmė šio komite
to darbus pridurdamas. ”reikia- 
las labai svarbus, neatidėlioti
nas, turime visi lietuviai jį rem
ti”. Gražus pavyzdėlis ir šiam 
mielam pirmininkui ačiū.

Šios gražios minties vedinas, 
noriu nuklysti į pokalbius su tais 
mūsų didžiosios talkos vyrais, ku
rie savo gyvenimą pašvenčia 
mūsų visuomeninei ir kultūrinei 
veiklai ir dar ne tuščiomis ran
komis atskuba ten, kur iškyla de
gantys reikalai.

Kada iškilo dokumentinių fil
mų klausimas ir reikėjo pradėti 
darbą, reikėjo pradžiai ir pinigų.

Netikėtai sutinku mūsų judrų
jį, kupiną energijos ir sumany
mų vyrą dr. Leoną Kriaučeliūną. 
Ir tuojau prie reikalo. Bematant 
jis išrašo pusšimčio čekį filmavi
mo pradžiai ir kitą pusšimtį apa
ratams pirkti.

“Dirbkite, vyrai, ir aš padė
siu- Darbai, kurie skirti lietuviš
kos kultūros ugdymui man prie 
širdies”. Šimtine šis vyras parė
mė šį skubų darbą. O kiek jis au
kojo kitiems tikslams ir repre
zentacijai iš savo kišenės, bevyk- 
dydamas visuomeninius darbus, 
tik vienas Dievas težino. Ačiū 
dr. Leonui Kriaučeliūnui už sku
bią pagalbą.

Inž. archt. Joną Stankų grie
biu taip pat neatlaidžiai. Bet 
pasirodo jo tokia minkšta ir gera 
širid's, kad perdaug ir aiškinti 
tikslų nereikėjo ir bematant 
šimtine parėmė mūsų sumany
mą.

Arabams apšaudant Izraelį ,ten buvo sužeista iš Californijos ame- 
j-ikictč Elainc Ę^nct. kuri čia matyti gulinti Jeruzalės ligoninėje. *

“Reikia remti dirbančiuosius. 
Juk kol dar yra kas dirba lietu
viškuose dirvonuose, tokius dar
bininkus turime stiprinti ne tik 
žodžiais, bet ir konkrečiai- šiuo 
atveju doleriu” - juokaudamas 
ir duodamas šimtinės čekį kalbė
jo inž. arch. Jonas Stankus, įžy
mus statybininkas ir šiuo metu 
vykdąs net miestelio statybą bei 
kondominium tipo milijoninės 
vertės namus. O kiek aukų jis 
yra išdalinęs tyliai? To jis man 
nepasakė, bet žinau, kad didelį 
glėbį dolerių. Ačiū inž- arch. Jo
nui Stankui.
O kas nepažįsta dr. A. Razmos? 

Juk Lietuvių fondo didis ramstis 
ir ugdytojas. Jo darbus lydi ir 
stambios aukos. Ir dokumentinių 
filmų problema prie širdies. Ir

Inž. Antanas Rudis (kairėje) pa
rėmė Lietuvių Foto archyvo už
mojų — įamžinti kultūrinio gyve
nimo įvykius ir žmones ir savo 
stambią auką įteikia LF lėšų komi
teto pirmininkui John Evans (de
šinėje). Šie abu vyrai yra gimę ir 
augę Amerikoje, tačiau jiems vi
sada rūpi ir mūsų tautos gyvieji 
reikalai.

Nuotr. Liet. Foto archyvo

į komiteto prašymą atsiliepė sku
biai įteikdamas šimtinę. “Dirbki
me visais frontais, suglausdami 
eiles, tada atsieksime didelių re
zultatų dideliuose užmojuose” - 
teigė dr. A. Razma.

Už skubią paramą šiam entu
ziastui dr. Razmai ačiū.

O kiek aukų rinkėjų aplanko 
Šv. Antano taup. skol. bendrovės 
vedėją J- Gribauską. Tai taip pat 
Amerikoje gimęs ir augęs, bet 
visa širdimi pamilęs ir atsidavęs 
lietuviškiems darbams vyras. 
Daug šimtinių ir gal tūkstan
tinių šis vyras savo ir iš banko 
kasos paklojo lietuviškiems rei-, 
kalams.

Ir Lėšų telkimo komitetas bu
vo pradžiugintas, kai jam įteikė 
šimtinę, šiltai pritardams šiai 
minčiai. “Jūsų darbas išliks gy
vas ir prasmingas augančiom kar 
tom. Dirbkite, padėsim” - kalbėjo 
simpatingas J. Gribauskas. Jam 
nuoširdus ačiū.

Julija Bičiūnienė, valgyklos sa
vininkė Bridgeporte, auginanti 
didelę šeimą, lydima gyvenimo 
nesėkmių ir ligų, skubiai atsiliepė 
į Lėšų telkimo komiteto balsą ir 
kaip geroji našlė su nuoširdžiu 
skatiku, šiuo atveju net visa šim
tine įsijungė į šią didžiąją talką. 
“Kad mūsų kultūrinis gyveni
mas su skubančiu laiku nenu
mirtų, įamžinkite”-iteikdama au
ką kalbėjo ši tylioji, gerosios šir

dies moteris. Ačiū ir geriausios

Prez. Nixon žmona kalbasi su mokiniu Portland, Ore., suaugusiųjų 
švietimo centre.

Skautei ir dainininkei amžinybėn 
iškeliavus

A. a. Marija Namikaite-Kasponienė-Raubienė

Birželio 6 d. sunkios vėžio li
gos iškankinta amžinybėn iš
keliavo a. a. Marija Namikaitė - 
Raubienė, Brolijos vyriausio 
skautininko pavaduotojo Vyt. 
Namiko sesutė, palikusi liūdin
tį vyrą, tėvelius ir du brolius. 
Su Marijos iškeliavimu anapus, 
iš šešų Namikų vaikų gyvi be
likę tik du. Vienas jų, teisinin
kas Benonas Namikas žuvo nuo 
raud. partizanų kulkų 1943 m. 
Rokiškio apskr.

Namikų šeimos tėviškė gra
žioji Aukštaitija — Užpaliai. 
Bet Marija gimė Rusijoje I pas. 
karo metu, kur buvo pasitraukę 
jos tėvai. Sugrįžus į Lietuvą, 
jos tėvelis Juozas Namikas, 
kaip Rusijos armijos karininkas 
išėjo savanoriu j nepriklauso
mybės kovas. Joms pasibaigus, 
dirbo mokytojo, mokyklų in
spektoriaus darbą, vėliau perė
jo j Vidaus reikalų ministeriją, 
buvo Šiaulių apskr. viršininko 
pavaduotojas, paskiau šakių ir 
Rokiškio apskr. viršininkas. Ir 
Marijai su tėveliais teko kilno
tas iš vienos vietos į kitą.

Besimokydama Utenos gim
nazijoje, Marija susirgo ir buvo 
išvykusi j Šveicariją gydytis. 
Čia gerai išmoko vokiečių ir

A. a. Marija Raubienė

sėkmės poniai J. Bačiūnienei.
Stanley Balzekas, įr., atlieka ne 

paprastai didelės reikšmės dar
bus išlaikydamas Lietuvių Kul
tūros Muziejų ir plačiai propa
guodamas Lietuvą amerikiečių 
tarpe per spaudą ir radiją. Jį vi
sur sutiksi, visuose parengimuo
se, operose, koncertuose. O ir jis 
čia gimęs ir augęs ir tik iš tėve
lių paveldėjęs meilę Lietuvai. 
Jis daug aukoja, taip pat ir šiuo 
atveju atskubėjo su šimtine tal
kon tvirtindamas, kad šis darbas 
yra didelės svarbos ateičiai ir jį 
turime atlikti dabar, kol sąlygos 
leidžia. St. Balzekui už gilų rei
kalų supratimą nuoširdus ačiū.

Į malonų pokalbį su mūsų di
džiosios talkos vyrais ir moteri
mis sugrįšime sekančiuose repor
tažuose. O dabar tik galime pri
minti, kad lėšų telkimo komite
tas darbą dirba toliau tyliai. Jau 
surinkta aukomis 4000 dol. Rei
kia dar 6,000 dol. Planuojama 
vasarą, liepos 26 d- suruošti 
Union Pier vasarvietėje jaukų ir 
nuotaikingą vakarą, o rudenį Jau 
nimo centre specialią vakarie
nę, kurių metu sutelktos lėšos 
bus skiriamos Lietuvių Foto ar
chyvui vykdyti šį didįjį užmojį, 
baigti mokėt už aparatus skolas 
ir tęsti mū*ų kultūrinio gyveni
mo filmavimą.

prancūzų kalbas. Sugrįžusi į 
Lietuvą baigė Rokiškio gimna
ziją ir studijavo kalbas Vilniaus 
universitete. Nuo pat jaunystės 
buvo aktyvi skautė, dainininkė 
ir šokėja. 1937 m. su reprezen
tacine Lietuvos taut. šokių gru
pe dalyvavo didžiajame Sakalų 
sąskridyje Prahoje, Čekoslova
kijoje, kur lietuvių pasirodymas 
susilaukė didelių ovacijų. Tas 
dienas iki mirties prisiminė 
su šviesiu džiaugsmu.

Atvykusi į JAV, 1954 m. Ma
rija ištekėjo už veiklaus skau
to akademiko vet. gyd. K. Kas- 
ponio, aktyviai dalyvavo “Dai
navos” ansamblyje, vėliau Lie
tuvių operos chore. Abu Kas- 
poniai akademikų skautų korp! 
“Vytis” įtaisė vėliavą, kurią sa
vo rankomis išsiuvinęjo Marija, 
ši vėliava akademikų skautų 
šeimai ilgai primins kruopščias 
Marijos rankas ir jos nuoširdu
mą.

Bet laimingas šeimos gyve
nimas nebuvo ilgas. 1956 m. 
pačioje jaunystėje mirė jos vy
ras vet. gyd. K. Kasponis. Ilges
nį laiką pabuvusi našle ir nusi
raminimą rasdavusi dainose, 
1961 m. ji ištekėjo už Lietuvos 
kariuomenės karininko F. Rau- 
bos, kurio asmenyje sutiko šil
tą globą ir tikrą užuovėją.

Jos gyvenimo motto buvo link 
smybė — šokti, juoktis, dainuo
ti. Tai Marija ne kartą karto
jo. Bet nejučia sunki liga įsi
siurbė į organizmą. Kad ir sun
kius skausmus jausdama, Ma
rija su Lietuvių operos viene
tu dar buvo nuvažiavusi į New 
Yorką, kur buvo pastatyta “Gra 
žiną”. Kai šį pavasarį vyko “Da- 
nos” spektakliai, ji jau kovojo 
su mirtimi. Bet ryžtas ir tikė
jimas į gyvenimą buvo tokie 
dideli, jog ji tikėjo, kad ketvir
tasis ‘‘Danos” spektaklis sta
tomas jai, kad ji sustiprės ir 
galės tą lietuvišką kūrinį pama
tyti. Deja, publika nebematė 
Marijos scenoje, o Marija nebe
matė lietuviškos “Danos”.

Atsisveikinimas su a. a. Ma
rija Namikaite-Raubiene įvyko 
birželio 8 d. Petkaus koplyčioje. 
Jį pravedė ir Lietuvos dukterų 
vardu, kurių narė iki mirties VI. Rmjs

Geras pavyzdys žmogui daugiau reiškia, nei geras pamoky
mas. Praeityje turime daug asmenybių, kurios savo galvojimu, 
gyvenimu ir dvasios tobulumu gali būti pavyzdžiu mums vi
siems.

Todėl, tarp daugelio kitų DRAUGE gaunamų knygų, patar
tina pasiskaityti ir

Išganymo kelias, Pranciškus Salezas 3.50
Misionieriaus užrašai, kun. R.W. Alexander 1.50
Pažvelkime į Marij'ą, prel. F. Bartkus 2.00
Sv. Antanas Paduvietis, Nello Vian 1.00
Šv. Augustinas, Giovanni Papini 3.00
Šv. Jonas Bosko, kun J. Lemoyne 5.00
Šv. Kazimieras, Z. Ivinskis 2.00
Švcntųj'ų gyvenimai, kun. K. Matulaitis, MIC 3.00
Tėvas Pijus, kun. V. Rimšelis, MIC 2.00
Vyrai klystkeliuose, kun. J. Prunskis 3.00

Illinois gyventojai prie knygos kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Rimties valandėlei DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. birželio mėn. 21 d. 8

(Atkelta Iš 3 pusi )
daryti. Jei kas nepasiliktų ma
nyje, bus laukan išmestas, kaip 
šakelė, ir sudžius”. Aišku: Kris
tus kalba apie organizmą, apie 
augalą. Šaknys, kamienas yra 
Kristus; krikščionys — šakelės, 
visuma — Bažnyčia.

Antrasis vaizdas yra šv. Po
vilo pamėgtasis: Bažnyčia yra 
Kristaus kūnas, Kristus yra to 
kūno galva (ir širdis), mes, 
krikščionys, kūno nariai. Jei da
bar šiuodu abu vaizdu palygin
sime su vienas antru, tai pama
tysime, jog savo esme abudu 
tą pat reiškia. Jų bendra žymė 
gyvas organizmas, taigi turi 
pavaizduoti gyvą būtybę, ku
rios gyvenimo šaltinis, pagrin
das — Kristus. Nariai, šakos, 
gyvena tik dėka jų susijungimo 
su gyvenimo šaltiniu — Kris
tum. Iš skiepo teka gyvybiniai 
sakai į šakeles, palaiko jas gy
vas, žalias, žiedingas ir vaisin
gas. Iš širdies kraujas teka į 
kiekvieną narį ir jį palaiko gy
vą ir sveiką. Medžio šakos, kū
no nariai miršta, jei yra atskir
ti nuo organizmo. Šiuodu vaiz
du ir palyginimu duoda tikrą 
Bažnyčios esmės vaizdą. Kris- 

i tus yra gyvybės šaltinis, be Jo 
miršta kūnas, žūsta skiepas.

Californijos gub. Ronald Reagan 
išgelbėjo skęstančią mergytę dar 
kovo mėnesį. Jis šoko su visais rū
bais ir ištraukė iŠ baseino šį ne
mokantį plaukti vaiką. Visa tai par 
skelbta tik dabar.

Marija buvo, atsisveikino užpa- 
lėnas kun. dr. F. Gureckas. O- 
peros vardu — Sofija Džiugie- 
nė, o “Dainavos” ansamblio —
J. Paštukas.

Birželio 9 d., kan. V. Za
karauskui atlaikius mišias, kun. 
dr. F. Gureckui pasakius pa
mokslą, gražiai solo pagiedojus 
Sol. P. Bičkienei, a. a. Marijos 
Namikaitės-Raubienės palaikai 
gražaus būrio žmonių palydėti 
į Šv. Kazimiero kapines, šalia 
kitų dalyvaujant ir dviem velio
nės giminaičiams kunigams —
A. Jauniui ir J. Velučiui.

Kiekvienais metais Kapų puo
šimo dienos proga “Dainavos” 
ansamblio atstovai aplanko mi
rusių ansambliečių kapus ir ant 
jų padeda gėles. Šalia tėvelių, 
vyro, brolių bei giminių buvu
sios dainavietės kapą lankys ir 
ansambliečiai, lankys ir Lietu
vių operos nariai. Ji ir po mir
ties nebus užmiršta, nes gyva 
būdama dirbo kitiems.

Bažnyčia yra Kristaus visuma, į 
yra išplėstasis Kristus. Bažny
čia yra gyvas organizmas, ku
ris gyvena, kvėpuoja, kuriame 
cirkuliuoja gyvybiniai syvai. Pa
skiras krikščionis yra to orga
nizmo dalis, gali gyventi tik 
glaudžiai susijungęs su kūnu. 
Bažnyčia taip pat yra dieviška
sis organizmas, yra antrasis 
Kristaus įsikūnijimas; jos na
riuose banguoja ir plaka dieviš
kasis gyvenimas.

Parapija yra Bažnyčia, ma
žutė Bažnyčia, tai yra konkre
tus, matomas Bažnyčios pasi
reiškimas paskiram krikščio 
niui. K. Baras

RESTORANAIS DEGĖ

Gaisras sudarė apie $50,000 
nuostolių Howard Johnson res
torane 8301 W. North prie Mel
rose Parko. Restoranas tuo lai
ku buvo uždarytas.

PASVEIKINO VYSKUPĄ
Popiežius Paulius VI-sis spe

cialiu laišku pasveikino Lenkijos 
katalikų Lubaczow vyskupą Jo
ną Nowickį švenčiantį kunigys
tės šventimų 50 metų sukaktį 
Šv. Tėvas ypatingai įvertino 
vyskupo Novickio ištikimybę 
katalikų Bažnyčiai ir jo pasiš
ventimą tikinčiųjų labui taip 
sunkiais katalikams laikais.

Astronautas Schirra išlekiant į 
mėnulį Apollo 11, bus specialus 
CBS korespondentas. Jis iš erdvių 
programos ir laivyno pasitraukia 
nuo liepos 1 d.

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas. kurie bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje Taip pat tu
rime ii kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 312 247-2425

AREA CODE 812 247-2425

A. -f- A.
MARYTEI RAUBIENEI (Namikaitei) 

mirus, didžiam skausme pasilikusius: vyrą FELIK
SU RAUBJį, tėvelius JUOZJJ ir SOFIJĄ NAMIKUS, bro
lius bei Jų šeimas, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Stasė ir Vacys Urbonai

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. -f- A.

ELENA ŠVABIENĖ
ČERNAUSKAITE

Mirė 1966 m. birželio 21 d.
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą Šv. Mišios bus atnašaujamos šeštad., (bir

želio 21 d., Šv. Kryžiaus (ligoninės koplyčioje ir Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje. Taip pat iškilmingos šv. Mi
šios bus atnašautos šeštad., birželio 21 d., 8 vai. ryto, Šv. 
Antano bažnyčioje, Cicero.

Maloniai kviečiami visi giminės, draugai ir pažįstami 
dalyvauti iškilmingose Šv. Mišiose ir pasimelsti už a. a. 
Elenos Švabienės sielą.

PADĖKA
A. -j- A.

JONAS LECHAVIČIUS
Gyv. 1626 S. 50tli Court, Cicero, Illinois

Mirė 1969 an. birželio 6 d., palaidotas birželio 9 d., šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Atmindama ir apgailėdama jo pasitraukimą iš gyvųjų 
tarpo reiškiu giliausią padėką kun. Jonui Vyšniauskui už lan
kymą ligoninėje ir namuose, Dr. Vytautui Kaunui, kuris ve
lionį gydė, lankė namuose ir nuoširdžiai guodė ligonį.

Dėkoju pusbroliui kun. Juozui Lechavičiui už atkalbėjimą 
rožančiaus koplyčioje ir už atloikymą šv. Mišių šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero, palydėjimą į kapines ir už maldas ka
pinių koplyčioje ir prie kapo.

Taipgi nuoširdus ačiū kun. Antanui Vilkaičiui ir kun. An
tanui Juškai už dalyvavimą šv. Mišiose. Dėkoju visiems gimi
nėms, draugams bei kaimynams už šv Mišių aukojimą, gėles 
pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu. Taipgi dėkoju karsta- 
nešiams. Nuoširdžiausią padėką reiškiu laid. direkt. poniai 
Butkienei už mandagų ir tvarkingą patarnavimą. Ir visiems 
atsilankiusiems koplyčioje bei dalyvavimą bažnyčioje. Taip pat 
nuoširdus ačiū vargonininkui Antanui Skriduliui ir sol. Al
girdui Braziui.

Dėkoju visiems, kurių neprisimenu. Dar kartą tariu nuo
širdų lietuvišką ačiū visiems.

Liūdinti žmona
MARTHA

1



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. birželio mėn. 21 d.

X Montessori mokytojų se
minaro, vykstančio Chicagoje, 
apie 60 kursantų taip lankytinų 
Montessori sistemos mokyklų 
pasirinko ir Vaikų namus. Lan
kytojus sutiko Montessori dr 
jos pirm. I. Kriaučeliūnienė, pa 
sveikindama trumpu žodžiu ir 
pristatydama Lietuvos gen. 
konsulą dr. P. Daužvardj bei 
spaudos atstovus. Gen. konsu
las tarė svečiams sveikinimo 
žodį. Seminaro dalyviai apžiūri
nėjo Vaikų namelių patalpas, 
mokymo priemones ir gėrėjosi 
tobula tvarka. Darbelius aiški
no naujoji Vaikų namų vedėja 
D Petrutytė, I. Kriaučeliūnienė, 
dr. L. Kriaučeliūnas, R. Bartuš- 
kienė, Sadauskienė ir Gevienė. 
Seminaro dalyviai buvo paten
kinti vaizdinėmis priemonėmis. 
Atsisveikinant visi buvo pavai
šinti kavute.

X Dr. Aldona Labokienė,
kuri studijuoja meną, praėjusį 
šeštadienį su savo dailės dar
bais dalyvavo Marąuette parko 
Chamtoer of Commerce sureng
toje parodoje ir jos kūriniai lai
mėjo specialius atžymėjimus.

X Knygos “Nuo krivūlės iki 
raketos”, Lietuvos paštininkų 
atsiminimai, kuri išėjo iš spaus
tuvės šiomis dienomis, įteiki
mas įvyksta birželio 22 d. ge
gužinės proga. Knyga turi 550 
psl. ir apie 300 nuotraukų, įekai 
tant spalv. Lietuvos pašto 
ženklus. Gegužinė įvyksta Mar
ąuette Parke, prie Sacramento 
gatvės ir esančio ežerėlio — 
tvenkinio. Esant blogam orui — 
lietui, pobūvis įvyksta K. K. 
Repšių namuose, 6608 So Rich- 
mond Avė. įėjimas iš šono.

X A. a. Algirdo Kaulėno,
buv. “Laisvosios Lietuvos” re
daktoriaus, 4 m. mirties sukak
tis bus paminėta birželio 22 d. 
tėvų jėzuitų koplyčioje Chica
goje. Minėjime kviečiami visi 
bičiuliai dalyvauti.

X Tėvų Marijonų Bendr. sk.
Brighton Parke ruošia pavasa
rio nuotaikos parengimą su gra
žiomis dovanomis ir vaišėmis
_  šį sekmadienį, birželio 22 d.
1 vai. p. p. pirm. N. Skrebutie- 
nės namuose, 2439 W. 45 PI. 
Ne tik nariai, 'bet ir svečiai 
kviečiami atsilankyti.

x J. Medžiukas, Los Ange
les. Calif., žinomas visuomenės 
veikėjas, parėmė mūsų dienraš
tį 5 dol. auka. Dėkojame.

x Mažai šeimai reikalingas 
4 kamb. butas Brighton Pke. 
nuo liepos 15 d. arba rugp. 1 d. 
Skambinti 847-5638 po 4 v. v.

(sk.,
X “Jūratė” vasarvietėje, 

Union Pier, išnuomojami butai. 
Skambinti (606 ) 469-2399 arba 
YA 7-4309 vakarais. (sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (sk.)

X Prof. Pr. Dovydaičio mo
nografijai aukas siųsti: Jonas 
Žadeikis, 4162 So. Fairfield 
Avė., Chicago, DI. 60632. (sk.)

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney! 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 fsk ri

X RAŠOMO3 MAŠINĖLES.
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., liet.-angį. raidynu. 
Taip pat Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite katalogų: 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Norhtport, N. Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tel. 476-7399. (sk.;

X Sesuo Alice Aurelija, juo
zapietė, New Yorke, atvyko į 
Chicagą pas savo gimines pus
brolį ir jo žmoną Martin. Čia 
seselė paviešėjo 10 d. Pirmadie
nį išvyksta atgal j New Yorlką. 
Seselė lankėsi “Drauge”, lydima 
savo giminių.

X Standard Federal (Savings 
bendrovė, Archer Avė. prie 
(Sacramento Avė., taupytojams 
moka dabar 5(4 % dividendo už 
įdėtus pagal taupymo lakštus 
(eertifikatus) $1,000 ar dau
giau. Pagal šį planą ir smulkes
ni taupytojai gali gauti aul’.clš- 
čiausią dividendą. Nuošimčius 
(dividendus) galite gauti kas 
trys mėnesiai arba palikti di
desniam sąskaitos augimui. 
Standard Federal bendrovė yra 
didžiausia lietuvių taupymo 
bendrovė visoje Amerikoje. Tu
ri Federalės valdžios charterį 
ir yra jos priežiūroje. Visos 
sąskaitos yra apdraustos iki 
$15,000 Federalės taupymo ir 
skolinimo draudimo korporaci
jos.

X Chicagos lietuvių suval
kiečių draugijos metinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, bir
želio 25 d., 8 v. v. Hollywood 
salėj, 2417 W. 43 St. Visi na
riai prašomi dalyvauti, nes bus 
svarbių nutarimų.

X Jolita Kriaučeliūnaitė, la
bai gerais pažymiais baigusi Pa
los West mokyklą, išlaikė egza
minus į Carl Sandburg gimna 
ziją. Mokykloje ji gavo net 
tris atžymėjimus: ispanų kal
bos, iškalbos ir Artihur Adams 
aukščiausią pilietinį įvertinimą. 
Yra gimusi 1955 m. rugpiūčio 
31 d., lanko šeštadieninę K. Do
nelaičio lit mokyklą ir gražiai 
kalba lietuviškai. Ji yra dr. Le
ono ir Irenos Kriaučebūnų vy
riausioji duktė.

X Robert Bartz, Toni ir Ro
bert Bartz sūnus baigė šv. Ad- 
rian pradžios mokyklą, gauda
mas ketveriem metam stipendi
ją, lankyti Šv. Ritos aukštesnią
ją mokyklą. Robertas žaidė 
krepšinį ir futbolą. 1968 m. bu
vo patekęs į CYO pradžios mo
kyklų futbolo rinktinę. Berniu
ko motina Toni dirba “Draugo” 
raštinėje.

X Juozas Kapačinskas, gyv. 
6811 So. Maplewood Avė., LŽS- 
gos Chicagos skyriaus sekreto
rius, atostogas leidžia namuose. 
Kurį laiką buvo nuvykęs į Rook- 
fordą, 151., poilsiui pas savo bro
lį. Pernai jisai su šeima važinė
jo po Californiją ir kitas vieto
ves.
......................................... .
ANTANUI GELAŽĖLAI yra
laiškas iŠ Lietuvos. Kreiptis: B. 
Saidauskienė, 1424 W. Macon, 
Decatur, III. 62522.
lllllllUIMIDIIinilllllillIlIlim
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J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke Anicetas Si
mutis birželio mėn. vidury ap
lankė prel. Pranciškaus Juro 
pastangomis prieš keliolika me
tų (steigtą ir jo globojamą Ame
rikos Lietuvių kultūros archy
vą — ALKĄ, kuris neseniai įs - 
kūrė tam tikslui statytose sa
vose patalpose Putnam, Conn. 
Neperseniausiai persikėlęs j sa-

IR TOLI
pijos salėje skaitė paskaitą Bai
siojo birželio proga surengtame 
minėjime, kurį rengė Nevv Jer
sey Amerikos Lietuvių tarybos 
skyrius.

— Batonas, kuris daro žygius 
iškelti Pabaltijo kraštų laisvės 
ir nepriklausomybės klausimą 
Jungtinėse Tautose, jau yra pa
skelbęs platesnės savo veiklos 
išvystymui bei susidariusių sko
lų padengimui finansinį vajų.

Batuno išlaidos yra didelės,
Svečių dalis šv. Kryžiaus parapijos salėje Chicagoje prmcanto tėvo Tado-Jono Degučio pagerbime. Ma- vas patalpas A. L. K. archyvas dirbant tokį platų darbą. Padė- 
tyti “Dainavos” ansamblio stalas. Primicijcs įvyko birželio 15 d. Nuotr. V. Noreikos tebėra tvarkymosi stadijoje, bet kime jam finansiškai. Kiekviena

LIETUS NEPABAUGINO MOKINIŲ

Dažnai lietui laistant žemę ir 
tik protarpiais nusisypsant birže
lio 1 dienos saulei, apie 1 vai. 
į CIarendon Hills esančius tėvų 
marijonų sodus, vienas po kito 
slinko automobiliai Kristijono 
Donelaičio žemesniosios ir aukš
tesniosios mokyklos aštuntojon 
sporto ir dainų šventėn. Šventės 
belaukiančių tėvų ir jai pasi
ruošusių mokytojų ir mokinių 
lietus nepabaugino. Negalint vi
sus šventės malonumui padary
tus paruošimus išdėstyti ir pra
vesti lauke, mokiniais, tėvais ir 
svečiais buvo užpildytos tėvų ma
rijonų namų salės ir jaunimo 
stovyklos patalpos.

Artėjant programos laikui lyti 
nustojo ir programa su mažu pa
vėlavimu prasidėjo aikštėje.

Netikėjome, kad tiek susirinks
Gražiai rikiuotėje j aikštę į- 

žygiavus ir sustojus mokiniams 
ir mokytojams programą pradėjo 
tėvų komiteto pirmininkas Ber
nardas Vindašius. Trumpai pas
veikinęs mokinius, tėvus ir sve
čius programai vadovauti pakvie
tė mokyklos vedėją Julių Širką.

Progamos vedėjo pakviesti 
trumpai kalbėjo, vieni iš mokyk
los steigimo iniciatorių, Angelė 
Kašubienė ir Antanas Kašuba, 
kuris oficialiai šventę atidarė.

Ši aštuntoji Kr. Donelaičio mo- jant, pradžios mokyklos mokiniai, 
kyklos šventė vyko užbaigime atskiromis pirrbųjų ir vyresniųjų

gardos pirm. Andrius Juškevičius. 
Taip pat sveikino ir lietuvių e- 
vangelikų Tėviškės parapijos kle
bonas kun. senjoras Ansas Tra- 
kis. Grįždamas į pirmąsias mo
kyklos darbo dienas kun. A. Tra 
kis prisiminė, kad, “pradėjus dar
bą Tėviškės parapijos patalpose, 
nelaukėme, kad po dešimties me
tų ši mokykla tokia didelė išaug
tų. Užtat neabejokime mūsų tau
tos ateitimi.”

Atidaromąją šventės dalį bai
giant mokyt. V. Gutausku diri
guojant mokiniai sugiedojo JAV 
ir Lietuvos himnus.

Įvairi programa
Gal būt vienintelė išeivijoje 

lietuviška mokykla, kuri pavasa
rio švenčių proga programoje iš
pildo pratimus. Mokyt. V. Smie- 
liauskaitės paruošti pradžios mo
kyklos berniukai ir mergaitės, 
kartu ir atskirai, išpildė pratimus: 
Lietuva brangi, Gale lauko toli, 
Stoviu aš parimus ir Kaip gi gra
žus, gražus.

Pratimai tai dainos melodijai 
pritaikinti judesiai rankose lai
kant vėliavėles ar vainikėlius. Jie 
plačiai tuvo pasklidę nepriklau 
somybės laikotarpyje Lietuvoje, 
pradžios mokyklų šventėse.

Mokyt. A. Paulikaičiui diriguo

nai ir Ei, jaunyste.
Aukštesniosios mokyklos cho

ras, diriguojant mokyt. V. Gu
tauskui, padainavo Ant ežerėlio 
ir Kalvelį.

Neužmiršti ir žaidimai. Paren 
giamasis, I-mi ir Il-ri skyriai žai
dė tradicinius žaidimus: Saulutė 
tekėjo, Jurgeli,meistreli ir Pučia 
vėjas. Nuo jų neatsiliko IlI-čiojo, 
IV-tojo ir V-tojo skyriaus moki
niai pašokdami Noriu miego.

Žaidimus paruošė mokytojos:
Z. Burneikytė, M. Plačienė ir I. 
Smieliauskienė.

Neapsieita ir be tautinių šokių. 
Aukštesniosios mokyklos mergai
tės išpildė stilizuotą šokį Linelius 
raunu ne viena ir kartu su ber
niukais pašoko Ketvirtainį. Šo
kius paruošė nenuilstanti šokių 
mokytoja Irena Smieliauskienė. 
Šventės akordeonistai: P. Aleksa, 
G. Endrijonas, V. Gutauskas, D. 
Ramanauskas, K. Skaisgirys ir R. 
Šilkaitis.

Programoje buvo numatyta vi
sų norinčių dalyvauti sportas ir 
žaidimai. Deja, dainoms ir šo
kiams pasibaigus prasidėjo lietus. 
Kaip kitose šventėse, taip ir šio
je, sporto ir žaidimų programą 
buvo suplanavęs Z. Žiupsnys.

auka didelė. Siųskite čekius 
United Baltic Appeal vardu, 
2789 Sohiurz Avė., Bronx, N. Y. 
10465.

— Anatolius V. Viskantas,
Detroit, Mich., (birželio mėn. 1

ir dabar jame jau sutelkta ga
na daug lietuviškų knygų, laik
raščių ir žurnalų komplektų, 
liaudies meno dirbinių, gintari
nių papuošalų ir netgi lietuvių 
dailininkų padovanotų paveiks
lų. Ten sutelktais knygų, žurna- i Į'įaigė Technologijos Lawren- 
lų ir laikraščių rinkiniais gali | Institutąj įsigydamas baka

lauro laipsnį Industrijos vado
vavimo srityje. Iškilmingas dip-

naudotis kiėkvienas lietuvis kul
tūrininkas. Savo lėšomis parū
pinęs patalpas ir jų išlaikymą, 
prel. Juras mielai priima apsau
gojimui visiką, kas surišta su 
Lietuva, jos praeitimi ir bendrai 
lituanistika. Aplankęs ALKĄ ir 
susipažinęs su ten esamais rin
kiniais bei jų apsauga, gen. kon
sulas A. Simutis pervedė archy
vo globai visą eilę lietuvių laik
raščių rinkinių. Ta pačia proga 
svečias dalyvavo ir šio didelio 
lituanistikos mylėtojo ir globė
jo prel. Juro gimtadienio šven
tėje, kuri buvo paminėta kuk
liam artimųjų ratelyje.

— Inž. Kęstutis Miklas, Batu
no vykdomasis pirmininkas ir 
PLB ryšininkas prie Vliko, bir
želio 15 d., Netvarko liet. para-

lomų įteikimas įvyko Fordo au
ditorijoje. Anatolius studijuo
damas aktyviai dirbo kaip Det
roito studentų organizacijos 
pirmininkas, “šilainės” tautinių 
šokių grupės šokėjas, priklau
so sporto klubui Kovui ir skau
tams.

10-tųjų mokslo metų nuo mokyk
los įsteigimo. Linkėdamas moky
klai sėkmės, ryžto mokinius ir 
tėvus sveikino LB Chicagos apy-

X Lituanikos Parko fondo
gegužinė šiemet bus liepos 13 d. 
gražiajame ponų Jonynų sode. 
Tai dar viena lietuvių klubo pa
stanga telkiant lėšas Lietuvos 
Nepriklausomybės paminklui pa 
staityti Lituanikos parke, Bever
ly Shores, Ind.

x žurn. Stasys Pieža paskir
tas Chicagos arkidiecezijoj Ka
talikų vyrų tarybos vykdomuo
ju sekretorium ir Katalikų jau
nimo organizacijos administra
torium, taip pat yra šių organi
zacijų spaudos sekretorius. 
Žurn. St. Pieža, šešetai mėnesių 
pasitraukęs iš “Chicago To
day” dienraščio dėl žmonos li
gos, planuoja dabar rašyti kny
gą apie jaunimo organizaciją 
“Cathol’c Youth Organization” 
(CYO). Ar grįš atgal į laikraš- 
tę, dar nėra apsisprendęs.

X Onos vardo aikštelė Mar
ąuette Parke pradeda veikti 
birželio 23 d., pirmadienį, nuo 
10 v. r. ligi 2 v. p. p. Visi vai
kučiai kviečiami nuo 3 'ligi 12 
m. amžiaus.

X Galingiausias 110 V. vėsin
tuvas yra yra Emerson, duodąs 
14,000 BTU’s. šitą ir kitus gau
site Gradinsko TV, radijų ir vė
sintuvu krautuvėje. 2512 S. 
47 St., FR 6-1998. (sk.)

skyrių grupėmiš, gražiai padaina
vo Dzinguliukus, Tralialia, Va
kar, šiandien, rytoj, Vaikščiojau, 
Kurteliai sulojo, Pražydo jazmi-

X New Yorko atstovai JAV 
kongrese Samuel S. Stratton, 
John J. Rooney, Martin B. Mc- 
Kneally, Seymour Halpem ir 
Charles E. GoodelI yra Ameri
kos lietuvių kongreso garbės ko
miteto nariai. Tikimasi, kad 
kongrese dalyvaus nemažas 
skaičius New Yorko lietuvių or- 
gan’zacijų atstovų.

X Jono ir Valerijos Pleirių
mažiausia dukra, Balfo geguži
nėje laimėjo stambiausią Lito 
bendrovės dovaną — Visai šei
mai smagiai praleisti savaitga
lį puikiame O’Hare Congress 
Inn viešbutyje, 3010 N. Mann
heim Rd., Franklin Park, IU.

X Ignas Sakalas, buvęs ii-! 
gametis Vyčių kuopos pirminin
kas, kurį laiką sirgęs, pasvei
ko ir vėl lanko kuopos susirin
kimus ir aktyviai dalyvauja or
ganizacinėje veikloje.

X Lietuvių Istorijos draugi
jos valdybos posėdis įvyks bir
želio 25 d. 7 v. v. A. Rūgytės 
bute, 5547 So. Washtenaw Avė. 
8 vai. bus paskaita tema “Ką 
rusų gimnazija Marijampolėje 
davė lietuviams?” Paskaitą skai 
tys Vincas Žemaitis. Į paskaitą 
kviečiami L. I. dr-jos nariai ir 
jų bičiuliai.

Pabaigai
Iš aštuonių pirmoji Kr. 

nelaičio žemesniosios ir aukštes
niosios lituanistinės mokyklos 
sporto ir dainų šventė negailes
tingai buvo laistoma lietaus, bet 
gerų organizatorių dėka progra
mos grožis nedaug tenukentėjo.

Gražu buvo klausytis iš jaunų 
krūtinių išsiveržiančių lietuviš
kos dainos garsų, gražu buvo žiū
rėti į išpildomus šokius, žaidi
mus ir pratimus, bet gražiausia

tai buvo stebėti mokytojų, tėvų 
komiteto ir tėvų darbo darną. Tik 
jų visų pasišventimas ir darbo 
darna tegali paruošti didelę ir į- 
vairią programą, lietingoje dieno- 

J3O.! je šimtus mokinių išvesti į aikš
tę jos išpildymui, išlaikyti, stip
rinti ir ugdyti lietuvišką švieti
mą ir visumoje mokyklą laikyti 
gyva lietuvių bendruomenės da
limi.

Mokslo metams pasibaigus mo
kytojams ir ypatingai mokyklos 
vedėjui tegalime palinkėti, kad su 
tuo pačiu pasišventimu ir pasiry
žimu rudenį į darbą stotų.

J. Alksnė

Kr. Donelaičio mokyklos šventėje kalba JAV LB Chicagos Apygardos 
valdybos pirm. Andrius Juškevičius. Nuotr. V. Noreikos

— Rūta Bražytė sėkmingai 
baigė Wayne (State universitetą 
ir įsigijo bakalauro laipsnį kaip 
Interior Designer. Pradėjo dub
ti savo specialybėje ir rudenį 
tęs studijas magistro laipsniui 
gauti. Rūta, detroitiečių Onos 
ir inž. Vinco Bražių duktė, lan
kė lituanistinę mokyklą, pri
klausė skautams, ateitininkams,

1 studentų sąjungai.

CHICAGOS ŽINIOS
GUBERNATORIUS _ 

DAKTARAS
Gubernatorius Richard Ogil- 

vie gavo garbės teisių daktara
tą iš Kent teisių kolegijos, ku
rią pats prieš 20 metų užbaigė.

ORKESTRO GASTROLES 
EUROPOJE

PARDUODA KREPŠINIO 
KOMANDĄ

Jei kas turi 2 mil. dolerių ir 
norėtų nusipirkti profesionalų 
ikrepšininkų komandą, galėtų 
maždaug už tą kainą įsigyti 
Chicago Bulis komandą.

DIDŽIAUSIAS KŪDIKIS

Kr. Donelaičio mokyklos šventėje mokiniai žygiuoja į aikštę, šalia 
mokyt. A. Paulikaitis. Nuotr. V. Noreikos

Oak Park-River Forest aukšt. 
mokyklos simfoninis orkestras 
išvyksta gastrolėms į Europą.
Ten 100 narių orkestras kon- .
certuos Italijoje, Jugoslavijoje, ^eSC^0So]St^e 
Vengrijoje, Austrijoje, Voikieti-

Swedish Covenant ligoninėje 
gimė jos istorijoje didžiausias 
kūdikis, 14-,kos svarų mergytė.

joje, Olandijoje ir Anglijoje. Ke
lionėje užtruks 25 dienas.

10,000 KAMBARIŲ JEHOVOS 
LIUDININKAMS

Jehovos liudininkai liepos 21 - 
27 d. ruošia seimą White Sox 
beisbolo aikštėje. Seime daly
vaus apie 45,000 asmenų iš aš
tuonių vidurvaikarių valstijų. 
Ruošėjai pas privačius asmenis 
ieško 10,000 kambarių apnak- 
vydinimui bent dalies delegatų 
ir svečių.

kūdikis, 24 svarų, 
m. Turkijoje.

gimė 1961

CHIGAGOJ IR APYLINKĖSE
CICERO KOLONIJOJ

— A. a. Pranas O. Lepeitas, 
buvęs Cicero gyventojas, mirė. 
Iš Evangelikų bažnyčios iškil
mingai palaidotas, ilga eilė au
tomobilių palydėjo į kapines. 
Ilsėkis ramybėje. K. P. D.

— Ekskursantai P. Putrimas, 
P. Šumakeris ir kiti grįžo iš ke
lionės po Europą. Romoje suti
ko savo pažįstamą vysk. Mar
cinkų, tai su jo pagalba daug 
kur galėjo patelkti. P. šumaka- 
rienė yra labai sužavėta miestų 
švara. Lankėsi ir Vilniuje.

— K. Deveiki, jūsų korespon
dentą, aplankė dukra Florence 
su savo šeimynėle ir brolvaikis 
Charles su žmona Helen Tėvo 
dienos proga. Dukra iš Arizo
nos paskambino telefonu, sūnus 
Edvardas iš Californijos pri
siuntė dovaną. Tikrai malonu 
tėvui turėti gerus vaikus.

— Laidotuvių direktorius A. 
B. Petkus po ilgų atostogų grį
žo ir eina savas pareigas. Sū
nus Donald, tėvui grįžus, su Sei
mą išvyko poilsiui į savo gražią 
vasarvietę Wisconsin valstijoj.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuve
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Waba»h 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v.v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.


