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MASKVA
IR
NIXONO
KELIONĖ
Ar Kremliaus vadai
lankysis Rumunijoje?

Rusai ir kinai, New Yorke pas
kelbus apie šios vasaros, prade
dant liepos 23 d., prez. Nixono 
kelionę į Azijos kraštus ir į Ru
muniją, bent pradžioje oficialiai 
nereagavo. Dėl Maskvos neofi
cialios nuomonės ar laikysenos 
esama įvairių žinių.

UPI agentūros žiniomis, dip
lomatinių sluoksnių Maskvoje 
nuomone, sovietai, būdami nusi
vylę bei nepatenkinti R. Nixono 
būsima viešnage Rumunijoje, ga
li atidėti numatytą draugiškumo 
su Rumunija sutarties pasirašy
mą.

Gali būti visai atšauktas Brež
nevo, Kosygino lankymasis

20 metų galiojimo sutartis 
tarp Maskvos ir Bukarešto buvo 
pasirašyta 1948 m., taigi, prieš 
20 metų ir pernai ji turėjo būti 
pratęsta. Sovietų vadai, Brežne
vas su Kosyginu, buvo nutarę 
atvykti sutarties pasirašyti į Bu
kareštą šių metų liepos mėn. Ta
čiau, kai paaiškėjo Nixono pla
nas, rusai gali savo kelionę ar ati
dėti ar net visiškai atšaukti.
Viešnagė Bukarešte “priedanga” 

ryšiam plėsti?
Manoma, kad dėl Nixono ke

lionės rusai buvo nemažiau nus
tebę už vakarietiškuosius kraštus. 
UPI žiniomis iš Londono, bent 
Europos diplomatai spėlioja, J 
kad Nixono viešnagė galėtų bū
ti “priedanga” dar labiau plėsti 
rytų-vakarų ryšius ar kontaktus 
ir Kremliui pritariant. Washin- 
gtone tokie spėjimai paneigiami.

Kalba ir apie “viršūnių” pasita
rimo rengimą

Šiuo metu skelbiama, kad Ni- 
xono lankymasis Bukarešte galįs 
įvykti rugpiūčio 2-3 d. ir jis ne
būtų ilgesnis kaip 20 valandų.

Reuterio žiniomis, vienas iš 
Kremliaus vadų (Brežnevas ar 
Kosyginas) galėtų Bukarešte at
sirasti Nixono atvykimo išvaka
rėse. Tai vėl verčia vakariečius 
spėlioti, kad rusai būtų susidomė
ję rengti su amerikiečiais “viršū
nių”, taigi, abiejų valstybių va
dų pasitarimą. (Washingtone tai 
paneigiama).

Pagaliau, esą, ryšiai tarp Ru
munijos ir kom. Kinijos kelia vėl 
naujus spėliojimus, girdi, Nico- 
lae Ceausescu, Rumunijos parti
jos vadas ir prezidentas galėtų 
suvaidinti ir tarpininko tarp Pe
kino ir Washingtono vaidmenį.

W. Rogers, valst. sekretorius, va
kar informavęs spaudą apie artė
jančią prez. Nbcono kelionę j Azi
jos kraštus ir Rumuniją

W. Rogers ir Vietnamas
“Viešnagė Rumunijoje neturėti? 
kenkti santykiams su Maskva”

WASHING i f i N — Valsty
bės sekr. W. Rogers vakar spau 
dos atstovams pareiškė: šiuo 
metu P. Vietname pastebėtas 
žymus karinių veiksmų sulėtė
jimas gali reikšti, kad priešas 
pavo veiksmui siaurina. Jei tai 
pasitvirtintų, galimas dalykas, 
JAV-bių vyr ausybė iš P. Viet
namo atitrauktų dar daugiau 
karių.

Rogers pasisakė ir dėl būsi
mos prez. Nixono kelionės į A- 
zijos kraštus ir į Rumuniją Jis 
pažymėjo, nemanąs, kad kelio
nė į Bukareštą neigiamai atsi
lieptų JAV ir Sovietų Sąjungos 
santykiams. Esą, Washingtonas 
įsitikinęs, kad dar šią vasarą 
galės prasidėti svarbūs pasita
rimai su sovietais atominių gin
klų varžymo klausimu. 

Rockefelleris Haiti
Gali būti atnaujinti JAV ir 

Haiti ryšiai
PORT AU PRINCE, Haiti. — 

Prez. Nixono įgaliotinis N. Ro- 
ckefellerls iš Argentinos atvy
kęs į Haiti, gatvėse nelauktai 
buvo sveikinamas tūkstančių 
gyventojų. Haiti nebepalaiko 
ryšių su JAV jau šešti metai ir 
pastaruoju metu ūkiniu atžvil
giu žymiai smuko. Rockefel’e- 
ris tarėsi su Haiti prezidentu 
F. Duvalier, atstovaujančiu 4 
mil. mažosios respublikos gy
ventojų.

Svečias pareiškė nuomonę — 
jis palaikąs santykių užmezgi
mo reikalą.

Vakar įgaliotinis nuvyko į 
kitą Hispaniolcs salos dalį, Do
mininkonų respubliką. Santo 
Domingo mieste įvyko sprogi
mų ir įmonių deginimų — jie 
buvo nukreipti prieš svetinių 
kraštų, ypač JAV, nuosavybes 
ar įmones, kur nemaža užsienie
čių kapitalo dairi

*

''Komunistai vienykitės” šūkis — jis toks teorijoje, bet, kaip matyti 
apačioje, jis tikrovėje visiškai kitoks. (iš olandų spaudos)

NUOTAIKOS ČEKOSLOVAKIJOJE
Husako režimas tebevalo spaudą, partiją — Nusiskundžia pasipriešinimo atmosfera 
krašte — Priešrusiškos nuotaikos jaunimo, moksleivijos tarpe — Darbininkų atkirtis 
režimui: jie lėtina darbą

Partijos vadai apie pesimizmą 
įmonėse, darbo našumo mažė 

jimą
Praha. — Čekoslovakijos darbi

ninkai pastaruoju metu įmonėse, 
protestuodami prieš naująjį reži
mą, dažnu atveju lėtina darbą. 
Partijos vadas, dr. G. Husak, 
kalbėdamas prieš savaitę, nusi
skundė, kad darbininkų tarpe 
pastebima “pesimizmo, abejingu
mo” banga, kurią tegalėjo sukel
ti “opozicijos jėgos”, reiškiančios 
pasipriešinimą komunistų parti
nei linijai.

Sumenkėjusi darbo moralė ir 
disciplina

Min. pirmininkas O. Čemik, 
kalbėjęs partijos pareigūnams, 
apgailestavo: įmonėse, bendrai 
paėmus, sumažėjo darbo našu 
mas, krito darbo moralė bei dis
ciplina.

Manoma, kad darbo sulėtini
mas įmonėse turi ryšio su pasy
via demonstracija, kuri turėtų į- 
vykti š.m. rugpiūčio 20 d., su
kankant krašto okupacijos meti
nėms.

Jau dabar slaptais lapeliais ra
ginama tą dieną neateiti į darbą, 
nesilankyti kino teatruose ir kito 
se pramogų vietose, nelankyti 
krautuvių, boikotuoti viešąsias 
susisiekimo priemones.

• Kultūros revoliucija bus
tęsiama — pirmadienį Pakine 
pareiškė Mao Tse - tungas.

Naujausios žinios
Rusai į mėnulį

MASKVA. — Vakar praneš
ta: sovietai numato liepos 10 d. 
(šešias dienas prieš “Apollo 11” 
skrydį) paleisti į mėnulį erd
vėlaivį, be žmonių įgulos. Jam 
priartėjus prie mėnulio, jis nu
leistų į mėnulį prietaisą — šis 
“sučiuptų’’ paviršiaus “žemės” 
pavyzdžius ir grįžtų atgal į erd
vėlaivį. Vairuojamas iš žemės, 
jis grįžtų atgal.

ARGENTINOJE

Krašte vyksta suėmimai — 
smūgis unijoms, politikams
BUENOS AIRES. — Argen

tinoje vykus 36 valandų strei- 
■'kui, Buenos Aire3 mieste ir ki
tur įvyko bombų sprogdinimai. 
Vyriausybė, dar Buenos Airese 
viešėjus JAV atstovui Rocke- 
felleriui, smogė į valdžiai ne
palankias darbo sąjungas bei 
kai kuriuos politikus. Jų tarpe 
buvo suėmimų. Buenos Aires 
mieste suimta iki 50 asmenų, 
Kordoboje suimta net 61 asmuo.

Suimtųjų tarpe yra keli bu
vusio prezidento Ulijos vyriau
sybės nariai — tą vyriausybę 
1966 m. birželio 28 d. nuvertė 
karininkų grupė ir jos dėka pre 
zidentu virto ligšiol tas pareigas 
einąs gen. Ongania.

Vietname
Kariniai veiksmai 
Vietname sulėtėjo

Dar neaiškūs priešo tikslai
'SAIGONAS. — Pranešama, 

kad kariniai veiksmai Pietų 
Vietname šiomis dienomis vi
siškai sulėtėjo. Taip žemo lygio 
nėra buvę per kelis mėnesius.

Amerikiečių šaltiniais, “prie-

Režimas įspėja: ateisianti sunki 
žiema...

Dėl darbo lėtinimo, be to, daž
nu atveju pasireiškiančio darbo 
vengimo, jau atsirado įvairūs 
sunkumai krašto ūkyje. Režimas 
iš anksto įspėja: gali ateiti antro
ji žiema, kai pritrūks anglies, nes 
nepakankamai dirba anglių kasy 
klos ir yra susisiekimo sutrikimų. 
Šiuo metu nenumatomi streikai 
— režimas juos laiko neteisėtais.

Esą, “per daug mokytojų kursto 
prieš sovietus...”

Praha. — Partijos dienraštis

Gen. C. Abrams, JAV karinių da
linių P. Vietname vadas

Chung H. Park, P. Korėjos prezi
dentas — šiuo metu vyksta krašto 
studentų susirėmimai su policija. 
Studentai prieš numatytą konsti
tucijos keitimą, kuriuo Park būtų 
prezidentu ir trečiąjį tarpsnį.

Nepatenkinti siūlymu pakeisti 
konstituciją

SEOUL, P. Korėja. — Sosti- 
| nėję jau penkios dienos vyksta 
1 studentų demonstracijos ir su- 
Į sirėmimai su policija. Antradie
nį 4.500 studentų susirėmus su 
policija, sužeista 200 policinin
kų ir 100 studentų.

Studentai nepatenkinti pasiū
lymu pakeisti krašto konstitu
ciją, — tai įgalintų dabarti
niam prezidentui Chung Hee 
Park valdyti dar keleris metus.

šas dėl nežinomų priežasčių šiuo 
metu nevykdo jokio žymesnio 
puolimo”. Gali būti, kad priešas 
ateity vėl vykdys smarkius puo
limus, bet tai tik spėliojimai.

Be kliūčių pasiekė Ben Het 
stovyklą.

Trečiadienį pavyko be jokių 
kliūčių amerikiečių papildomam 
daliniui pasiekti apsuptą Ben 
Het stovyklą. Karinių sluoksnių 
žiinomis, priešo daliniai yra pa
sitraukę į Kambodiją ir ten per 
tvarkomi naujiems veiksmams.

“Rude Pravo” nusiskundžia, kad 
mokyklose ir mokytojų tarpe ryš
kiai pastebimos prieš sovietus nu
kreiptos nuotaikos. Pasitaiko, 
kad kai atvyksta sovietų delegaci
ja, tai ji randa uždarytas mokyk
lų patalpas...

Jei klasėje mokytojas paklau
sia mokinį: “Ar sutiksi pasveikin 
ti rusus?” ir mokinys atsako, 
taip, tai mokytojas taria— “gė
dykis...”

Nori pagerbti Jan Palacho 
atintį

“Rude Pravo” skelbia vaikų 
tėvų laiškus ir juose pagal lai
kraštį, atsispindi mintis: vaikų 
tarpe vis aiški “antisovietinė” is
terija...

Nurodomas atvejis mokinio, 
kuris grįžo iš mokyklos ir savo tė
vų prašė pinigų, prisidėti prie pa
minklo, skirto susideginusiam 
studentui Jan Palachui. Jis š.m. 
sausio m., protestuodamas prieš 
laisvės žlugdymą, susidegino Pra
hos miesto centre.

Kai vaiko tėvas aiškino, jog 
“šis tragiškas įvykis nevertas, 
kad jį kelti” vaikas pradėjo verk 
ti ir reikalavo pinigų, nes, prie
šingu atveju, jam būtų gėda pa
sirodyti savo draugų tarpe klasė
je-

Kitame laiške mokinys rašo: 
“Mano nuomone, bendravimas 
su Sovietų Sąjunga reiškia ben
dradarbiavimą su priešu. Tegy
vuoja prieš okupantą nukreiptos 
nuotaikos”.
Valomi ir laikraščių redaktoriai

PRAHA. — Naujasis Čekoslo 
vakijos režimas tebevykdo “va
lymo’’ darbus. Vakar paskelbta 

’ apie pakeitimus dviejose parti
jos organizacijose ir trijuose 
dienraščiuose. Ta pačia proga 
partijos ir spaudos pareigūnai 
— Maskvos šalininkai įspėjo 
žurnalistus: jei ir toliau reikši- 
te Maskvai nepalankią laikyse
ną, būsite išskirti iš viešojo gy
venimo.

Trys nauji redaktoriai paskir
ti dienraščiui “Rovnost” Brno 
mieste, dienraščiui “Praboj” 
Usti mieste ir Prahoje išeinan
čiam, žemės ūkio ministerijos 
leidžiamam “Zemedelski Novi- 
ny”.

Tai jau 11, 12 ir 13-sis dien
raštis, kuriem, dr. Husakui vir
tus partijos vadu, paskirti nau
ji, režimui daugiau ištikimi, re
daktoriai.

• Venecueloje, 78 m. amž. 
22 vaikų tėvas, našlys, vedė 
15 metų amž. merginą.

“Draugas” ryt,
JAV nepriklausomybės

Tdieną nepasirodys. Kitas nr., su 
savaitiniu kultūros priedu, po
ryt, šeštadienį, liepos 5 d.

KALENDORIUS
ISiandien, liepos 3 d.: šv. A- 

natolijus, šv. Sunifa, Tautmi- 
nas, Ata.

Ryt, liepos 4 d.: JAV Nepri
klausomybės šventė. Šv. Teodo
ras, šv. Berta, Aldis, Danmilė.

Poryt, liepos 5 d.: šv. Anta
nas Žak., šv. Edana, Vin taras, 
Lakštutė.

ORAS
Oro biuras praneša; Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, temp. sieks apie 80 1.
F., ryt — giedra, be pakitimų. 

Saulė teka 5:20, leidžias 8:29.

paskirtas sveikatos, švietimo sekr. 
R. Finch pavaduotoju sveikatos, 
moksio reikalams. Krašto gydytojų 
organizacija (AMA) pasipriešino 
šioms pareigoms paskirti dr. J. 
Knowles iš Bostono.

Humphrey - Maskvon
LONDONAS. — Buv. vice- 

! prezidentas H. Humphrey, va
kar dalyvavęs princo Charles 
įvesdinimo iškilmėse, keliauja 
po įvairius Europos kraštus. 
Jis lankysis Danijoje, Šveicarijo 
je ir taip pat vyks į Maskvą. 
Politiniuose sluoksniuose ma
noma, kad Humphrey, pasiryžęs 
kalbėtis ir Kremliuje, vyksta 
ne 'be prez. Nixono pritarimo 
bei patarimo išsiaiškinti įvai
riais klausimais.

Nixonas ir Maskvos 
vadai

Vyks į Azijos kraštus kiekvienu 
atveju

New York. — NYT žiniomis, 
pareigūnai, paskelbę apie prez. 
Nixono kelionę, liepos 23 -rug
piūčio 3 dienomis, nepaminėjo 
vienos svarbios “smulkmenos”: 
kas įvyktų, jei numatytasis skry
dis į mėnulį, liepos 16 d., būtų 
atidėtas ar būtų nesėkmingas? 
Pagal ligšiolinę tvarką Nixonas 
liepos 23 d. numato vykti į lėk
tuvnešį “Hornet” ir ten liepos 
24 d. pasitikti tris astronautus, 
kurių du turėtų nusileisti mėnu
lio paviršiuje.

Dabar nurodoma, kad išsky
rus tragišką įvykį, prezidentas į 
Aziją ir į Rumuniją keliausiąs 
kiekvienu atveju.

Vis neaiškumai — ar stabtels 
ir P. Vietname?

Ligšiol Baltieji Rūmai bei kiti 
sluoksniai tyli ir neskelbia, ar 
prez. Nixonas, apsilankydamas 
keliuose Azijos kraštuose stab
teltų ir P. Vietname. Buvęs prez. 
Johnsonas 1966 ir 1967 m. lan
kėsi Vietname, tačiau apie tai 
tepranešta tik kelionėms jau įvy
kus:

Vis dėlto, pripažįstama, kad 
prieš skirsdamas į Europą, Ru
muniją, Nixonas “vienoje vieto
je” dienai ar pan. pasiliktų “po
ilsiui” — kiekvienu gi atveju, 
prezidentui aplankyti Vietnamą ir

N. Rockefelleriui viešėjus Argentinoje, gatvėse demonstravo darbi
ninkai, studentai — policijai teko panaudoti ašarines dujas. Čia vaiz
das sostinėje Buenos Aires.

TRUMPAI
Kroatas šovė į Jugosla

vijos pareigūnę
Užpuolikas —Tito režimo 

priešas
Vak. Berlynas. — Jugoslavas, 

kroatų kilmės, pirmadienį apsi
lankęs Jugoslavijos misijoje Vak. 
Berlyne, tris kartus šovęs sužeidė 
misijos vadovą, dr. Anton Kolen- 
dic. Jis buvo sužeistas kartą į gal
vą ir du kartus į koją — jo gyvy
bei pavojus negresia.

Pasikėsinimo priežastis nežino
ma. Tačiau nepaslaptis, kad Vo
kietijoje ir kitur gyveną serbai ir 
ypač kroatai dažnu atveju yra 
aršūs Tito režimo priešai ir, pa
lyginti, dažnai vykdo pasikėsini
mus prieš Jugoslavijos konsulatų 
ir kt. pareigūnus. Vokietijoje y- 
ra įvykusi visa eilė pasikėsinimų 
ir prieš serbus, kroatus, Tito 
priešus.

'• Teroristai — nacionalistai 
Valijoje, Caernarvon miestely, 
kur užvakar vyko karalienės 
sūnaus Charles įvesdinimo iškil
mės, devynioms valandoms po 
iškilmių praslinkus, padegamą
ja bomba nužudė policininką. 
Apie kaltininkų suėmimą nepra
nešta.

• Liepos 4 d. — tautinės šven 
tės proga, amerikiečiai švęs tris 
dienas. Numatoma, kad kraš
to greitkeliuose per tris dienas 
auto mašinų nelaimėse žus tarp 
550 - 650 gyventojų.

• Trys astronautai, liepos 
16 d. pradedą žygį į mėnulį, bu
vo patikrinti gydytojų. Gydy
tojai rado: visų trijų sveikata 
— puiki.

trumpai susipažinti su fronto 
veiksmais, nebūtų sunkiai įvyk
domas dalykas.
“VIRŠŪNES”

Netenka laukti susitikimo su 
Kremliaus vadais

Washington—Politiniai sluok 
sniai griežtai paneigia žinią, kad 
prez. Nixonui viešint Ru
munijoje, rugpiūčio 2 ar 
3 d., jis galėtų susitikti su vienu 
iš Kremliaus vadų, Brežnevu ar 
Kosyginu. Dabar manoma, kad 
jie gali atvykti į Bukareštą apie 
liepos 15 d., dviem savaitėm 
prieš Nixono atvykimą. Be to, 
rugpiūčio 4 d. prasidedant Ru
munijos kom. partijos suvažiavi
mui, labai galimas dalykas, kad 
vienas minėtų vadų grįžtų pas
veikinti rumunus. Atseit, būtų į- 
manoma Rumunijos sostinėje 
rasti ir Nixoną.

Vyriausybė teigia bei primena 
buvusią pažiūrą: “viršūnių” pasi
tarimas turįs būti iš anksto ir rū
pestingai paruoštas, todėl, neten
ka laukti, kad būtų galima tikė
kis ‘skubiai įvykdyto” pasimaty
mo Rumunijos sostinėje.
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RUOŠKIMĖS SEIMUI
“Vytyje” ir kituose lietuvių 

laikraščiuose jau yra žinelių apie 
56-tojo seimo rengimo komisijos 
darbus ir apie šį mūsų organi
zacijos metinį suvažiavimą, ku
ris bus rugpiūčio 21-24 d. Ne- 
warke. Reikėtų spaudoje gausiau 
informacijų iš pavienių mūsų 
pirmūnų bei kuopų vadovybių 
apie tai, kas šiame seime turėtų 
būti nutarta mūsų organizacijos 
gerovei bei gyvesniam jos veiki
mui. Spaudoj reikėtų platesnių 
žinelių iš kuopų ir apygardų vei
kimo. Ypač jų trūksta iš Chica
gos ir Detroito. O gerai žinome, 
kad ten yra didesnis skaičius kuo
pų, negu kitose lietuvių koloni
jose. Šiame skyriuje daugiau bū
na žinių apie vyčių veikimą kaip 
tik iš negausių kolonijų.

Broliai ir sesės vyčiai, nejaugi 
jūsų tarpe neatsiranda tokių, ku
rie mėgtų ir norėtų parašyti lie
tuviškų žinelių, kad vyčių veik
los skyrius “Drauge” būtų pla
tesnės apimties, įdomesnis, pat
rauklesnis? Šiuo svarbiu klausi

mu turėtų susirūpinti kuopų ir a- 
pygardų vadovybės, ir pati vy
riausia vadovybė — centro valdy 
ba. Jei ir toliau tokiais pasilik
sime, mūsų organizacija laikui bė 
gant gali būt lietuviškos visuo
menės pamiršta. Šį klausimą rei
kėtų plačiau panagrinėti ir vi
suotiniame seime. Tik tokius 
narius reikėtų parinkti spaudos 
bendradarbiais, kurie šį darbą bei 
savo pareigas mylėtų ir norėtų 
jas atlikti, o ne tik dėl garbės 
apsiimtų jas ir vėliau viską pa
mirštų.

Busimajame seime ir daugiau 
panašių klausimų bus galima pa
svarstyti. Seimo metu turėtų būti 
mažiau važinėjimo, mažiau pra
mogoms veltui laikas leidžiamas, 
vietoj to ilgiau būtų galima sa
vos organizacijos ateities gerovę 
apsvarstyti.

Ruoškimės gausiai dalyvauti 
savo organizacijos seime, ir kiek
vienas iš mūsų atsivežkime į jį 
gerų ir naudingų sumanymų.

Senelis

Inž. A. Novickio 75 m. sukaktį minint New Yorke jo artimieji oendradarbiai. Iš k. į d.. P. Osmolskis, 
Rutkūnienė, inž. Alyta, Bagdienė, jubiliatas inž. No viekas, Boiševienė, areli. Okunis, inž. Boiševas, inž. 
Giedrikis, Vilkaitis, inž. Jurys. Nuotr. Vyt. Maželio

“Ponia, turit ir kitais metais pa
silikti parengimų komisijos pirmi 
ninkeą” Tartasi dėl jaunučių sa
vaitės Dainavos stovykloje. Pas-

Miami, Florida
TERORO MINĖJIMAS.

veikintas naujasis vyčių choro pir Baisiojo birželio sukakties minė-

ti lyg pritaria, sakydami kad “čia
Į yra ir kitataučių”. Te sau yra, 
| bet kitataučiai ateina į lietuvių 
' pobūvius lietuvių meno, ar šokių

LIETUVIAI NEWARKE

Lietuviai imigrantai pradėjo 
kurtis Nevvarke 19-jo šimtmečio 
pabaigoje. Daugiausia jie kūrėsi 
“geležim apsuptoje” miesto daly
je, taip vadinapioje todėl, kad iš 
visų pusių ją supo geležinkelio 
bėgiai ir fabrikai. Liietuviai, ai
riai, italai, portugalai, vokiečiai 
ir kiti imigrantai rado akmens
kaldžių, plieno liejyklų specialis
tų, mašinistų, kepurninkų darbą. 
Jie greitai ėmė steigti nuosavas 
bendruomenes ir kurti šalpos ir 
kitas draugijas, klubus, anglų kla 
bos kursus ir kitas pagelbines 
priemones, pagreitinančias įsijun
gimą į Amerikos bendruomenės 
organizmą.

ir virtuvės įrengimus antrame 
aukšte. Abi salės yra naudoja
mos įvairioms progoms, ypač Lie 
tuvių klubo šokiams, puotoms ir 
koncertams, o taip pat vestuvėm, 
krikštynom ir kt. Šv. Jurgio salė
je bus ir 56-tojo vyčių seimo kul
tūrinis vakaras. V.
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* Redakcija stiaipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

• 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.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street 
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7 lst Street 

(71-os lr Campbell Aye. kampas)
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

Ofa. 735-4477. Rez. PR 8-0900

1891 m. lapkričio 2 d. susirin
ko septyni New Jersey lietuviai 
ir suorganizavo .Šv. Jurgio Lietu
vių ligos ir šalpos draugiją, kuri 
buvo legalizuota 1893 m. lapkri
čio 25 d. Trentone. Ji turėjo du 
tikslu: 1) iš nario mokesčių ir iš 
parengimų pelno apdraust ir mir 
ties pašalpas išmokėt lietuviams, 
kurie neišgalėjo apsidrausti arba 
nesuprato draudimo reikšmės; 
2) ji davė pradžią Amerikos lie
tuvių kultūriniam ir socialiniam 
gyvenimui. Per eilę metų drau
gija rengė šokius, puotas, dainų 
šventes, paradus, pajėgė išlaiky
ti apjungusi lietuvių kilmės ame
rikiečius Newarke.

1905 m. kovo 31 d. draugija 
pirko sklypą 182 New York Avė. 
Greitai po to buvo pradėta sta
tyti Šv. Jurgio salė ir 1906 m. 
gegužės 31 d. statyba buvo baig
ta. 1956 metais namas buvo su
modernintas. Dabar jis turi mažą 
susirinkimų salę, didelį naujoviš
ką barą pirmame aukšte ir dide
lę atvėsinamą šokių salę, sceną

SUSIRINKIMAS CHICAGOJE
Vyčių salėje, Chicagoje, birže

lio 17 d. buvo du susirinkimai. 
Salė buvo laikina pertvara pada
lyta į dvi dalis. Vienoje dalyje 
vyko 36-tos kuopos susirinkimas, 
kitoje 112-tos kuopos. Čia bus ra
šoma tik apie 112-tos kuopos su
sirinkimą.

Pirmininkas L. Paukšta susirin
kimą pradėjo ir užbaigė malda į 
Mariją. Sekretorė I. Rakaitytė per 
skaitė praeito susirinkimo proto
kolą, kuris priimtas be pataisų. 
Kasininkas A. Dagis ir finansų 
sekretorė M. Kasper pranešė apie 
pinigus. Kada J. Zakarkienė pa
pasakojo apie gegužės men. 17 d. 
įvykusio vakaro pasisekimą, susi
rinkimo dalyviai pradėjo šaukti:

mininkas V. Bilitavičius.
Pilnu tempu vyksta pasiruoši

mas Illinois-Indiana apygardos 
gegužinei. Gegužinė bus liepos 3 
-4 dienomis Vyčių sodnelyje, 24 
53 West 47th Street. Prasidės šo
kiais liepos 3 d. 8:30 v.v. Gros 
Walter Barry orkestras. Už gra
žiausiai sušoktą valsą bus skiria
ma dovana. Liepos 4 visą dieną 
įvairūs dalykai ten vyks. Bus į- 
teikiami trofėjai už laimėjimus. 
Veiks bufetas ir laimės šulinys. 
Daugelis Chicagos lietuvių tą die
ną praleis vyčių sodnelyje.

Praėjus trims savaitėms po ge 
gūžinės, t.y. liepos 26 d., bus 
“Havajų naktis”. Gros Rainbow 
orkestras. Pasirodys Hula šokėjai. 
Ruošia 36-ji vyčių kuopa.

Birželio mėnesio 29 dieną, 3 v. 
po pietų organizuotai su vėliavo
mis dalyvauti Maržuette Parko 
bažnyčioje Mišiose, kurias atna
šaus naujasis lietuvių vyskupas 
Deksnys. Daug vyčių dalyvavo ir 
vyskupo pagerbimo pietuose.

112-ta kuopa nupirko pusę pu 
šlapio seimo programos knygos.

Illinois-Indiana vyčiai dalyvau 
ja Pavergtųjų Tautų parade lie
pos 19 d. Paradas prasidės 12 v. 
nuo Wacker Drive ir eis State 
gatve iki Van Buren. Ne tik vy
čių, bet visų lietuviškų organiza- 
ijų vėliavos teįsijungia į tą protes 
to paradą.

Po susirinkimo buvo rodomas 
filmas iš vyčių gyvenimo. Tai II- 
linois-Indiana apygardos dvasios 
vadas kun. J. Savukynas kalbė
jo, tai susirūpinęs matėsi J. E- 
vans. Besilinksminančių grupėje 
buvo E. Rogers, V. Paliulionis, J. 
Zakarkienė su savo mažom gra
žiom dukrelėm ir kitų apygardos 
vyčių.

Pasibaigus įdomiam filmui, at 
važiavo restorano žmogus. Įnešė

Chicago Savings
and Loan Association

eabk“

Certifikatų sąskaitos

Plaitsted, kuris 1968 m. ke- 
sniego mašina Šiaurės po- 
labar yra pasiryžęs keliauti 
poliuje.

Certifikatal išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas
kas šeši mėnesiai.

jimo proga Jėzuitų katedroje var 
gonininkas Petras Steponaitis už 
kankinių vėles užsakė šv. Mišias. 
Mišių metu vargoninko išmoky
tas ne lietuvių choras giedojo lie
tuviškai “Pulkim ant kelių”, “Ma 
rija, Marija” ir Lietuvos himną. 
Pasigėrėtina todėl, kad kai kurio
se lietuvių statytose bažnyčiose 
ne tik nebegiedama, bet ir lie
tuvių kalba iš bažnyčių išguita.

Birželio 22 d. Lietuvių piliečių 
klubo patalpose buvo surengtas 
minėjimas su trumpa paruoša 
(programa) tas pat vargoninin
kas buvo atsivežęs būrį daininin
kų, kurie padainavo dvi lietuvių 
kalba daineles. Sugiedota estų, 
latvių ir lietuvių himnai. Tum- 
pai kalbėjo A. Kaulakis ir P. Ra
džius.

Yra čia keletas susipratusių lie 
tuv. keliančių balsą už lietuvybės 
palaikymą kaip: A. Kaulakis, Jan 
kus, Radžius, Stasiulis, bet didžiu 
ma slenka pavėjui. Kova nelang 
va su miegaliais, jie sako “reik 
mums mokytis angliškai kalbėt, 
čia ne Lietuva”, bet lietuvybė ir 
juos nejučiom traukia, nes prie 
amerikonų, kokių čia mažai tėr, 
nepritampa.

Savų muzikų neturėdami vie-1 
tos lietuviai šokiam samdosi ki
tataučius. Tame nieko blogo. Tik 
samdant turi būti nustatyta, kad 
mokėtų groti lietuviškus šokius. 
Čia samdą muzikus šokiam grot, 
turi įsakyt muzikam: grot lietu
viškus gabalėlius net daugiau pa 
garbiai, nes čia lietuvių pramoga, 
o ne grot kaip jiems patinka.

Lietuviams apsileidžiant, groja, 
net dainuoja ne lietuviškai, o ki-

pamaytyt, ar lietuvių dainų pa
siklausyt. Pakruojietis

LIETUVIŲ FRONTO BIČIU
LIŲ SAVAITE

Buffailo universiteto prof. dr. 
A. Musteikis Lietuvių Fronto 
bičiulių rengiamoje sto-vyikloje 
Dainavoje nagrinės mūsų išei
vijos problemas. Prof. dr. V. 
Skrupskelytė kalbės apie lietu
vių partizanų literatūrą, prof. 
dr. A. Musteikis palies jaunimo 
ir universitetų riaušių priežas
tis, Lietuvių jėzuitų provincio
las kum. Ged. Kijauskas, SJ, ku
ris kartu bus ir stovyklos kape
lionas, apžvelgs |į dabartines 
Katalikų Bažnyčios problemas, 
Prof. dr. R. Šilbajoris mes 
žvilgsnį į okup. Lietuvos litera
tūrą, Vyt. Vaitiekūnas pateiks 
politinę apžvalgą.

Šias mūsų iškiliųjų intelektu-, 
alų paskaitas išgirs bendrosios 
poilsio ir studijų savaitės 
dalyviai š. m. rugpiūčio Ift—17. 
dienomis gražioje Dainavoje, 
Manchester, Mich.

Stovyklautojams bus patiek
ta eilė pramogų, kaip koncertas, 
jaučio kepimas, stovyklos laik
raštis, laužai ir t. t.

Bus prisiminti mūsų dienų 
Lietuvos didvyriai — partiza- 
nai. Lietuvių fronto bičiuliai tu
rės pasitarimą.

Stovyklon kviečiami visi lie
tuviai. Prašoma registruotis 
šiuo adresu: Mr. J. Mikonis, 
24526 Chardon Rd. Cleveland, 
Ohio 44143.

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

SPECIALYBE — NERVŲ ER 
EMOCINES UGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

’ Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir moterų Ugos 
Ginekologine Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė.. VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2920 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 8 A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 Iki s vai. Ir nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. puo 9 tkl 13 vai.: arba suslta 
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 68rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-138.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad 
tr šeštad tik susitarus

keturis didelius “Piza” pyragus. 
Visi buvo suvalgyti, nes ir 36-ji 
kuopa padėjo. Besivaišindami vi
si džiaugėsi naujai išdekoruota 
gražia sale. E.P.

LFB Centro valdyba

Tel. — REUance 5-1811

0R. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SAFHYOF

INSURED

J Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club
* Insured Family Savings

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills with our spec’l
money order checks.

* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lots
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6-7575
H O U R S •• Mon 12 P.M. to 8 P.M , Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT,
8424 VV. OSrd .St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

5159 Sv. Damen Avenne
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai, pirmad., antrad., ketvlrtad. b 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
Šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. OBTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 787-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W, 7lst Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, IU.

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susita.-ima

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES LR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 6Srd Street 
kasdien 10—12 vai. Ir 7—8 v 

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta._____________________

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. RElianoe 5-4410 
Rez. GltovehiU 6-0617 

Valandos: pirm, lr ket. nuo 12 va) 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr, lr penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą.

Vai.:

Rezld. Telef. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHJBURGUA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vale. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti
> Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest olst Street 
Valandos: antradieniais, penKtadte-

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p.
Ligoniai priimami pagal susltarlma.

Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—S vai. lr 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—11 
v. r.. 2-8 v. vak, šeštad. 1-4 v. va- 
karo. Sekmad. tr trečlad. uždaryta 

Rezld. tel. VVA 5-3099

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chicago, III. 
Diathermy — Ultrasound — 

Massage 
Tik susitarus

Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—-8 v. popiet, šeštad. 2—4 
vai. popiet.
Tel. PR 6-3085 arba FR 6-6885

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 Soutb Weetern Avenue 

Pirmad., antrad.. ketvlrt ir penkt 
nuo '11 vai. Iki l vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad
11 vai. ryto iki S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 7lBt Street 
Telef. HEmlock 6-3545

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVeet 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., B—8 vai., 
antra lr penkt. 1—4 vai. 

PrilmlnBja tik susitarus.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA YR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai : Pirm., antr., Treč. Ii 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namą GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
A DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenne 
Vai: nlrm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak.. penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street 
Vai: 2 lkl 4 v. p. ir 7 lkl 8 v. v.

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namą 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai: pirmad., antrad., penktad. 1-4
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Laisves dvasia ir

LAISVĖS LIUDYTOJAI
Mes lietuviai beveik visas 

savo tautines šventes švenčiam 
labai jau dirbtinai, tikriau, la
bai jau dirbtinai rimtai, lyg 
mūsų šventės nebūtų džiaugs
mo šventės, lyg mūsų nepri
klausomybės diena būtų mums 
sunki ir nepakeliama našta. 
Mums atrodo, kad džiaugsmas 
nebėra pagarba, lyg džiaugian
tis nustojama iškilmingumo ir 
orumo. Amerikiečiai savo lie
pos ketvirtąją švenčia labai 
triukšmingai ir iš tikrųjų jie 
turi kuo džiaugtis. Kol dar 
šią šventę švenčia amerikie
čiai, tol dar yra daug galimu
mų, kad Amerika pasisakys 
ir toliau už kitų tautų laisvę, 
kad ji, besidžiaugdama savo 
laisvės diena, vienaip ar kitaip 
vis kovos prieš priespaudą, vis 
liudys laisvę ir kels laisvės bū
tinumą, kartodama ne vieno 
aukštojo pareigūno lūpomis, 
kad amerik.’etis negali būti ra
mus tol, kol vra pavergtųjų.

*
Amerikiečiai taip pat, kain 

ir kitos tautos, turėjo kovoti 
už savo laisve, šiandien ameri
kiečiai ypač didžiuojasi ne tik 
krašto, bei ir asmeniška lais
ve, nuolat iškeldami laisvės 
pirmumą, pareikšdami, ka 1 
Amerika kovoja 'kituose kraš
tuose ne dėl savo interesu, bet 
gindama ls.atę, nes ios negy
nimas pavr iingas laisvei ir pa
čiame '<raštc. Teisingai vienas 
amerikietis karys, riaušininko 
studento paklaustas kodėl jis 
kovojąs Vietname, atsakė, kad 
kovojąs todėl, kad šis turėjų 
laisvę demonstruoti. Dauge
liui žinoma, kad diktatūriniuo
se kraštuose nėra laisvės de
monstruoti ir streikuoti, o ta
čiau atsiranda ir šiame kraš
te žmonių, t utie siekia to dik
tatūrinio tesimo. Pasinaudodi- 
mi laisve, kasa duobę pačiai 
laisvei. Tačiau visa tai ir liudi
ja laisvę, už kurią amerikie
čiai kariavo, liudija laisvės 
dvasią ir laisvės pranašumą. 
Dar II-jo Pasaulinio karo me
tu amerikietis teisėjas L. 
Hand, kalbėdamas apie laisvės 
dvasia teigė, kad laisvės dva
sia ieško supratimo su kitu 
žmogum, laisvės dvasia siekia 
kitam gerovės. Laisvė vra duo
ta Dievo, kuris jau prieš porą 
tūkstančių metų žmoniiai da
vė pamoką, kurios žmonija ne
išmoko ir tačiau neužmiršo, 
jog turi būti sukurta viešpa
tija, kur ir mažiausio intere
sam būtų kreipiamas toks pat 
dėmesys, kaip ir didelio.

Ir kol šio krašto žmogus 
miršta dėl tos laisvės, minė
tas teisėjas tikisi, kad šiam 
kraštui bus lemta pasiekti gar
bės viršūnių. Ir pati didžioji 
šio krašto garbė nėra vien tik 
ekonominis atsiekimas, jis y- 
ra tik krašto laisvės liudyto
jas, pati didžioji krašto garbė 
yra ne tik laisvės deklaravi
mas, bet ir jos gynimas.

*
Pirma užregistruota JAV ne 

priklausomybės deklaracijos 
šventė buvo ne liepos 4 d., bet 
1776 m. liepos 8 d., tą dieną

Philadelphijos gyventojai iš
klausė deklaracijos, skambėjo 
varpai, paradavo karių bata- 
lijonai. Ir šis kraštas nuo to 
laiko budėjo laisvės sargybo
je, priglausdamas savo žemė
je milijonus tų, kurie turėjo 
iš savo tėvynių pabėgti nuo 
įvairių diktatūrų. Kai kuriems 
jų ir šiandieninė šio krašto lais 
vė atrodo perdidelė, tačiau rei
kia suprasti, kad laisvės ne 
tik atgavimo, bet ir išlaikymo 
kaina yra didelė.

Būdami šiame krašte kar
tais išgirstame kaltinimų, kad 
vieno ar kito tėvynėse nebuvo 
pakankamai kovojama už lais
vę. Jeigu tokių priekaištų ne
padaroma vengram ar čekam, 
gali pasitaikyti kitų tautų žmo 
nėms. Mūsų pareiga liudyti, 
kad mes ne tik kentėjom pri
spausti diktatorių, bet mes ir 
kovojom. Reikia skelbti mū
sų kovos už laisve momentus, 
vpač 1941 m. sukilimą ir par
tizanines kovas. Apie jas kal
bėdamas prof. St. Yla sako:

“Mes šiandien gerbiame as
menines herojiškas aukas, ku
rios nesprendė aukštosios tau
tos politikos ir inesvėrė moty
vų, o matė reikalą kovoti ir 
aukotis. Palikdami nelietę auk 
štųjų svarstymu katesroriiu. 
mes galim tik didžiuotis ir 
džiaugtis, kad tauta turėio pa
kankamą procentą žmonių, ku
rie žinojo kovos ir mirties pras 
mę.

Kai kas galėtų sakyti, iog 
mes. lietuviai, pasidarėme Eu
ropos meisteris — išlikimo mei 
steris. Tai tiesa. Nuo 17 a. pu
sės pakartotinai naikinami, 
mes vis dėlto tebesam gyvi. 
Gyvi ir liksim tol, kol tikėsim 
savo tautos misija — vienokia 
ar kitokia, kol nestigsim dina
mikos, kūrybos ir kovos dva
sios”.

Mes liudydami savo tautos 
laisvės dvasią, turime primin
ti tiems, kurie mano, kad da
bar Lietuva laisva, jog Lietu
va gyvena vergijoj, taip pat 
turime priminti ir mūsų drau
gam, apgailestaujantiem. kad 
Lietuva palaidota, jog Lietu
va nėra palaidota, nes mes ti
kim laisvės pergale.

*
Didelė šventė liepos ketvir

toji, ji džiugina ir mus, nes 
šio krašto laisvė įgalina me 
vieną kitą kraštą išlikti laisvu, 
šio krašto laisvė suteikia ir 
mums vilčių vieną kartą savo 
ar savo tėvų žemei išsilais
vinti.. Ir mūsų pareiga šiame 
laisvės krašte pasilikti ištiki
mais laisvei ir savo kraštui.

Liepos ketvirtąją švenčiant, 
mūsų pareiga ryškinti savo 
tautos kovos momentus, rei
kalauti visiems teisės pasirink
ti laisvę. Mes turime būti lais
vės dvasios liudytojai ir gy
nėjai. Tai mūsų atsilyginimas 
bus šiam kraštui už mūsų pri
ėmimą, bet taip pat talka ir 
pasauliui, kovojančiam prieš 
diktatūrines jėgas, besikesinan 
čias prieš asmeniškas ir tau
tų laisves. AI. B.

ATOMINE KOMUNISTINE KINIJA
Kiniečių atominis apsiginklavimas kelia nerimą Sovietams 

BRONIUS KVIKLYSGalimo didesnio Rusijos - Ki
nijos konflikto atveju didelę 
reikšmę turės abiejų kraštų a- 
tominės pajėgos, kurioms abi 
šalys daug dėmesio skiria. Apie 
Sovietų atomines pajėgas dau
giau žinoma, bent jau tiek, kad 
jos neprašoka JAV-bių, bet ir 
nedaug kuo atsilieka. Tuo tar
pu komunistinės Kinijos atomi
niai centrai ir jų pajėgumas pa
sauliui mažai žinomi, kaip ir iš 
viso mažai pažįstamas tikrasis 
didžiosios šalies veidas.

Tačiau, rusų - kinų konflik
tui vis aštrėjant, pati komunis
tinė Kiniia atskleidė savo ato
minės uždangos dalelę, matyt, 
norėdama kiek rusus paerzinti. 
Šiam reikalui jie parinko Aust
ralijos religinio laikraščio “The 
Angliean” žurnalistą Francis 
James, kuriam buvo leista ap
lankyti kai kurias Kinijos ato
mines įmones ir net kai ką nusi
fotografuoti. Šis Sydnejaus laik 
raščio bendradarbis savo įspū
džius paskelbė spaudoje.
Sinklangas — kinų atominis 

centras
Komunistinės Kinijos atomi

nės įmonės sutelktos Sinkian- 
go provincijoje, kuri yra šiau
riausia Kinijos dalis, šiaurės va 
karuose ji plačiai ribojasi su 
Sovietų sąjunga, šiaurės rytuo
se — su Mongolijos liaudies 
resou'blika, satelitiniu Sovietų 
kraštu. Kmiios atominis cent
ras ir raketinė bazė yra prie 
Lop Nor. Administracinis bran
duolinės energijos centras įkur
dintas Ho - mi vietovėje, prie 
oat Sovietu sienos. Atominiai 
bandvmai atliekami Tarimo dy
kumoje.

Ši sritis pastaruoju metu da
rosi labai svarbi. Nenuostabu, 
kad vienas didžiausių paskuti
nių rusų - kinų pasienio inciden
tų kaip tik Sinkiango srityje į- 
vyko. Užsienio stebėtojai šią 
sienos vietą laiko pavojingiau
sia iš visos 6500 kilometrų il
gio abiejų kraštų bendros sie
nos.

Vokiečių “Der Spiegei” (1969. 
VI. 30) dar prideda, kad šis 
ruožas yra “pavojingiausia sie
na pasaulyje”. Šiuo slėniu eina 
pagrindinis kelias, rišąs rusų 
valdomą Kazachstaną su Džun- 
garija — šiauriausia Sinkiango 
dalimi. Tien Šano kalnų srity
je yra kinų urano laukai; šioje 
srityje yra ir gal pusė visos 
Kinijos alyvos šaltinių. Minė
tas žurnalistas kaip tik per 
šias sritis buvo vežamas. Jis 
matė naujai drėkinamus lau
kus, seniau buvusias dykumas, 
kuriose Kiniia dabar įkurdino 
4 milijonus kinų naujakurių.

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVICIENft
1-

Nuostabi gamta. O kiek laiko reikia žmogui, kad 
jis atsistotų ant savo dviejų kojų?..

Dar kiek pavažiavę sustojam užkandžiui. Maistu pa- 
sidalinam su anglu. Jis toks kuklus, tylus ir bijo įkyrė
ti. Iš profesijos buhalteris, jau 22 mėn. keliauja po Af
riką. Roedzijoj buvo gavęs darbą buhalterijoj, kur per 
9 mėnesius užsidirbo pinigų tolimesnėm kelionėm. Ne
trukus žada grįžti į Angliją, bet ne ilgam. Svajoja apie 
Australiją. Atrodo, kad vieną kartą pradėjęs keliauti 
žmogus nebegali nurimti ir jį vėl traukia nauji kraštai, 
nauji pasauliai. Gal ir masajus iš vietos į vietą varo 
tas pats nerimas, kurį mes pateisinam pažinimo noru?

Plačiuose tyruose riogso milžiniški akmenys, lyg 
kokios paslaptingos jėgos čia atnešti ir numesti. Kai ku
rie jų formuojasi į pilis, kiti atrodo lyg kokie žvėrys ar 
paukščiai. Kai kur apie juos auga krūmai, medžiai, ki
tur vėl tik plika uola. Tai vadinamos “kopjes” — grani
to uolos, kurios susidarė per metų metus nuo žemės kiti
mo ir oro atmainų. Kai kurios jų ir dabar skyla ir kei
čia savo pavidalą.

Apvažiuojam kelias tokias uolas, nes tarp jų mėgs
ta slėptis liūtai ir leopardai. Bet nieko nėra. Aplinkui ty
lu, ramu, tik jauti kažkokią antgamtinę jėgą, kuri val
do ir tvarko pasaulį.

Vėl plokštuma ir nykuma, be jokios gyvybės aplin

Atominius įrengimus saugo 
kavalerija

Mums keistokai gali atrody
ti, kad kinų atominius įrengi
mus saugo raiteliai... Kavalerija 
tarnauja atomui. Ir tai ne be 
Dagrindo: šioje kalnuotoje sri
tyje tankai būtų tiek pat nau
dingi, kaip ir Atlanto vandeny
no viduryje. Tačiau slėniuose 
yra sutelkta ir nemažas skaičius 
kinų tankų, artilerijos pabūklų.

Visa Kinijos branduolinė pro
grama ir jos vykdymas paves
tas vicepremjerui Nieh-Jungšen. 
Techniškasis plano vykdytojas 
yra dr. Tsien Hsuešen, jam pa
deda Vang Kan - šang. Pasta
rasis prieš II pas. karą mokė
si Vokietijoje, vėliau Barkeley 
universitete JAV-se. Tsien anks 
čiau buvo Mass. universiteto 
Technologijos instituto profe-

Kazachai raiteliai Illi slėnyje saugo 
kinų atomines įmones.

sorium, vėliau dirbo Kaliforni
joje, JAV tyrinėtojų vadovybė
je. Pokario metais jis, kaip JA 
Valstybių kariuomenės pulkinin 
kas, nuvyko į Vokietiją, kad pa
trauktų vokiečius raketų specia 
listus amerikiečių tarnybon.

Sinkiango provincijos, kurio
je yra atominės įmonės, vyriau
siu šefu yra Saifuddin Assi- 
sov. 1944 m. jis dar buvo. Jis 
nėra nei kinietis, nei rusas, bet 
kazachas. Šia proga reikia atsi
minti, kad Kazachstanas yra 
didžiulė sritis, skirianti rusus 
nuo kinų. Jau carinės Rusiios 
laikais rusai sistematiškai į šią 
sritį veržėsi; Rytų Turkestane 
jie sukūrė savo marionetinę vy
riausybę. Dabar v;enos šios sri
ties žemių yra rusu. kitos kinų 
valdomos ar įtaigojamos.

1943 m. visame Sinkiange 
buvo 4.3 mil. gyventojų, iš ku
rių 75 proc. ugurų, 10 proc. 
kazachų ir tik 6 proc. kiniečiu. 
Šiuo metu Sinkiange dominuoja 
jau kinai, sudarą 44 Droc. visų 
gyventojų. Jų padidėjimo prie
žastis — kolonizacija.

Jumene, Kansu provincijoje, 
kiniečiai pagamina kasmet 300

kilogramų plutono 239. Pao- 
tau įmonėse Mongolijoje kasmet 
jie gauna 30 kg. Kiek mažesnį 
kiekį gauna kitose krašto vie
tose.

Branduoliniai bandymai
Iki šiam laikui žinomi septyni 

dideli Kinijos branduolinių bom
bų bandymai Pirmasis jų įvyk
dytas 1964 m. panaudojant ru
sų suteiktą uraną. II ir UI ban
dymo metu 1965 ir 1966 m. ato
minės bombos buvo iš lėktuvų 
numestos. Pirmosios dvi turė
jo po 20 kilotonų sprogstamo
sios galios, tačiau trečioji siekė 
net 200 kilotonų. Ketvirto ban
dymo metu 1966 m. atominis 
užtaisas buvo mažos raketos 
pagalba iššautas. 1966.XII.28 
kiniečiai išsprogdino pirmąją 
savo vandenilio bombą, trijų 
megatonų galios. Kas liečia sep
tintąjį bandymą, buvo paskli
dę gandai, kad jis nepavykęs 
ir, kad bandymo metu tam tik
ras skaičius kinų mokslininkų 
žuvę, tačiau kiniečiai šias ži
nias. kaip nesąmonę, paneigė. 
Kaip ten bebūtų, nuo paprastos 
atominės ligi vandenilio bombos 
ilgą ir sudėtingą kelią kinai nu
ėjo tik per dvejus metus ir 8 
mėnesius, kai kitos atominės 
valstybės turėjo nueiti daug 
ilgesni kelią . Tai rodo, kad kinų 
atominiai mokslininkai nėra 
menki ar kvaili.

Raketos lėks 6000 mylių
Kalbama, kad Kinija bran

duolinių ginklų gamybai išlei
džia 15 - 20 proc. visų krašto 
pajamų. Jų atominės įmonės 
esančios jau pajėgios pagamin
ti kasmet po keletą šimtų bom
bų. Kalbama, kad jie masiniu 
būdu gamina ir vandenilio bom
bas. Trumpu laiku jie pagamin
sią raketas, kurių užtaisai ga
lėsią pasiekti bet kuriuos taiki
nius 9000 'kilometrų spinduliu.

Nežiūrint daugelio sutr'kimų 
krašto viduje, Kinija, turint gal 
voje jos dideles žmonių ir me
džiagų atsargas, yra didžiulė 
karinė pajėga. Štai kodėl dėl 
jos karinio potencialo augimo

Komunistinės Kinijos atominis centras Lentšou

kui. Bet, štai, toje beviltiškoje tuštumoje stiepiasi aukš
tas stiebas, o ant jo oranžinis žiedas. Visai vienas, be 
draugų, be apsaugos ar prieglaudos. Ar ne nuostabu?

Privažiuojam medžių eiles, kurios grupuojasi apie 
besivingiuojantį upelį. Mūsų volksvvagenas puškina net 
uždusdamas per aukštas žoles ir net per krūmus ir bai
do iš jų paukščius ir žvėris. Bet nei liūtų, nei leopardų 
nematyti. Kelią perbėga secretary bird, kurio viršugalvy
je stačios plunksnos atrodo kaip susmaigstyti pieštukai. 
Jis minta gyvatėmis ir kitais šliužais, kuriuos užmuša 
sutrypdamas savo stipriomis kojomis. Mes juokiamės, 
kad tai mūsų anglo buhalterio draugas.

Įdomūs medžiai, vadinami “sausage tree”. Ant jų 
kabo didelės dešros, atrodančios kaip 3-4 sv. salami. Net 
spalva tokia pat. Nors imk ir atsipiauk sumuštiniui.

Vėl užtinkam liūtus. Šį kartą motina žaidžia su 
liūtukais, kurie glaudžiasi prie jos, o ji laižo jų bliz
gančius kailius ir net nežiūri į mus. Prisimena kruvinas 
liūto snukis ir žinai, kad negali pasitikėti matomu mei
lumu. Kiek toliau, atrodo, tėvas sotinasi grobiu. Tur būt, 
sužeistas, nes kai privažiuojam arti, atsikelia ir nušlubuo- 
ja į krūmus.

Prie upelio, sustingusi judesy, stovi cheetah. Margas 
jos kailis beveik susilieja su aplinka ir tik Harrison įgu
dusios akys ją pastebėjo. Ji atrodo tokia liekna ir lanksti. 
Ilgai stovim, žiūrim, fotografuojant ir pagaliau įkyrim, 
nes cheetah nusižiovauja ir slenka į krūmus. Ji, prie
šingai leopardui, niekada nepuola žmogaus.

Palapinėse

Jau nusibodo taip bastytis po krūmus ir aukštas žo
les. Važiuojam į Seronera lodge, kur praleisim naktį. 
Tarp medžių ir šalia uolų sustatyti barakai ir palapinės. 
Vidury plytų namas su verandomis ir valgomaisiais.

STUDENTU RIAUŠES IR 
INTELEKTUALAI

Riaušininkus neretai paremia profesoriai

J. VENCKUS, S.J.
Visi žinome, kas šiuo metu 

vyksta universitetuose. Riaušių 
eiga visur maždaug panaši. U- 
niversitete yra 10 - 20,000 stu
dentų, o riaušėse dalyvauja 3 - 
400. Kiti studentai ateina tik 
pažiopsoti, pasiteirauti. Taigi y- 
ra pasyvi masė ir “kovotojai” 
— vadovai.

Riaušių kėlėjai nujaučia, kad 
jie visokiais būdais gali nuken
tėti; gali susirėmimuose gauti 
ir per galvą, juos vilks per uni
versiteto kiemą, uždarys į auto
mobilius, nuveš į policiją, tik
rins dokumentus, FBI užrašys 
juos į savo sąrašus. Ne vienas 
savęs klausia, dėl ko jie turi taip 
'kovoti ir taip kentėti? Jie, be 
abejo, tai daro ne dėl sporto, 
bet jie turi aiškius tikslus, dėl 
kurių jie yra pasiryžę kentėti. 
Gal senesnioji karta yra per ne
rangi ir dvasiškai aptingusi, 
kad suprastų studentų siekia
mus idealus. Ar galima studen
tus griežtai pasmerkti? Visos 
didelės socialinės permainos bu
vo mažumos pradėtos, jų krau
ju aplaistytos ir vėliau visuome
nės priimtos. Tiesa, reakcionie
riai stengėsi tą bangą sulaiky
ti ginklais, bet naujų idėjų se
nais kardais neužmuši. Dabar 
tuos SDS (Students for Demo- 
eratie Society) ir jų padėjėjus 
vadina “naujais barbarais”, “i- 
deolog'iškais nusikaltėliais’’ (i- 
deological criminals), mato juo
se konspiraciją prieš tautą, kur 
akademinio gyvenimo taika ir 
savigarba dingo. New Yorko 
valstybė išleido įstatymą, ku
riuo draudžiama studentams at
sinešti ginklų į universitetą. Ku 
rie atsineš, gaus iki vienerių 
metų kalėjimo. Wisconsino val

taip nervinasi rusai ir kai ku
rie jų politikai siūlo jau dabar 
“pradėti tvarkyti reikalus su 
kinais kariniu būdu”, nes po 
keleto metų vangiai jau kas 
pasaulyje galėtų palaužti atomi
nę komunistinę Kiniją.

Gaunu palapinę: dvi lovos, komoda su veidrodžiu, praus 
tuvas, o pro brezento duris įėjus į aukšta tvora aptvertą 
gardą — dušas, t. y. iškeltas kibiras, kurio dugne pritaisy
tas laistytuvas su kraniuku. Aplinkui zvimbia bitės, o 
muilinėje tupi varlė. Ne, nusprendžiu, geriau liksiu ne- 
simaudžius ir tik apsiprausiu.

Palapinė turi langus ir duris, kurios užsisega “zi- 
periais”. Atrodo, visos skylės užsidaro, bet palei grindis 
matau plyšius. Užkaišioju juos lovos užtiesalais ir rankš
luosčiais, nes man vis vaidenasi gyvatės.

Aplink girdėti neaiškūs garsai. Čia pat už poros 
blokų žolėse ganosi nesuskaitomas skaičius wildebeests, 
zebrų, antilopių, virš galvų plasnoja neatpažįstami paukš 
čiai, kaip vaikų leidžiami aitvarai. Atsargiai žengiu žo
le restorano link. Tarp kojų šmukšteli driežas... brrr... 
mane baugina visi šliužai.

Kiemo pusėje dega laužas. Jo kibirkštys šoka aukš
tai į padanges, o apie liepsnas zvimbia didžiuliai vaba
lai. Sėdžiu atviroj verandoj ir jaučiuosi saugi. Staiga in
stinktyviai atsisuku ir matau šimtakojį kirminą, slenkan
tį tiesiai į mane. Pereinu į kitą pusę, bet čia ant sienos, 
ilgom kojom įsikabinęs į plytų tarpuplyšį ūsus kraipo 
panašus į žiogą sutvėrimas, tik daug didesnis ir baises
nis.

Ne, šitokia Afrika ne man. Nėra kur pasidėti. Matau 
Harrison sėdintį prie baro. Jis žiūri į mane ir juokiasi. 
Susigėstu savo baimės, bet ji neišnyksta.

Apsidžiaugiu pamačius savo bendrakeleivius. Ei
nam į valgomąjį. Ten vis saugiau. Staiga anglas pribė
gęs nubraukia ranka man kažką nuo pečių. Neklausiu 
nė ką, bet jau beveik bėgte skubu į restoraną, kur grin
dys, lempos, kur niekas nešliaužioja ir neskraido.

(Bus daugiau)

stybė išleido įstatymą, kad triuk 
šmadariai teismo nuteisti, bus 
išvaryti iš universiteto ir nie
kur kitur nebus priimti. Kali
fornijos įstatymas taip pat la
bai griežtas; triukšmadariai stu 
dentai ir tie, kurie trukdo ki
tiems studentams dalyvauti pa
skaitose, bus teisiami iki pen
kerių metų kalėjimo ir 15,000 
dol. pabaudos. Nežiūrint visų ši
tų priemonių — įstatymų, Pre
zidento Nixono ir Attorney Ge
neral John Mitchell grąsinimų, 
riaušės ne tik nemažėja, prie
šingai, dar labiau plečiasi ir per 
simeta į kitus universitetus, kur 
iki šiol buvo ramu.

Profesoriai ir riaušininkai
Su studentų triukšmavimu 

žmonės apsiprato. Visi stengia
si juos jei nepateisinti, tai bent 
suprasti: jauni žmonės, karš
tos širdys, ugningi jausmai, už
gauta savigarba veda prie fa
natizmo, prie riaušių, prie muš
tynių, kovos. Universitetuose 
daug dalykų paseno, kartais 
“Curriculum”, papročiai jau ne
betinka naujiems laikams — vi
si su tuo sutinka. Reikia naujų 
formų. Visi irgi sutinka, kad 
studentai gali turėti savo pažiū
ras. ,

Tačiau per visas riaušes pla
čioji visuomenė, kuri universite
to gyvenimo nepažįsta, vieno 
dalyko nepastebėjo, tai profe
sūros laikysenos. Pasirodo, kad 
daug kur žymi profesorių dalis 
palaikė studentus; administra
cija kai kur pasiliko viena. Jei 
profesoriai nepalaiko preziden
to, tai jis negali imtis griežtų 
priemonių. Studentai jaučia, 
kad dalis profesorių Studentų 
judėjimą morališkai remia. 
Intelektualai užstoja studentus

Ne tik profesoriai studentus 
palaiko, bet daugelis intelektua
lų visoje Amerikoje, net ir visa
me civilizuotame pasaulyje. Vi
si ieško naujų administracijos 
formų ne tik pasaulietiškose, 
bet ir religinėse įstaigose. Ne 
visi prezidentai ir viršininkai su
sitaikina su nauja dvasia. Ge
gužės 9 d. atsistatydino dr. Buel
G. Gallagher City College, N. 
Y. Bro,wno universiteto prezi
dentas paprašė, kad jį perkeltų 
kitur, kur jis būsiąs paprastu 
profesorių. Jo pavardė dr. Ray 
L. Heffner. Tuo tarpu Yale uni
versiteto profesorius ir preziden 
tas labai užstoja studentus, 
juos giria, iškelia jų prometie- 
jišką dvasią. Sako, kad tai yra 
“democracy at vvork”. Notre

1 (Nukerta į 7 psl.)
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LIET KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS
Viena seniausių lietuviškų or- gi daug prisidėjo, kad ateivių ku-

gamzacijų JAV-se yra Kunigų 
Vienybė, įsteigta 1909 m., taigi 
šiemet švenčia 60 m. sukaktį. Lie
pos 1 ir 2 d. Chicagoje vyko šios 
organizacijos seimas. Antradienio 
popietėje seimo posėdžius atidarė 
centro vald. pirm. kun- E. Ab
romaitis, sveikindamas atvyku
sius. Pabrėžė, kad lietuvių kuni
gų uždavinys yra reikiamoj savo 
tautos dvasioj pravesti sielovadą.

Chicagos Kun. Vienybės pro
vincijos pirm. kun. P. Katauskas 
iškėlė šio seimo šeimininko kun. 
Abromaičio darbštumą ir vaišin
gumą, kurio rūpesčiu visi buvo 
gražiai priimti ir suorganizuotas 
šaunus vysk. Deksnio pagerbimas. 
Reiškė viltį, kad Kunigų Vieny
bės darbas sėkmingai plėtosis.

Vysk. A. Deksnys savo kalbo 
je į seimo dalyvius reiškė padė
ką pirm-kui kun. E. Abromaičiui 
už seimo suorganizavimą.

Pasidžiaugė, kad jau vyskupo 
šventimai Bellevillėje gražiai iš
garsino lietuvių vardą visoje Ame 
rikoje. Išryškinant reikalingumą 
vyskupo lietuvio Europoje, buvo 
iškelta mintis, kad ir Amerikoje 
reikalingas lietuvis vyskupas. Dė 
kojo už lietuvių kunigų parodytą 
nuoširdumą.

Prel. V. Balčiūnas pranešė apie 
veikalų seriją “Krikščionis Gyve
nime”. Pabrėžė, kad reiktų sukur 
ti bent šimto tomų lietuvišką re
liginę enciklopediją.

Dabar šiam darbui vadovauja 
Šeši redaktoriai: kun. Yla, kun. 
Gutauskas, dr. Girnius, kun. Nar 
butas, dr. Maceina, prel. Balčiū
nas.

Sios rūšies knygų reikia šian
dien čia, o vėliau reikės ir Lie
tuvoje. Jau treti metai šis darbas 
vykdomas. Netrukus išeis dvi ku
nigo Ylos knygos apie Šiluvą, dr. 
Maceinos veikalas apie komuniz
mą, dr. Girniaus knyga.

Dabar turima apie 700 prenu
meratorių, jų tarpe kunigų apie 
90. Prašė brolius kunigus parem
ti šį darbą prenumeratomis. Fi
nansus telkiant organizuojami 
prenumeratoriai rėmėjai, kurie 
už 100 dol. gaus 20 pirmųjų to
mų. Džiaugėsi, kad atsiranda me 
cenatų, kurių du dalyvauja šia
me seime: prel. Pr. Juras, prel. 
Vasys.

nigų teisės būtų prilygintos prie 
vietinių. Nei vieno cento kelio
nės ar kitoms išlaidoms iš iždo 
nepaėmė.

Liet. Kunigų žurnalas “Lux 
Christi” sėkmingai leidžiamas. 
Vengiama kontroversinių klausi
mų. įvesta intervievv skyrius, kuo 
dominusi. Vysk. Deksnys sėkmi
ngai rašė pamokslų konspektus.

Religinio centro sudarymas
Prof. St. Yla šiuo klausimu kal

bėdamas apgailestavo, kad lietu
vių religiniai reikalai tebėra de
centralizuoti, į jų tvarkymą per 
mažai įjungti pasauliečiai.

Supažindinęs su lietuvių religi 
nio centro svarstymų istorija, pa
sidžiaugė, kad Liet. Kunigų Vie
nybė ir Katal. Federacija veikia 
jau 60 metų. Pusšimčiu metų 
tuo lietuviai pralenkė amerikie
čius, kuriems kunigų taryba, pa
sauliečių taryba — visai naujas 
dalykas.

Gaila, kad tos dvi struktūros 
paskutiniu metu pasidarė nebe- 
veiksmingos. Kai kas galvoja iš 
dviejų struktūrų sudaryti vieną 
studijinį centrą, kiti gi mano, kad 
reikia ne studijinio, o veiklos 
centro.

Siūlė atsisakyti to ištęsto ieško
jimo, kuo sirgome pora metų, o 
išvystyti ką nors praktiško. Rei
kia pirma sudaryti taryba pla
čiausiu pagrindu, kad iš jos išaug
tų centras. Pagal tą planą para 
pijos turės rinktines tarybas, ku 
rių atstovai dalyvaus ir ęentri- 
nėje taryboje. Dabar JAV-se yra 
apie 86 parapijos. Vieną federa
cijos tarybos dalį sudarytų para
pijų atstovai, kitą — organizaci
jų atstovai. Nereikėtų iš atstovą 
vimo išjungti ir tokiij organiza 
cijų, kurios anksčiau nepriklau
sė katalikų sąjūdžiui.

Trečią grupę sudarytų seselių 
vienuolių atstovės. Tai būtų lyg 
liet. katalikų senatas. Įvairioms 
sritims
komisijos.

Nei kunigai, nei kunigų vieny
bė negali savęs laikyti religinio 
gyvenimo “bosais”. Jiems savų 
uždavinių teks siekti ne įsakinė- 
jant, o tariantis.

Išvadoje pasisakė už du centru: 
dvasiškių ir pasauliečių, kurie su-

Kunigų Vienybės seimo pietuose 
V. Deksniu ir vysk. V. Brizgiu.

kard. Cody (vidury) su vysk.

Kun. J. Vaišnys, S.J. skatino su sidarytų perorganizuojant esą
sisiekti su Lietuvos dvasiškija, 
kad knygų leidime nesikartotų 
dublikatai. Skatino leisti daugiau 
religinių brošiūrėlių platesnėms 
masėms.

Kun. J. Budzeika, MIC siūlė 
spausdinti Lietuvoje ką ten gali
ma spausdinti.

Vysk. V. Brizgys priminė, kad 
Lietuvoje beveik nieko iš religi
nių leidinių negalima išleisti. 
Siūlė nespausdinti tiek ir tų lei
dinių, kurie užsigulėtų sandėliuo 
se.

Prel. Balčiūnas patvirtino, kad 
jau planuojamas brošiūrų leidi
mas.

Seimas nutarė pasiųsti popie
žiui telegramą,dėkojant už vysk. 
Deksnio paskyrimą. Vysk. Briz
gys pasiūlė, kad į tą telegramą 
būtų įjungtas ir pareiškimas lie
tuvių kunigų lojalumo šv. Sostui.

Nutarta pasiųsti telgramą ir 
Apaštališkam Delegatui bei vysk. 
Zuroveste už parodytą prielan
kumą vysk. Deksniui.

Centro vald. pranešimas
Centro valdybos vardu prane

šimą padarė kun. dr. A. Juška. 
Pažymėjo, kad buvo paveldėta ar 
ti 6.000 dol. skola. Dabar skolos 
išlygintos.

Valdyba per 2 metus turėjo 9 
posėdžius. Daug pasišventimo pa
rodė pirm. kun. Abromatis. Jis 
“Dainavos” ansamblį savo lėšo
mis nugabeno į liet. koplyčios 
šventinimą Washingtone. Jis taip-

dą kat. federacijai. Problemų su 
sidarytų su atstovais iš parapijų, 
kurios daugumoj nebelietuviškos. 
Nauji centro vadovai turi ateiti 
su nauja dvasia. Bent pora to 
centro narių turėtų gauti pragy
venimą, kad galėtų visą laiką skir 
ti organizacijos reikalui.

Kun. dr. Ign. Urbonas pain
formavo, jog katal. fed. vadovy
bė yra nusprendusi reikalui spręst 
sušaukti poros dienų pasitarimą, 
kuris vien tą klausimą svarstytų.

Kun. E. Abromaitis pranešė, 
kad tuo reikalu numatyti pasita
rimai su kard. Dearden. Siūlė 
perdaug nedidinti organizacijų 
skaičiaus, o atnaujinti Kunigų 
Vienybės ir federacijos veiklą. 
JAV-ės dvasinės vadovybės abi 
tos organizacijos pripažįstamos ir 
su jomis skaitomasi.

Kun. J. Vaišnys, S.J. siūlė steig
ti vieną religinės veiklos centrą, 
ne du. Priminė, kad paskutinia 
me kat. fed. seime buvo nutar - 
ta pravesti pasaulio liet. katalikų 
organizavimą.

Kun. J. Budzeika skatino kun. 
St- Ylą įstoti į kat. federaciją ir 
imti išdėstytus planus vykdyti.

Kun. Abromaitis prminė, kad 
Chicagoje iš 480 parapijų tik 28 
teturi ‘tarybas. Taigi jų organiza
vimas yra sunkus.

Vysk. V. Brizgys painformavo, 
kad po Vatikano suvažiavimo jis
buvo Chicagoje sušaukęs eilę pa- [al.Kų senatai ^a.™ , jje sustabdyti

utų su aromos specia įos jgjygkėjo, kad šis reikalas uo
liau svarstomas Kunigų Vienybės 
ir Kat. Federacijos suvažiavimuo
se. Siūlė pasvarstyti, ar nereikėtų
Kunigų Vienybės organizacijos 
veiklą koordinuoti su JAV kuni
gų tarybų centru, esančiu Chi 
cagoje.

Kun. J. Prunskis išryškino min 
tį, jog reikėtų keletui veiklių žmo 
nių sudaryti pragyvenimo mini
mumą, kad jie galėtų visą laiką 
skirti religinio sąjūdžio organi 
zavimui. Reikėtų siekti, kad prie 
JAV katalikų centro Washingto-

ne būtų tautybių sekcijos, kurios 
rūpintųsi religiniais sąjūdžiais sa
vose tautybėse.

Kun. St. Yla priminė reikalą 
skubėt šią problemą studijuoti. 
Vykstantieji delegatai pas kard. 
Deardeną jau privalėtų turėti ko
kį projektą.

Kun. Vienybės seimas nuspren 
dė pritarti kat. federacijos vado
vybės planui sušaukti studijų die 
nas liet. katalikų centro reika
lu. Šiuo reikalu rūpintis paves 
ta būsimajai valdybai, jai talkon 
šią problemą judinant išrinkti

kun. St. Yla, kun J. Vaišnys, S.J. 
kun. Pr. Garšva, MIC.

Perskaityti sveikinimai seimui:, 
prof. Maceinos, Šv- Kazimiero se
serų, Ateitininkų susišelpimo fon 
do.

Kankinių koplyčia

Vysk. V- Brizgys pranešė apie 
kankinių koplyčią Romoje. Pasi 
džiaugė, kad Vatikano komisija 
vienbalsiai, be pataisų priėmė lie 
tuvių projektą. Sienų išklojimas 
marmuru vykdomas, grindys bus 
greit įdėtos. Lubų projektą teko 
pakeisti. Aušros Vartų replika ku
riama Italijoje. Skulptūras ruošia 
prof. Jonynas. Yra vilčių, kad 
darbai iki pavasario bus užbaig
ti.

Praplečiant koplyčios sukūri
mo projektus kiek padaugėjo iš 
laidų. Kasant koplyčiai vietą ras
tas koridorius, iš kurio galo susi 
darė niša. Joje nutarta įruošti Rū 
pintojėlio statulą. Iš viso išlaidų 

| susidarys per 70.000 dol. Jau su
rinkta per 50.000 dol. Reklamą 
vedant pastebėta, kad geriausi re 
zultatai atsiekiami per spaudą. 
Dedikacija numatoma birž. 28- 
29 d. Jau galvojama apie prog

ramą. Koplyčioje daug žmonių 
netilps, tai teks kokioj Romos baž 
nyčioj daryt pamaldas. Numato
ma paimti kokį žymesnį Romos 
chorą, kuris išmoktų lietuvių pa
rinktas Mišias ir meniškai jas at 
liktų.

Jaunimo žygis
Vysk. V Brizgys painformavo 

apie Jaunimo žygį už tikėjimo lai
svę. Jie bando eiti plačiau į pa

šaulį, net kreipėsi į Jungt. Tautų 
atstovybes ir sekret. U Thant. 
Tas lietuvių jaunimo sąjūdis ver
tas dėmėsįo ir paramos.

Svečiuose pas jėzuitus 
Seimo nariams pietus parūpi

no kun. E. Abromaitis, o vaka
rienei pasikvietė tėvai jėzuitai į 
puošniai įrengtą Jaunmo centro 
salę. Čia buvo maloni staigmena 
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telet — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk.. 6211 So. VVestern PR 8-5875
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

mus centrus: Kunigu Vienybę ir 
kat. Federaciją.

Federacijos reorganizavimo į- 
niciatyvos turėtų imtis Kunigų 
Vienybė, gal duodant naują var

Grupelė dalyvavusių Kunigų Vienybės pamaldose. Prel. Pr. 
seselėmis — M. Marita, M. Joana ir motinėle M. Adorata.

Juras su

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 Weat 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ RCftIŲ KEPINIUS

Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus Įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI! importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė. 

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. r. iki 6 v.v. 
Uždaryta sekmad. ir pirmad.

Standard Federal pays 514% interest per annum on 
savings certificates of $1,000.00 or more. Issued for 
6 months.
A 90 day gold eagle passbook account which pays 
5% per annum ($50.00 minimum) is also available. 
Regular passbook savings earn 4%% per annum. 
Interest is paid guarterly on all accounts.

STANDARD 
FEDERAL

Interest Compounded Daily, 

Paid Quarterly

Savings and Loan Association of Chicago 
Assets over $143,000,000.00 ■ Reserves and Surplus over $11,500,000.00 (more than twlce the legal requirements)
Federal Charter ■ Federal Supervision
4192 Archer Avenue at Saeramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140

HOURS: Mon., Thurs. 9 A.M. - 8 P.M. Tues., Fri. 9 A.M.-4 P.M. Sat. 9 A.M. - 12 Noon Wed.—No Business Transacted



ŠIAULIŲ KULTŪRINE SAVAITE
V- MINGĖLA

Šiaulių kultūrinė — ideologinė 
savaitė įvyko birželio 15 -22 die
nomis Dainavoje. Pirmiausia at
vyko Stasio Butkaus kuopos ir jū
rų šaulių “Švyturio” nariai. Pir
madienį atsirado daug chicagie- 
čių šaulių. Visur reiškėsi L.ŠST 
centro vald. pirm. VI. Išganai-

Itin įdomi inž. J. Stašaičio, 
net iš So- Bostono atvykusio. Jis 
parodė ir 30 min. anglų kalba 
garsinį spalvotą filmą. Tema a- 
tominis karas, atominės bombos 
ir kaip saugotis nuo šios baisios 
blogybės. Paskaitos klausėsi ne 
tik šauliai, bet ir skautės ir skau-

tis, suvažiavimo organizatorius tai, kurie tuo metu stovyklavo.
Vincas Tamošiūnas (jį dažniau
sia mes komendantu vadiname), 
švyturiečių vadas Mykolas But
kus ir kt. Visi uniformuoti, — 
gražu į juos pasižiūrėti.

Dailės tapybų ir fotografijų 
paroda

Dainavos stovyklą puošia apie 
dešimt didelių ir mažesnių mūri
nių namų. Visų didžiausias dvie
jų aukštų. Dr. Adolfo Damušio 
vardo hotelis su sale, kuri, reika
lui esant, virsta bažnyčia.

Salė tarnavo šaulių kultūros 
ir veiklos darbų parodymui. Žo
džiu Detroito Stasio Butkaus 
kuopa čia buvo įrengusi loteri
jai leidžiamų originalinių tapy
bų ir fotografijų parodą. Visas 
fotografijas liečiančias Detroito 
Stasio Butkaus šaulių kuopos veik 
lą, surinko, gražiai atitinkamo 
formato kartonėliuose įlipino, su-

Be to, paskaitas skaitė dar šie 
prelegentai: VI. Išganaitis, Alg. 
Budreckas, inž. Stašaitis, Anat. 
Kairys, A. Sutkaitis (poetas) ir 
VI. Mingėla.

Birželio minėjimas
VI.21 suruoštas “Baisaus bir

želio” minėjimas. Dalyvavo 
200 šaulių ir nešaulių. Apie Šau
lių Sąjungos kūrėją ir Šaulių Są
jungą labai vaizdžiai kalbėjo 
LŠST pirm. VI. Išganaitis. Apie 
Baisųjį birželį kalbėjo — Stefa 
Kaunelienė ir poetas A. Sutkai
tis. Jis skaitė ilgą, eiliuotą, elegi
nę poemą apie numylėtąją mas- 
kvinių rusų komunistų žudomą
ją tėvynę Lietuvą.

Prieš pradedant minėjimą bu
vo apdovanoti Šaulių žvaigždės 
ir medalio ordinais 10 nusipel
niusių šaulių. Baisusis birželis 
baigtas Lietuvos himnu. Nulei
džiant vėliavas buvo sugiedotas

Šauliai &-avo kultūrinės savaitės metu Dainavoje. Nuotr. K. Sragausko 
Mamie Eisenhower lankosi Europoje. Ji čia duoda vienam gyventojui 
autografą Frankfurte, Vakarų Vokietijoj.

DETROITO 2IN1OS

dėjo atitinkamus paaiškinimus.
St. Butkaus kuopos pirm. Vinco' netuvos himnas.
Tamošiūnas labai kruopštus vy
ras. Visos sienos buvo apkabi-1 Joninių laužo metu Joninių 
nėtos vienodo dydžio kartone- laužas prie Spyglio ežero susi- 
liuose įklijuotais paveikslais. Vir
šuje buvo pažymėtų, kad šias 
nuotraukas (apie 260) darė š. Ka
zys Sragauskas. Be to, ant spe
cialaus stalo buvo padėtas 21 al
bumas, kuriuose surinkti beveik 
visi bet kuriuose laikraščiuose 
tilpę straipsniai su iliustracijo
mis, liečiantieji Detroito St.
Butkaus šaulių kuopos veiklą. At
skiros bylos sudarytos mirusiem 
kuopos šauliam. Jose sudėtos as
meninės žymiųjų šaulių biogra
fijos, jų nuotraukos, kažkada til
pę apie juos straipsniai.

Turtinga ir pavyzdinga

NAUJŲ CHORISTŲ 
DĖMESIUI

Detroite ir jo apylinkėse gyve
nantis jaunimas, norįs įstoti šį 
rudenį į jaunimo chorą, privalo 
jau dabar registruotis pas mane 
telefonu CR 8-2436 arba asme
niškai. Mergaitės turi būti 13- 
kos, o berniukai 15-kos metų am
žiaus. Įstojimo į chorą sąlygos ir 
mergaitėms ir berniukams yra 
tos pačios. Visų pirma norintieji 
įsijungti rudenį į chorą turi turė- 

. ti: 1) muzikinę klausą, 2) gerai 
telkė apie 300 saulių. Programai padainuoti savo pasirinktą dainą 
vadovavo Toronto šaulių rinkti- ir 3) būti pajėgiais atlikti voką

platina ir informacijas teikia: or
ganizacijų centro valdybos na
riai, VI. Pauža ir pavergtų tautų 
komiteto lietuvių atstovai Ri
mas Sukauskas ir Algis Zaparac- 
kas.

—- Edvardas Ir Vytas AlkevL
čiai, statybiniu medžiagų sandė
lio (Lumberyard) “Alko” (8567 
Dearborn St.) savininkai ir šiais 
metais ne tik paskolino sunkveži
mį, bet ir vairavo, nuveždami 
vilkiukų ir paukštyčių palapines 
ir visą turtą į Dainavą "ir atgal 
į Detroitą.

— Į skautų stovyklą “Romuvo
je” autobusai išeis liepos 26 d. 8 
vai. ryto punktualiai nuo Wind- 
soro lietuvių Šv. Kazimiero baž
nyčios. Klebonas kun. D. Lengvi
nas davė vietos daiktams sukrau
ti, jei kas norėtu atvežti iš vakaro. 
Dviejų savaičių stovyklos mokes
tis ir kelionė 50 dol. reikėjo už
simokėti iki liepos 1 d., jei kas pa
vėlavo turi pasiskubinti.

—Tautinės s-gos Detroito sky
riaus išvyka į Adams — Adomai
čių vasarvietę esant birželio 29 
d. gražiam orui prie Tipsiko eže
ro gražiai praėjo. Jonas Švoba 
skaitė paskaitą apie grožinę lite
ratūrą dabartinėje Lietuvoje. 
Teis. Vincas Šarka, ryšium su 
dramaturgo Petro Vaičiūno dė
ties metų mirties sukaktimi, iš
traukomis ir nuotraukomis. Da
lyvavo apie 50 narių ir svečių, 
pravedė skyriaus pirm. teis. Sta

sys Šimoliūnas. (sln)
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LANKĖSI LENKIJOJE
Vyriausias jėzuitų ordino va

dovas Tėvas Arrupe dvi savai 
tęs lankė Lenkijos jėzuitų vie 
nuolynus. Paskutiniu metu ap
lankė Bratislavoje veikiančius 
jėzuitus ir susitiko su Kroku
vos arfkivysku<pu kard. Wojtyla. 
Tėvas Arrupe apsilankė Cenft- 
taehavoje ir išvyko j Varšuvą,

kur susitiko su Lenkijos val
džios kulto ir tikėjimo reikalų 
departamento atstovais.

PARDUODAMI 
Iš MODELINU NAMŲ BALDAI 

3(J% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUi HWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 0-4421

Dainavoje įvykusiose - Detroito jaunesniųjų skautų stovykloje sto
vyklos viršininkas filisteris Algis Rugienius prima raportą.

Nuotr. J. Urbono

nės pirm. St. Jokūbaitis ir K. Ko
datienė. Buvo nemažai vaidinių, 
dainų. Lietuviškos dainos ir šo
kiai prie laužo dar ilgai skambė
jo. Ir į ežerą buvo paleistas su 
5 degančiom žvakėm vainikas, 
kuris nuplaukė antron pusėn.

Tik 12 valandą nakties pradė
ta skirstytis. Iš svečių paminėti
nas gen. J. Černius su ponia.

Birželio 22 d. — sekmadienį 
Dainavos koplyčioje kun. J. Bore
vičius, SJ atlaikė mišias. Labai 
nuotaikingai skambėjo lietuviš-

Toje pačioje salėje buvo iška-, bos giesmės. Pamokslas buvo la
bintos dovanos. Savo originali 
nius paveikslus dovanojo daili
ninkai Vanda Balynienė, Kuni
gunda Kodatienė, Stasė Smalins
kienė, Vyt. Ogilvis, Jonas An- 
drašiūnas (Los Angeles).

Ypač pagirtini šauliai už išra
dimą naujo būdo laikraščiam 
platinti. Surasti mecenatai įvai
rių laikraščių 1 metų prenume
ratoms apmokėti, ir tos dovanos 
buvo išleistos burtų keliu.

Paveikslus laimėjo: Balynie- 
nės — M. Vitkus, Kodatienės — 
Ona Bražienė, Smalinskienės—
St- Vabalaitis, Ogilvio - B. Tapa- 
rauskas, Andrašiūno - L. Leipus. 

Paskaitos
Visą savaitę buvo skaitomos į- 

domios, gerai paruoštos paskai
tos. Kultūrinė savaitė pradėta J. 
Švobos ir vėliau K. Kodatienės 
paskaitomis. Istorikas (Lietuvoj 
buvęs gimnazijos direktorius) J. 
Švoba palietė nepriklausomybės 
laikų kovas partizanus — šau
lius ir pasiaukojimo laimėjimus 
iki nepriklausomybės atkūrimo.

Po jo, sekė K. Kodatienės leng
vo, skautiško turinio paskaita a- 
pie Lietuvos gamtos grožį. Birže
lio 17 d. pirmąją paskaitą skaitė 
Vladas Mingėla tema “Trimi
tas” ir redaktoriai. Vakare, a- 
pie tarptautinį kovojantį komu
nizmą - marksizmą paskaitą 
skaitė Alf. Žiedas.

bai patriotinio turinio. Gale su
giedota “Marija, Marija” ir po 
pamaldų Lietuvos himnas.

Tuo ir baigta birželio 13-22 d. 
Šaulių kultūrinė savaitė.

LŠST c.v. priimtas nutarimas 
panašias kultūrines — ideologi
nes savaites ruošti kasmet

— Šv. Antano parapijos geguži
nė įvyks 14 d. New Liberty par
ke. Laimėjimų knygutes jau pla
tina parapijos komiteto nariai: 
pirm. Albertas Misiūnas, vice
pirm. Kazys Mišeikis, sekr. Leo
nardas Šulcas, ižd. Vincas Sher- 
man ir kit.

lizo pratimą, kuris bus duotas 
kiekvienam balso tikrinimo me
tu.

Daugiau tuo reikalu nebus ra
šoma nei spaudoje, nei skelba-i 
ma per radiją. Registracija užda
roma liepos 31 d. St. Sližys

TRUMPAI
— Dalyvaukime motorkadoje. 

Liepos 12 d. (šeštadienį) Detroi
to pavergtųjų tautų komitetas 
organizuoja didingą motorkadą - 
automobilių su plakatais žygį. 
Žygis prasidės 3 vai. prie Fisher 
Highvvay ir Woodward, važiuos 
iki Veterans Memoriai Bldg. Ten 
įvyks pavergtų tautų mitingas ir 
koncertas.

Pavergtųjų tautų komitetą , 
Detroite sudaro: Albanija, Arine- ' 
nija, Baltgudija, Čekoslovakija, 
Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, 
Kinija, Šiaurės Korėja, Rumuni
ja, Rytų Vokietija, Ukraina, Šiau
rės Vietnamas, Turkestanija ir 
ir Vengrija. Detroito organizaci
jų centras (DLOC’as) kviečia vi
sas Detroito lietuvių organizaci
jas ir pavienius asmenys daly
vauti motorkadoje, mitinge ir 
koncerte.

Automobilius motorkadai re- 
gisrtuoja, pakvietimus į koncertą

Vėliavos nuleidimas — Detroito jaunesniųjų skautų - skaučių stovyk
lose — Dainavoje, birželio 21 d. Matyti stovyklos vadovai: Algis Ru
gienius, Vytas Rėklys, Danutė Petronienė, Danguolė Jurgutienė, Rin- 
gailė Zotovienė, Liuda Rugienienė ir Audronė Tamulionytė

Nuotr. J.Urbono
Detroito skelbimai

PETRAS PUTRI US
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus, 
[deda ‘‘Plaster Board”. Visų rūšių

grindų ir sienų plytelSs.

12737 Grandmont Rd., Detroit 27,
Michigan — Tel. VE 3-4064

llllllllillllllllllllllllllllllilllllllllllllilillll

LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

Antradieniais - ketvirtadieniais 
nuo 8—9 v. v. ĖST.

Patricia Bandža 
Algis Zaparackas

tel. 278.S265 
tel. 549-1982

Vedgjas—RALPH J. VALATKA
17686 Warwlck, Detrolt, Mich. 48227 

TEL. 237-5550

illililllllllllillllillliliiilllillllilliilllllllilii * ėmimą

Liet. kunigų suv-mas
(Atkelta iš 4 psl.)

—jaunimo centro ansamblis, 
vadovaujamas p. Brazdienės, dai
liai pašoko eilę tautinių šokių. Bu 
vo pasveikinti Petrai: gen. kons. 
Daužvardis ir kun. P. Katauskas.

Gen. kons. Daužvardis, svei
kindamas seimo narius, kvietė lie 
tuvius kunigus nugalėti savotišką 
mūsų tarpe genocidą — tarpusa 
vius nesutarimus.

Linkėjo sėkmės seime 
Seimo pirm. kun. dr. T. Nar

butas visų vardu padėkojo 
tėvams jėzuitams už nuoširdų pri

Į Jėzuitų provinciolas kun. ..G. 
venti vienybėje”. Išvien siekime 
didelių darbų. Juos pajėgsime at
likti, kiek įstengsime išlaikyti vie
nybę.

Kun. J- Borevičius išreiškė pa
dėką talkinusioms vaišėse lietu
vėms Ivašauskienei, Momkienei 
ir jos vyrui Vaclovui, Čiurienei, 
Kijauskas pakartojo psalmės žo
džius: “Kaip malonu, broliai, gy- 
Tamošiūnienei, Smirnovienei, Ei 
dukaitei, Vizgaitienei, Leseckie- 
nei, Steponaitienei, Gabaliauskie 
nei, Leknickui, maj. Šeštakaus
kui.

Vakaras praėjo jaukioje nuo
taikoje.

J. Pr.

A refreshing idea 
...in agiftforyou:
Lemonade, iced tea, 
punch, party mixes... 
anything cool goes better in 
this bėautiful Anchor 
Hocking 7-piece 
refreshment sėt. Sparkling 
design seems to 
cool a room all by 
itself! Family 
meals,parties, 
backyard barbecues, 
anytime is the 
right time for this 
big 3-quart pitcher 
and matching 
12-ounce tumble.

And it’s yours
FREE at
Midland Savings, 
while the supply lasts.

Open a new
account for $250 
or more... or if 
you’re already a smart 
Midland saver, add $250 
or more to your present 
account.

a

...m savings:
For maximum flexibility...
... ūse our regular passbook 
account. Pays you a generous

For maximum interest...
... ūse Midland 6-Month 
Savings Certificates.

43/4%

annual
interest, 5’A%

annual
interest,

FREE TRANSFERs
No embarrassment!
If you wisli to open or 
add to an account by 
transferring funds 
from another savings 
institution, just tell 
us about it. We’U 
handle the entire 
transaction.

paid and compounded 
semi-annually. You can put 
in or take out as little or as 
much as you wish... 
anytime.

the highest permitted by 
law, paid and compounded 
semi-annually.

MIDLAND SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

. 4040 ARCHER AVENUE • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • PHONE 254-4470 

BOUBS: Monday, Tuesday, Friday 8 A.M. to 4:30 P.M., Thursday 8 to 8, Saturday 8 to 1. Closad Wsdneadoy.
Located one-quarter block east 
of Califomia Avenue on ArchefT-
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TTi g~ kitę dabar

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
Salia pagrindinio žemėlapio 

vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologini stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chrė- 
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto 
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHilIHIlIlIlIlIlII' CLASSIFIED G U I D E
MISCELLANEOUS

llllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lll'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

MISCELLANEOU S

M O V I N G

REAL ESTATE

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT HELP WANTEI) — VYRAI

Išnuom. kambarys moteriai. Vi
si patogumai. Marąuette parke.

TEL. 737- 0943

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą’” kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, Iii. 60632. Tel. YA 7-5980

Atsiminimai iš Balfo 
veiklos

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

SERfiNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apd rauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke. 

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

AR PRISIMENAT BALTIJOS 
JŪRĄ?

Tad turite pamatyti Beverly Shors 
prie Michigano ežero.

Sklypai prie ežero.
Sklypai su medžiais, namams statyti. 

Taip — Ir namų.
Skambinkit — Rašykite — Atvykite

CARLSON REALTY
Beverly Shores, Ind.

TEL. (219) 872-4836
Atd. 7 dienas savaitėj.

Bridge>vi®w — Ranch stiliaus pa
jamų namas. 3 kamb. ir 4 kamb. 
% akro žeimės. $30,000.

TELEF. — 458-5893

DĖMESIO!

Namu Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytu/us. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du-

Į jų. Dirbu Chicagoje ir prie 
miesčinose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027)6 S. Amui Avė., Lyans,

I Illinois. Telef. 447-8800.

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri- 

i nas, nutekamuosius vamzdžius. Da- 
■ Home iš lauko. Taisome mūrų "tuck- 
pointing’’. Pilnai apsidraudę. Visas
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

Investigate These Chailenging 
Opportunities!

ELECTRICAL
ENGINEERS

NEEDED AT ONCE
Graduate electrical engineer £or staff 
positlon. Exper’ce in rubber indus- 
try preferred. Excellent salary and 
fringe benefits. FOr further Informa
tion oontact our Employment Office. 
7:30 a.m. to 4:00 p.m. — Monday 
througb Friday.

GOODYEAR
TIRE & RUBBER COMPANY

Topeka Plant
Box 1069, Topeka, Kansas 

CE 4-9541, Ext. 282
A n Rauni o,uiortunity emplover

Prel. J. B. Končius

Šioje knygoje rasite Balfo įsi
kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
mą tremtyje ir naujakurių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir 
taip pat susipažinti su senųjų
lietuvių ateivių veikla Balfe.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina— 3.00. 
Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

RADIO PROGRAMA

APDRAUDŲ

J. B A C E
6455 So. KedzieSeniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 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 j: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas b 
dienraštis “Draugas”.

We Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

51
6 or 12
MONTH
$10,000 
or MORE

Savings certificatvs issued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

per annum

5
6 or 12
MONTH
$5,000
or MOREPassbook Savings 

Accounts

Paid Ųuarterly
Computed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Deo. 31

Savings certificates issued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

AGENTŪRA
Simnu, gyvybė? 

automobilių,
sveikatos, bla
nku.
Patogios ištu. 
mokei tu tu S42 
lygos.

V I č I U S
Avė., PR 8-2233 |

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir autonio 
biiio pas
FRANK Z A PO L I S

3208 VVest 95th Street 
Ohicago, Illinois 

Tel. GA 4-8(154 ir GR fi-4339

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 ĮVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

ĮSIGYKITE DABAR

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS.
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

■BKsši--•

J. NAUJOKAITIS 
Apdraustas perkraustymas 

Ilgų metų patyrimas 
WA 5-9209 Chieago, Illinois

MOVI NG

R E A L ESTATE

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

Mūrinis. 15 metų. 5 kamb. ir 2 
kamb. pastogėle. Marąuette pke.

778-8916

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.

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Ratų nuomavimas — Income Ta*

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

I COHSTRnCTION C0.

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. Labai 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. G 
kamb. namas.Pirkaite $1,000.00 Įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

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

MSI West 69tfa Street 
TeL HE 4-7482

VACYS

zz REZIDENCINIAI,
H KOMERCINIAI,
S MEDICINOS IR ‘E
E[KITOKĮ PASTATAI S

IMMEDIATE OPENING 
MEDICAL OPPOBTUNITY

PHYSICAL
THERAPIST

Needed at Comprehensive Physical 
Medicine and Rehabilitattan Center. 
Wonder£ul opportunity for practiee 
and advancement. Livinr conditions 
great for the outdoorsman and 
famiiy man. Salary competitive. 
Steady year round employment. 
Contact Administrator.

Gotsche Rehabilitation Center
BOX 790

Thermopolis, Wyoming 82443
ENGINEERS — DESIGNERS

Unlimited overtime
Mehcanical: HVAC — Plumbing — 
Conveyors — Plping — Material 
Handllng $5.00 to $8.00 hr. 
Electrical: Power Distribution —
Motor Controls — Lighting — Cir- 
cuitry — Wirlng Diagrama. $5.00 
to $8.00 hr.

Also openings in all other areas 
of engineering. $5.00 to $8.00 hr.

Call Antanas Mažeika
774-6700

Muilins & Associates

ederal

PETER KAZANAUSKAS, PRESIDENT

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

R EC I P ES
t-ji pagerinta, iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
-eceptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nelie-
’uvėms

Kaina — $2.50

Illinois State gyventojai prie kainos
turi pridėti 6% taksu. 

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS

lllllliuillllllillllllllllillllilliillllllllllllliu

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285

iiiiiiiimnniniiii>iimimniinininiiiniwi
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
narnas prie 71 ir California. $152,000.

6 kamb. med. bungalow prie 59 
ir Pulaski. 2 auto garažas. Taksai 
$150. Galima tuoj užimti. $13,900.

2 po 6 kamb., švarus, moderni
zuotas mur. namas prie 67 ir Talman. 
$33,500.

31 p. tinkamas statybai sklypas
prie 72 ir Maplewood $.10,500.a kamb., 20 metų mūr. Cape Cod
namas, prie 67-os j vakarus nuo Ke
dzie. 1% vonios, įruoštas rūsys. 5u 
p. sklypas. Dvigubas garažas su šo
niniu Įvažiavimu. $25,900.

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
2735 W. 71st St. TeL 925-6015

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildyme 
pečius ir air-aonditioning — j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTNG & SHEET METAI 
4444 S. Westem, Chieago 9, 111.

Telefonas VI 7-3447

MAN FOR WINDING 
TRANSFORMERS

Experience desired — Būt will teach 
individual vvith some electrical 
knovvledge. Good stlarting pay, all 
free benefits.

TEL. 666-5600
ACCURATE ELECTRONICS CO. 

2005 S. Blue Tsland Avenue

HELP WANTED — MOTERYS

Secretary - Typist

WANTED AT ONCE:
MACHINISTS 

GENERAL FACTORY 
HELPERS

FOR
MATERIAL STORE-ROOM
Good starting wages and all 

Benefits, Overtime.
WAGNER INDUSTRIES 

1331 So. 55th Ct., Cicero, Illinoia
Tel: 242-0820 (Peter Hahn)

avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chieago, III. 60608 

Vlrginia 1-TIM

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (husky).

ATVYKITE TUOJAU PAT, KAD GALE- | 
TUMETE IŠ KO DAUGIAU PASIRINKT. 1

TEL. YArds 7-1272
Atidarą vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki & P 

vai. vakaro. Liepos ir rugp. mėn. sekmadieniais uždaryta.
HTnHgTĮmriiT’HS

H. SEIGAN JAU VASARA!
nkite geriausių firmų rūbais, kol yra didelis pasirin- 
s, kaip Groshire, Botony “500”, Phoenix ir kitų. 
įpikiniai kostiumai, kelnės, išeiginiai marškiniai ir kt.

Čia atvykę tėvas ir sūnus ras visa 
kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi 
tarnautojai kalba lietuviškai ir jums ma
loniai patarnaus.

VYRŲ IR BERNUKŲ KRAUTUVĖ

4640 South Ashland Avenue

Tik ką gauta iš ITALIJOS kostiumų, 
trakinių ir kt. aprangos.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 1 
site patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia _ 
t vietoje jums primieruos ir pritaikins B 
nieko už pritaikymą nereikės mokėti. fe

4545 VVest 63rd Street 

Chieago. Blicois 60629

‘‘Trečiosios moters1” Aloyzo Ba
rono romano lietuviškoji laida iš
parduota, tačiau išėjo angliškoji 
jos laida “THIRD WOMAN”. 
Knygos įvade anglų literatūros 
prof. Charles Angoff rašo: Tiesiog 
nuostabu, kiek daug Baronas su
geba pasakyti tokiuose siauruose 
rėmuose. Kaip k- visi gerieji lite
ratūros kūriniai “Third Woman” 
yra verta dėmesio iš kelių taškų: 
kaip geras romanas, kaip istorijos 
dalis, kaip filosofiški komentarai 
ir kaip prozinė poezija. Visų roma
no skaitytojų laukia ne tik malo
numas, bet ir geresnis istorinių į- 
vykių supratimas”.

Knygą išleido Manrland Books 
leidykla, įrišta į kietus viršelius, 
170 psl., kaina 5 dol., gaunama 
“Drauge”.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Skelbkites “Drauge”.

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkial. Garažas 
$16,000.

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

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

.6. 4 ir 2-jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro Dainai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $55,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 5% kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

Notary Public

273’ W. 43rd St, — CL 4-2390

Mastančiam žmogui
Paveldėtas. Gražus . 2-jų butų mū

ras. Naujas gazu šildymas, garaias 
Tuoj galite užimti. $27,900.

7 didelių kamb. mūras. Naujas 
gazu šildymas, air cond., uždari por
ėtai, garažas. Pora blokų nuo Mar
ąuette pko. $21,000.

Arti 59-tos b1 Pnlastki. Švarus 4 
kamb. namas. Platus 30 p. lotas. 
$3 1,900.

Paveldėtas. 2 po 6 kamb. gražus 
2-jų butų mūras. Geležinė konstruk
cija, naujas gazu šildymas, gara
žas. Tuoj galite užimti. $27,900.

Apie 79-tų už Cicero, modernus 10 
metų bi-level, 3 mieg., žaidimo kab., 
centr. oro vėsinimas, tuoj pamaty
kite, pigus — $24,000.

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

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

Apartmcntinis mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įmokėti, o pajamų $14,000

lx>tas 30 p, Marąuette Parke

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

REMKITE “DRAUGĄ”.

No Shortband Reąuired. 
Pull Benefits.

INMONT CORPORATION
2211 N. ELSTON AVENUE 

TEL. AR 6-2171
An Eąual opportumty employer

GENERAL
MAINTENANCE

MAN
FOR FACTORY

REAL ESTATE

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

ŠILK SCREEN OPERATORS
EXPERIENCED

Šilk screen sųueege operators for 
printed clrcuits. Inąuire,

NATIONAL PRECISION 
CIRCUITS & ELECTRONICS, Ine. 

' 5760 W. Grand, Chieago, Illinois

Good Starting Salary 
Full Company Benefits

INMONT CORPORATION
2211 N. Elston Avenue 

TEL. AR 6-2171

MECHANICAL PRODUCTS COMPANY
Has Immediate and Permanent opemngs for:

MANUFACTURING ENGINEER
who has experience in Tool and Die Design, Machinery, Plant Facilities 
and Layout. Also one vvith eypierence in Hi-Speed Progressive Dies for 
metai stampng and fabricating.

Engineering degree preferred būt not mandatory. Automotive back- 
ground preferred. SALARY $16,000 to $20,000.

We also are looking for a
TOOL AND DIE FOREMAN

or supervisor with an automotive or manufacturing background in High 
Production Sheet Metai Dies. Salary $12,000 to $14,000.

Send resume in confidence to Personnel Director

MECHANICAL PRODUCTS COMPANY
TELEDYNE COMPANY

9732 Rush St., EI Monte, Calif. 91733 Td. 213-444-0577

Members of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 W. Cemiak Rd., Cicero, Iii. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

McLOUTH STEEL CORPORATION
N E E D S

GENERAL LABORERS
C0NSIDE3 THE F0LL0WIN8:

1. Company paid medical & hospitalization plan.
2. Company paid life insurance.

3. Company vacation and savings plan
4. Company retirememt plan.
5. Seven paid holidays.
6. A growing Corporation.

WRITE, WIRE OR APPLY IN PERSON 
Monday through Friday, 8 a.m. to 4 p.m.

Located on West Jefferson near King Road, Trenton, Michigan 
Suburb of Detroit, Michigan 
An Eąual Opportunity Employer



STUDENTŲ
(Atkelta iš 3 psl.) tik

RIAUŠĖS
nori sulaikyti užpuolikus,

PRAŠO PASKIRTI VYSKUPĄ

Kaip praneša užsienyje gy
venančių čekoslovaJkų spauda,

Dame universiteto prezidentas, 
kunigas, laiko studentų riaušes 
visiškai normaliu dalyku. Jis 
sako, kad visur yra bruzdėji
mas ir net pačioje Kat. Baž
nyčioje, kodėl turime kaltinti 
vien tik studentus?

Po Nixono ir Atty Gen. John 
Mitchell universitetai, jų prezi
dentai jau pradėjo šauktis teis
mo pagalbos, kad studentai pa- 
liuosuotų užimtas patalpas. Tei
sėjas Martin Loughlin įsakė 
Dorthmoutho studentams apleis 
ti patalpas. Jie nepaklausė. Lie
pė juos suimti ir nuteisė 45 stu
dentus (jų tarpe penkios mer
gaitės) 30 dienų kalėjimo ir 100 
dolerių pinigine bauda. Dabar 
nebeaišku, kas geriau: ar leisti 
veikti studentams jiems nusilei
džiant, kaip buvo siūloma, kal
bantis su jais, ar bausmėmis, 
kalėjimais sutramdyti studen
tus.

Rusijos ir JAV intelektualų 
panašumas

Šen. Fulbright vadina Ame
rikos visuomenę “sergančia vi
suomene” (American Society 
is siek Society). Žmonės pikti
nosi šiuo pasakymu, bet kad 
Amerikoje vyksta didelė dvasiš
ka revoliucija, nėra abejonės. 
Kalbant apie intelektualus, rei
kia pasakyti, kad jie prisimena 
carinę rusų liberalinę, vėliau a- 
teistinę, pagaliau komunistinę 
inteligentiją. Revoliuciją įvykdė 
ne rusų liaudis, bet inteligenti
ja. Visi stebėjosi, kaip ta “šven
toji” Rusija stačiai per naktį 
pasidarė nebe “sviataja”, bet 
bedieviška. Yra sakoma, kas 
nemoka iš istorijos pasimokyti, 
tas bus priverstas pakartoti vi
sas istorijos klaidas. XIX a. ru
sų inteligentija pasidalino į dvi 
dideles grupes: slavofilų ir va
kariečių (zapadnikų), kurie pa
virto nihilistais: jie neigė ne tik 
religiją, bet ir kultūrą, kurią 
la'kė turtingų žmonių išmislu. 
Rusų revoliucionierius buvo pa
sidaręs nesutaikomas civilizuo
to pasaulio priešas. Jo vieninte
lis mokslas yra destrukcija. Jo 
akyse tas yra dora, kas padeda 
viešpatauti revoliurijai. Tokias 
mintis surašė Nečajevas savo 
“Revoliucionierio Katekizme”, j 
vienu ar kitu būdu to laikėsi i 
visa eilė kitų rusų intelektualų, ; 
kurie paruošė dirvą komuniz
mui.

Palyginkime dabar Amerikos 
intelektualus. Šen. Fulbright pa
sidarė toks didelis pacifistas, ki
ti juokiasi, jis norįs iš Ameri
kos padaryti kiškių tautą. Kra- 
likai ar kiškiai, kaip žinome, ne
pasižymi didele drąsa.

Toks Abe Fortas, vyriausio 
tribunolo teisėjas, kurį Lyndon 
Johnson buvo pasiūlęs į vyriau
siojo tribunolo pirmininkus vie
ton Earl Warren, buvo atrastas 
susidėjęs su avantiūristu Louis 
Wolfson, kuris buvo baustas. 
Abe Fortas buvo paėmęs iš jo 
20,000 dol., ko jis, užimdamas 
tokią aukštą valstybėje vietą, 
neturėjęs daryti. Stebina, kad 
tokiam intelektualui neatėjo 
mintis atsispirti pagundai. Yra 
manoma, kad tokių oportunistų 
yra daug. Šen. Fulbright ir dr. 
Spock vadina Ameriką “a mili- 
taristic and aggressive nation” 
tuo laiku, kad Amerika kovoja 
ir kariauja ir visokiais būdais 
nori išlysti iš to karo. Dean 
Rusk ir kiti pina Amerikos pre
zidento Johnson politiką ir ka
rą “to stop the aggression”. Tos | 
dvi pažiūros padalino visą tau
tą į dvi dideles dalis, dėl to tu
rime daug riaušių ir daug triukš 
mo.

Tie motyvai, kuriuos daugiau 
šiai pateikia komunistai, sako, 
kad karas yra nemoralus, kad 
negalima žmonių užmušti, kad 
Saigono valdžia yra supuvusi, 
kurios negalima išgelbėti, kad 
Vietkongas yra tikroji tautos 
valia, kurią reikia gerbti ir pan., 
kelia klausimą, ar už motyvų, 
kuriuos viešai skelbia, nesisle
pia kas nors gilesnio. Tie, ku
rie yra už Karą, sako, kad JAV

kad išgelbėti tautai demokrati-,čekoslo s vyskupai įr u
ją, laisvę. Tikrumoje kova eina
tarp komunizmo ir kapitalizmo, 
tarp demokratijos ir diktatūros, 
tarp ateizmo ir krikščionybės.

kintieji, dalyvavę Pragos arkiv. 
kard. Beran laidotuvėse Romo
je, kreipėsi į Šventąjį Tėvą, 
prašydami paskirti atskirą vys
kupą laisvojo pasaulio čekoslo 

— Kaizeris Wilhelmas II mi vakų sielovadai tvarkyti. Taip 
rė 1941 m. birželio 4 d. Olan- pat siekiama sudaryti atitin- 
dijoj. karnas sąlygas, kad čekų ir slo

e?
Mūsų mielą bendradarbę

STELLA MILIAUSKAS,
netekus brolio A.+A. PRANO IVAŠKEVIČIAUS, gy
venusio New Yorke, nuoširdžiai užjaučiame ir liū
dime kartu.

šv. Kryžiaus Ligoninės 
Building Service Departmentas

ELEANOR STEARN
DAPSER

Gyveno 6540 S. Komensky Avė.
Mirė liepos 1 d., 1969, 6:45 vai. vak., sulaukus 38 m. amžiaus.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Linda Kuchmuk, ir 

Carol Worm, 2 sūnūs David ir LeRoy Kuchmuk, 2 anūkai, motina 
Joan Dapser (Macyte), sesuo Lillian Lang, švogeris Herbert, 4 dė
dės: Leo ir Peter Dapser, jo žmona Stella, ir jų šeimos, Edvvbrd Ma- 
cis su žmona Norma ir Joseph Macis su žmona Terry ir jų šeimos, 
2 tetos: Sue Valulis su vyru Edward ir Catherine Laukas su vyru 
William, ir jų šeimos, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. VVestern
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 5 d. iš koplyčios 9:15 vai. ryto 
bus atlydėta j švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:: Dukterys, sūnūs, anūkai, motina ir sesuo.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. R,E 7-8600

A. -J- A.
EDWARD W PLACHECKI
Gyveno .Brigthton Pko. apyl., Chicagoje.
Mirė liepos 1 d., 1969, 1:05 vai. popiet, sulaukęs 50 m. 

amžiaus.
Gimė Chicagoje, Hl.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ann (Noga), 2 sū

nūs: Edvvard Williaqi Jr., marti Helen (gy,v. Tempe, Arizona) 
ir Richard Lawrence, marti Joyce, 6 anūkai, sesuo Rose Nowack, 
švogeris Anthony, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Comets Club.
Kūnas bus pašarvotas ketv., 7 vai. vak. Eudeikio koply

čioje, 4605 S. Hermitage Avė. >
Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 5 d. iš koplyčios 8.45 vai. 

ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
ivyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Resurrection kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visut' gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žlmona, sūnūs, 'marčios ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Daimid ir Gaidas. Tel. YA 7-1741.

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORES

1) 5515 SO- DAMEN AVĖ.
All Phones WA 5-8202

2) 5996 SO. ARCHER AVĖ.
Telef. — 735-2345

WHITE CR0WN ALCOHOL $4.89 Fifth

GIN & VODKA 80 Proof $2.89 Quart

HAUTFORD COGNAC VSOP. $4.98 Fifth

KRUPNICK $2.98 Fifth

7 UP — 16 oz. pack 75c.,
plūs deposit

CANADIAN WHISKEY $3.39

3 for $10.00

IMPORTED 12 Year SCOTCH $5.49 Fifth

vakų teologijos studentai, ga
lėtų laisvai atvykti į Romą stu 
dijuoti aukštuosius teologijos 
mokslus jau praeitame šimtme 
tyje Romoje įsteigtoje šv. Ne- 
pomUko vardo čekoslovakų ko
legijoje. Iki šiol Čekoslovaki
jos valdžia tebėra priešinga to
kiam projektui.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARC EI, SERV. 
2608 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2727
2333 Su. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis įvairiu prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

SKELBKITES “DRAUGE”.

■A.4

ONA RIMKUS
MALVICAITfi

Gyveno 4322 S. Maplewood Avė.
Mirė liepos 2 d., 1969, 4:30 vai. ryto, sulaukus pusės 

| amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Švėkšnos parapijos, Jaumantų 

| kaimo.
Amerikoje išgyveno 57 m.
Velionė buvo našlė a. a. Martyno.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs. Alfonsas, ir Martin, 

Imarti Josephine, 2 dukterys Anna Rendack ir Stella Rita 
I Rimkus, 3 anūkai, Carol Cherry, su vyru Robert, Joyce Koz- 
llowski, su vyru Frank ir šeima, ir James Rendack, švogerkos: 
I Agota Mikulėnas, Akvilina Barry, 2 brolio dukterys: Estelle 
I Barry ir Byrthe Prochnow su vyru Leroy, ir kiti giminės, 
Į draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv., 4 vai. popiet Petro Bieliūno 
| koplyčioje, 4348 S. California Avė.

Laidotuvės įyyks šeštad., liepos 5 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
I ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
I sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta- 
Įmu.s dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marti, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572

A. A.

JONAS SVABINSKAS
Mirė liepos 1 d., 1961), sulaukęs 43 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Ijkmergės miestely. Amerikoj išgyveno 19 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Joana šeflerts, švogeris 

Zigmas, jų vaikai Zigmas, Jr., {Rita ir Robertas, Lietuvoje bro
lis Juozas su šeima ir teta Marija Valiavičienė su šeima, ir kiti 

gimines, draugai ir pažistami.
Kūnas pašarvotus Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. 

VVestern Avė.
Laidotuvės įvyks .šeštad., liepos 5 d. iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėtas į švč. M. Mariios Gimimo parapijos bažny
čią, kurtoje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai įkviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: SESUO, BROLIS IR KITI GIMINES.
Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

A A.

VINCENT RĖKUS
Gyveno 1630 No. Kedzie Avė., Chicago, Illinois.

Mirė liepos 1 d., 1969, 5:30 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

‘Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šeinių apskrities, Barščių kai
mo. Amerikoje išgyveno 42 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Florence, pagal tėvus 
Stankus, duktė Diane, sūnus Williaen, anūkai William Scott ir 
Alisa Marie, brolis Joseph, švogerka Genevieve ir šeima, sesuo 
Antoinette Kozlowski ir šeima, sesuo Josephine Rospenda, 
švogeris Edward ir šeima, uošvė Kazimiera Stankus ir šeima 
ir daug giminių, pažįstamų.

Priklausė Šv. Cecilijos draugystei, Lietuvos Vyčių 5-tai 
kuopai, ir buvo narys Lietuvos Kariuomenės Savanorių Kūrėjų 
Sąjungos.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, liepos 3 d. 4 v. p.p. 
3656 W. Belmont Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 5 d. iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Mykolo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę, žmona, sūnus, duktė, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572

iiiiiiiiiiiiiiiiiEiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
lr kitokioms progoms

GUŽAUSKŲ
BEVERLY MILLS GELINYČIA 

2443 \V. OSrd Street, Chicago, Illinois 
Tel. 1>R 8-0833 — PR 8-0834

SKELBKiTES “DRAUGE”.

2424 W. 69th Street 
2314 W. 23rd Plaee

LACK IR SŪNŪS
(LACK.VttTCZ)

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. liepos mėn. 3 d.

| Mielam
1 ALBERTUI TAMOŠIŪNUI 

su šeima, jo brangiai mamytei A. + A. DARATAI TA
MOŠIŪNIENEI Lietuvoje mirus, reiškiame gilią už
uojautą ir kartu liūdime.

Sofija ir Kazimieras Pieniai 
Anna Maria ir Liucijus Pieniai

Mūsų direktoriui ir buv. pirmininkui

AjA
JOHN W. PACHANKIS

tragiškai žuvus, jo žmoną ANNE ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Lithuanian Ghamber of Gommerce 
of Illinois

MMHKMAMS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 Wesf 71 st Streef Tel. 476 2345
1410 So. 50ih Avė., Cicero Tel. TO 3 2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Perskaitė duokite kitiems pasiskaityti.

DOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, UI. Tel. OL 2-1003
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X Česlovas Kybartas ir Ri
ta Kavoliūtė liepos 5 d. 2 vai. 
p. p. Švč. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje priims 
moterystės sakramentą. Jų ve
dybinės vaišės - ipakyili's bus 7 
vai. vakare American Legion 
salėje Cicero, III.

Česlovas Kybartas, išbuvęs 
vienerius metus Vietnamo fron
te ir praėjusiais metais ten bai
gęs karinę tarnybą, studijuoja 
'nžineriją (vasaros metu specia
liai studijuoja elektroninį kom-
puterį), o Rita Kavoliūtė ruo- amerikiečių studentų išskrido į

x Union Pier vasarvietėj 
Gintaro vasarvietės sode pamal
dos kiekvieną sekmadienį 3 v. 
p. p. laiko kun. F. Gureckas.

X Vyresniųjų moksleivių atei 
tininkų stovykla, vykstanti pra 
ėjusią ir šią savaitę Dainavoje 
sutelkė krūvon apie 120 mūsų 
jaunimo. Stovyklautojų nuotai
ka linksma ir darbinga. Paskai
tos ir simpoziumai bei atskirų 
specialių būrelių studijos rieda 
pakaitomis su vakarų progra
momis, kuriose vėl dainuojama, 
deklamuojama, vaidinama, gro
jama. Leidžiamas taipgi jaunat
viško entuziazmo kupinas laik
raštėlis.

X Marija D. Eivaitė birželio 
28 d., vadovaujant Foreign
Study League, kartu su 180

Amerikos Montessori mokytojų suvažiavimo metu buvo aplankyt 
Am. Liet. Montessori d-jos Vaikų nameliai, 2743 W. 69th St. Svečius 
sutiko d-jos mecenatas dr. L. Kriaučeliūnas, “Draugo” redaktorius 
kun. P. Garšva, d-jos pirm. I. Kriaučeliūnienė .vedėja D. Petrutytė ir
gen. kons. dr. P. Daužvardis. Nuotr. V. Noreikos

šiasi mokytojos profesijai.
Rita Kavoliūtė, busimoji mo

kytoja, yra V. ir M. Kovolių 
duktė, o Česlovas Kybartas, bu
simasis inžinierius, yra L. ir S. 
Kybartų sūnus.

X Antanas Kazilionis šiuo 
metu vieši Chicagoje lankyda
mas g'mines bei pažįstamus. 
Dabartinė jo gyvenamoji vieta 
yra St. Petersburg, Floridoj, 
kur jis verčiasi motelių ir apart 
mentų bizniu. A. Kazilionis yra 
Lithuanian Bakery kepyklos į- 
stetgėjas ir jai vadovavęs 12 
metų. Žiemą jis šią įmonę par
davė ir persikėlė į Floridą.

X “Chicago Tribūne” dien
raštis birželio 29 d. įsidėjo kard

Europą studijuoti vokiečių kal
bą bei kultūrą. Gyvens Seefel- 
de — Austrijoj, kur 5 savaites 
lankys užsienio studentams su
rengtus vokiečių k. kursus, kar 
tu darydami išvykas į k>tus Aus 
trijos miestus bei kalnus. Pas
kui po savaitę laiko praleis Vie 
noje, Prahoje ir Berlyne, lanky
dami tų miestų bei apylinkių 
įžymybes, meno 'r kultūros į- 
staigas. Į Chicagą grįš rugpiū
čio vidury. Marija šiemet baigė 
“Marijos” aukšt. mokyklą ir ru
denį pradės studijuoti Ulinois 
universitete. Būdama gimnazi
joje priklausė National Honor 
Society, buvo vokiečių, ispanų 
ir “Rūtos” klubų valdybose, re-

iSamorė nuotrauką, stovinčio dagavo mokyklos leidinius. Taip
prie dail. Mikalojaus Ivanaus
ko paveikslo, Lietuvos Vyties, 
kurį dailininkais yra dovanojęs 
kardinolui. Vytis yra sukurtas 
liepsnos tapybos būdu.

X Kun. A. Trakis “Draugo” 
redakcijai rašo: “Jūsų dienraš
tyje vyskupo A. Deksnio pager
bimo aprašyme pažymėta, kad 
aš sveikinęs “EvaingeUkų — re
formatų Bažnyčios tremtyje” 
vardu. Buvau komitetui raštu 
pranešęs, minėjimo pirmininkas 
viešai skelbė ir aš rodos, aiš
kiai pasakiau, kad aš naująjį 
vyskupą sveikinau Lietuvių 
Evangelikų liuteronų Bažnyčios 
tremtyje vardu.”

X Amerikos Lietuvių tary
bos pakviesti į septintojo Ame
rikos lietuvių kongreso garbės 
komitetą sutiko įeiti š*e atsto
vai JAV kongrese iš Ohio: 
Charles A. Vanik, Robert Taft, 
Jr. ir William E. Minshell. Taip 
pat į garbės komitetą sutiko 
įeiti kongreso atstovas iš Virgi 
nijos Joel T. Broythill.

X Dr. Aurelija Bartkus, 
Santa Monica Calif., mūsų dien 
raščio Skaitytoja, parėmė mū
sų dienraštį 5 dol. auka. Dėko
jame.

X Chicagos Anglijos Lietuvių
Klubas visus maloniai kviečia 
praleisti laisvąjį šeštadienį, t. y. 
š. m. liepos 5 d., Bučo Sode, Wil- 
low Springs, kur rengiamas 
nuotaikingas piknikas. Bus lau
žo degimas, avinų kepimas, šo
kiai ir kiti įvairumai. Pradžia 2 
v. po pietų. (pr.)

X Automobiliai į Lietuvą 
geriausia siųsti per N. Nedas- 
Nedzinskas Gift Parcel Service, 
4065 Archer, Chicago, UI. 60632, 
tel. YA 7-5980. (sk.)

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Litas 
lnvesting Co., Ine., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč. 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel. 
GR 6-2242. (sk.)

X Philco, oro vėsintuvai 
(air conditioners  J — Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir į- 
dėjimas veltui. Banga TV, 2649 
W. 63rd St., tel. 434-0421, na
mų WA 5-3607.

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. (ak.)

pat yra baigusi Aukšt. lituanis
tinę mokyklą, lankiusi Pedago
ginį institutą, priklauso tauti
nių šokių grupei “Grandis”, 
Jaunimo teatrui, ateitininkams 
ir Chicagos mergaičių Theta 
Chi muzikos klubui.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvių kunigų suvažia
vimas Atlanto Pakraščio Pro
vincijų — Albany, Boston, Con 
neetieut, Maryland, New York, 
New Jersey mr Pennsylvania 
lietuviai kunigai suvažiuoja į 
tėvų marijonų pastogę, Maria- 
napolį, Conn., 1969 m. liepos 
8 d., antradienį, pagerbti nau
ją lietuvių Europai vyskupą 
Antaną Deksnį ir pasitarti svar 
biais Kunigų Vienybės organi 
zaciniais reikalais.

Naujam lietuvių vysk. An
tanui Deksniui pagerbti pietūs

i bus 1 vai. KV provincijų pir
mininkai : prel. J. Balkūnas,

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
PRIEŠVESTUVINIS POBŪVIS komišką 2 veiksmų vaizdelį, do

vanodamos viską iš namų apy-
Vasaros lietui nuplovus Chi

cagos gatvės dulkes, vėlyvą
vokos.

Šeimoje patarnaujanti japo-
saulėtą popietę į inž. Antano ir ni,ukė g Tokio surašė savo lai. 
Marijos Rudžių rezidenciją susi-:^ linkėii japoniškai ir do_ 
rinko per 80 moterų. Klegantis- meniškais ie.
ki spausdint! pakvretrmar, rssrųs kštukaiS) čios
tį jų kaimynų dukters ponios 
Davė Ford ir jos draugės — 
šeimininkų dukters Margaritos 
Krupienės, sutraukė visas į 
priešvestuvinį pobūvį, čia popu
liariai vadinamą “shower par
ty”, suruoštą jaunai Antano 
Rudžio, Jr., sužadėtinei Cheryl 
Gedutytei.

Dar visai neseniai — 1965 m. 
kuklu jaunutė Cheryl reveran
su lenkėsi lietuviškai visuome
nei, pristatyta tradiciniame 
“Gintaro” baliuje. Tada šioji 
debiutante buvo vos prasisklei- 
džiąs gėlės pumpuras, atveriąs 
duris į pasaulį per studijas. Da
bar, jas užbaigus, mėgina verti

kun. A. įBaltrushunas, kun. V. duris į laimingą šeimyninį gy- 
Cukuras ir kun. V. Širka pa-1 venimą. iSavo busimąjį vyrą su-
kvietė visų apylinkių kunigus 
dalyvauti iškilmėse pagerbti ir 
pasidalyti mintimis su nauju 
vyskupu. Po pagerbimo pietų į- 
vyks KV Atlanto Pakraščio
provincijų metinis suvažiavi
mas — pasitarimas. Šiame svar 
biame lietuvių kunigų suvažia
vime, kuris prasidės 3 vai. p. 
p., bus Provincijų pranešimai, 
pranešimas iš KV seimo, KV 
centro valdybos įlinkimas, kuni 
garas šelpti draugijos reikalai 
ir kt. Svarbiausia, kad šiame 

Nelauk — tuoj gauk!” suvažiavime bus visų provin
cijų lietuvių ‘kunigų pranešamai 
ir nutarimai iš KV seimo Chi
cagoje ir KV centro valdybos 
rinkimas. Kunigų Vienybės rū
pesčiu veikia Kunigams Šelpti 
draugija, kurios pirmininku ke

x
Gradinsko krautuvėje išsirinkęs 
vėsintuvą, gauni tuoj. Pasižiū 
rėkit patogiųjų Welbilt vėsintu 
vų. 2512 W. 47 St. FR 6-1998.

(sk.)

tiko ir susipažino jos draugei 
Donnai Brazytei supažindinus 
per vadinamą ‘TcSind date”. 
Cheryl yra ketvirtos kartos 
Amerikos lietuvaitė. Jos motina 
Elena mokytojauja Palos Park 
mokykloje. Taipgi aktyviai reiš 
kiasi visuomeniniame 'lietuviš
kame gyvenime: Chicagos lie
tuvių moterų klulbe, Liet. Kat. 
Moterų sąjungoje ir kit.

Antanas (Rudis, jr., užbaigęs 
studijas, padeda vadovauti sa
vo šeimos vedamai įmonei Rock- 
well Engineering. Šiuo metu j's 
laibai aktyviai įsitraukė į tėvų 
vedamą Lietuvių Radijo foru
mą. Pamėgęs ir turįs gabumų 
technikoje, jis įvedė labai daug 
technišikų pagerinimų minimoje 
radijo valandoje.

Erdvioji rezidencija buvo me-

darytais. ,
Jaunoji Cheryl sujaudino 

viešnias nuostabiai jautriu žo
džiu, perduotu jaunatvišku nuo
širdumu. Jautei, kad mergaitės 
lūpos tarė, iką širdis diktavo. 
Ji pasakė, kad miela būti pri
imtai į šeimą, tačiau nemažiau 
miela yra justi ir šeimos drau
gų priėmimą į savo tarpą.

Viešnios ilgai vaišinosi gau
siomis vaišėmis, sriubčiodamos 
šampaną, o išeidamos kiekviena 
išsinešė po dovanėlę, kurios de
koratyviai buvo nusagstytos 
kiekvienai ant sienos.

Cheryl Gedutytės ir Antano 
Rudžio, jr., jungtuvės įvyks 
rugpiūčio 3 d., sekmadienį, Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, o puota
_  South Shore Country 'klubo
salėje. Cheryl pasirinko tą baž 
nyčią, nes ji jai brangi senti
mentaliai: jos močiutė iš moti
nos pusės buvo joje sutuokta.

Jauna', gabiai porai, besiren
giančiai sukurti lietuvišką židi
nį, norėtųsi tik Viktoro Hugo 
žodžiais palinkėti; “Laimei tų, 
kurie mylisi. Dievas negali nie
ko pridėti, kaip tik tai, kad mei
lė tęstųsi be pabaigos”. S. L.

BAIGĖ UNIVERSITETĄ

x Balfo Chicagos apg., ge
gūžinės metu išleista 869 fan- ^us metus yra kun. J. Scihar- 
tai, aukotojų sąrašas Drauge nua> Newark> N. J., sekretorių niškai išdeikoruota šiai progai.

buvo išspausdintas birželio 12 
d. Papildomai 'laimės šuliniui 
aukojo: Ambraziejus, Al. Kau
kienė, Bikulčius, Pupelis, Ša- 
rauskienė, P. Karpuška, A. ši- 
lainis, Jeans tav., E. Izokaitie- 
nė, šv. Antano Savings & Loan 
ass. 20, dol. čekį ir Standart 
Fedr. Savings & Loan ass. 10, 
dol. čekį. Pažymėtina, kad 
Draugo administracija aukojo “• Pf- 
daugiausiai fantų — 66 knygas

mi yra kun. V. Karalevičius, Po dekoratyviniu lietsargiu sė- 
Jersey City, N. J., Ir iždininku dinti pora buvo tikrai ta žodžio 
kun. P. Totoraitis, Newark, N. prasme apipilta gausiomis do- 
J. ši svambi Kunigams išelpti vanomis. Viena reikšmingiausių 
draugija pagelbsti į vargą pa- į buvo meniškas dail. J. Daugvi- 
tekusiams broliams kunigams los vitražas, dovanotas dr. An-
savo nariams. Iki šiol yra su
šelpusi 'keletą ligonių ir vargs
tančių kunigų plačiajame pa
saulyje. Kadangi ilgametis K.

kun. P. Totoraitis

4 prenumeratas. Laimės šu
linys, Sibire esantiems liet. 
tremtiniams davė grynų pajamų 
1044,44 dol.

Balfo vadovybė yra dėkinga
Irena Balzekienė ir (kairėj) p. Swi- Į visiems aukotojams, rėmėjams, 
nareki Balzeko lietuvių kultūros' Malonu dipbti kai 
muziejuje Ch.cagoje. .nė nuoširdžiai remia. (sk.)

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJŲ NAMŲ STATYBA
BALTŲJŲ APYLINKĖSE
Chicagos Namų statybos rei

kalams įstaiga (|Tlhe Chicago 
Housing Authority) liepos 1 
dieną įsakė pastatyti 75% nau
jų viešų gyvenamųjų namų bal
tųjų miesto ir priemiesčiuose 
apylinkėse, kad būtų išvengta 
rasinės segregacijos, kaip buvo 
praeityje.

JAV apylinkės teismo teisė
jas Richard B. Austin išleido 
nuostatą vykdyti nepaprastam 
naujų namų šeimoms statybos 
planui Chicagoje.

Visi nauji namai šeimoms 
bus mažesnio dydžio, negu iki 
šiol buvo; tie nauji pastatai 
bus neaukštesni kaip trijų aukš 
tų ir jie būsią pritaikyti gyven
ti nedaugiau kaip 120 asmenų, 
išskyrus nepaprastus atvejus; 
tais nepaprastais atvejais nau
juose pastatuose Ibus leidžiama 
gyventi 240 asmenų. Bus 'ban
doma į naujus namus pavilioti 
baltųjų šeimas, kurių pajamos 
yra mažos.

APVOGĖ MUZIEJŲ
Drąsus vagišis įsibrovė į 

Field Museum of Natūrai His
tory ir iš ten išsinešė didelės

vertės meninių daiktų, paga
mintų iš metalo. Vagystė įvyk
dyta netrukus muziejų užda
rius. Apie šį įvykį Ch'cagos 
spauda paskelbė praėjusį ant
radienį.

TRUMPAI

— Ulinois gubernatorius Ogil
ve praėjusį antradienį pasirašė 
naują 1969 metų pajamų mo
kesčių įstatymo projektą, dar 
neatvykus į pasirašymo iškil
mes valstijos seimo demokratų 
vadams.

— Chicagos 1969 metų nuo
savybėms mokesčiai pakeliami 
iki $6.68 šimto dolerių vertės 
objektui, nepaisant naujo Ulino- 
ir valstijos pajamų mokesčio ir 
už pirkinius mokesčių įstatymo.

— Katalikų negrų grupės
vadai graso atsiskirti nuo kata
likų Bažnyčios, jei Chicagos ar
kivyskupas ir kard. John Cody 
neatsakysiąs tinkamai į jų rei
kalavimus atsilyginti už “pada
rytus jiems nuostolius praeity
je”. Kardinolas Cody pareiškė, 
jog Ch*cagos arkivyskupija juo 
dųjų reikalams jau yra sutei
kusi 10 milijonų dolerių.

tano ir Sofijos Blažių ir dr. 
Edmundo ir Marijos Ringų. 
Taipgi visi žavėjosi 30 iponių su
dėtine dovana — rankų darbo 
gryno sidabro didžiuliu 5 gaba
lų kavos ir arbatos servyzu. 

Jaunosios Brazy tės Beverly
Aldona Riškutė, Dr. Stasės ir 

Kazimiero Riškų duktė, sėkmin
gai baigė šį pavasarį Northern

seniai aplankė Niagara Falls, 
New Yorką, kur su tėvelia's da
lyvavo savo krikšto motinos dr. 
Rūtos Jauniškienės dukters Eg
lės vestuvėse, kurios buvo 
bai šaunios ir nepaprastai lietu
viškos.

Aldonos brolis Kęstutis, atli
kęs dvejų metų karinę prievolę, 
studijuoja elektroinžineriją Illi- 
nois Technologijos Institute, 
yra įtrauktas į garbės sąrašą, o 
jos jaunesnysis broliukas Jurgis 
baigė labai gerai Nativity pra
džios mokyklą ir rudenį lankyk 
Brother Rice aukštesn. mokyk
lą. Jurgis yra labai veiklus, do
misi politika, praėjusiais metais 
buvo išrinktas klasės preziden
tu, yra ateitininkas, priklauso 
“Neris” krepšinio komandai ir 
yra šiais metais laimėjęs net še 
šias taures už pažangumą ir ge
rą žaidimą.

CICERO KOLONIJOJ
— Kostas Matulaitis buvo 

susilaužęs rauką, bet dabar 
jaučiasi gerai. Važiuos į Viscon- 
sin valstiją atostogų.

— Julius Zaura grįžo iš Ari
zonos, kur gyvena dukrą, žen
tas ir anūkai. Paviešėjęs porą 
savaičių, sveikas grįžo parudęs, 
nes Arizonoj saulė karšta.

— Kazys Šimkus rimtai su
negalavo, net nakties metu tu
rėjo šauktis dr. Kisielių. Turi 
gulėti lovoje. Šimkus liepos 1 
d. gauna atostogas, tad iki tev 
laiko pasveiks.

_  Helen Zigmont, 1324 So.
49th Avė., betrūsdama apie na
mus, susižeidė ‘kloją. Motina P* 
Miliauskienė turėjo didelio rū
pesčio, nes tai jos jaunesnioji 
dukra.

— Kreivės, tėvas ir sūnus.
sparčiai ruošiasi užeigos atida-® 
rymui, 1409 So. 49th Avė., nuo
savame name. K. P. D.

sunkiai serga 'ir nebegali iždi
ninko pareigų eiti, todėl kuni
gai nariai šiame suvažiavime 
turės išrinkti naują valdybą, 
šia proga visi Kunigams Šelp
ti draugijos nariai dėkoja esan |
čiai valdybai, ypač sergančiam mą yra pakviesti visi lietuviai 
ir daug dirbančiam ižd. kun. kunigai ir prašomi atsiųsti sa- 
P. Totoraičiui išreiškia savo vo pranešimą apie dalyvavimą

BlMk ir Domą Abrignani sol. Inino|s Universite^ ^4^ 
Algirdo ir Aldonos BrMių dūk-, baikalauro laipanj a aociolog,JoB
terys, parašė ir pravedė pu‘kų

padėką ir užuojautą. >Į šį vys
kupo pagerbimą — suvažiavi-

pietuose, kad būtų galima ži
noti kiek parengti.

Joaną Pauliūtę ir Vytą Stašką sutuokia kun. V. Dabušis, Paterson 
N. J. lietuvių bažnyčioje. Nuotr. V. Maželio

ir psichologijos mokslų. Ji gili
nąs į savo studijas ir yra pasi
ryžusi siekti magistro laipsnio.

Aldona baigė Chicagos aukšt. 
lituanistinę mokyklą, buvo veik
li lietuviškose organizacijose, 
priklausė ateitininkams, domė
josi sportu, dalyvaudama tink
linio rungtynėse. Turi gražų 
balsą, priklausė Alice Stephens 
.chorui ir Dainavos ansambliui, 
dalyvavo Dainų šventėse. Ji do
misi siuvimu, namų ruoša, “de- 
signing ir interior decarating.” 
Labai mėgsta keliauti, yra bu
vusi Califormijoj, Kanadoj, ne-

RUSŲ RAŠYTOJAI SIBIRE
Londono dienraštis “Sun

day Times” paskelbė pasikalbė 
jimą su Amerikos žurnalistu 
Anatole Shub, neseniai ištrem
tu iš Sovietų Sąjungos. Ameri
kos žurnalistas pareiškė, kad 
sovietų rašytojas Yuiri Daniėl, 
1966 metais pasmerktas už 
priešsovietinę veiklą, gyvena 
baisiausiose sąlygose Čiunos 
priverčiamųjų darbų lageryje 
•Sibirijoje. Tas pat likimas išti
ko ir jo žmoną Larissą Daniėl, 
kuri praeitų metų rugpiūčio 25 
dieną dalyvavo protesto mani
festacijoje Maskvoje, prieš so
vietų armijos intervenciją Če
koslovakijoje. Larisaa Daniėl 
priversta dirbti sunkiausius dar 
bus vienoje Sibiro lentpjūvėje 
ir yra arti visiško jėgų neteki
mo. Panašų likimą kenčia ir so
vietų poetas Aleksei Ginzburg, 
1968 m. nuteistas už priešso
vietinę veiklą ir deportuotas į 
Potna lagerį Sibirijoje.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me
tų Certiricatų sąskaitas 

Minimum 90,000.00
Naujas aukotas divi
dendas mokamas ui 

mvestavimo sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

v.« P1HMAO lr KETVIRTAI}.............» v. r. *1 8 v. V.
VALANDOS. ANTRA-D. ir PENKTAI}.................. 8 v. r. Iki 6 v. v.

SEŠTAD. 8 v. r. Iki 12 v. d. — Trefllsd. uždaryta


