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Suėmimai Sovietų 
laivyne 

ROMA. — Pogrindiniais ka- Į spausdinta 
nalais vaka rus pasiekusios ži
nios tvir t ina, kad t a m t ikras ne 
mažas skaičius sovietų laivyno j 
karininkų Balti jos uostuose bu
vo suimta ir vienas sušaudytas . 
Tai atskleidė N A T O šalių dele
gatai . 

Kai kur ių suimtųjų žinomos 
ir pavardės : Kosyrev, Gavri-
lov, Paramonov. J ie buvo suim
ti Taline ir Kaliningrade (Kara
liaučiuje). Jie pakal t int i , kad 
priklausė organizacijai, kuri ko
voja už politinę laisvę, tokią, 
kokią skelbia Jung t inės Tautos. 
Suimtieji palaikė art imą kon
taktą su kitais t o s organiz?ci-
jos nar ia is Rygoje, Maskvoje, 
Leningrade, Baku , Pe rme ir 
Chabarovske. Suimtųjų ta rpe 
31 buvo Esti joje, 2 Lenkijoje, 
o kiek kitur , t i k r a s skaičius 
neskelbiamas. 

Jau buvo kar ininkai suimti, 
kai pasirodė ilga, 14,000 žodžių 
tos organizacijos programa, at-

ir pogrindy plati
nama. Programą pasirašė Ru
sijos, Ukrainos ir Pabaltijo pi
liečiai". Diplomatiniai šaltiniai 
tv i r t ina , kad programa pareng
t a labai gerai, rimtai suformu
luotos politinės, socialinės ir e-
konominės reformos. 

Suėmimai rodo, kad karinin-
kija prisideda prie intelektua
lų ,kurie reikalauja politinių 
laisvių ir griežtai pasisako prieš 
norimą įvesti Stalino laikų re
žimą. 

Ta pačia proga pcgrindiniuo-
se spaudiniuose vėl prisimintas 
generolas Grigorenko, Raudo
nosios armijos herojus, kuris 
buvo apšauktas pamišėliu ir už
d a r y t a s į psichiatrinę ligoninę 
t ik dėl to, kad susidėjo su di
sidentais. Kitas atvejis, iki šiol 
mažiau žinomas, majoras G. Al-
tunjan , kurį už antistalinę kal
bą pašalino iš kariuomenės ir 
nuteisė. 

Pavasario idilija, arba gulbių šeima su prieaugliu. 

Brežnevo ulfimatas Rumunijai Norėjo emigruoti 
- neteko darbo 

Vakarų Vokietijos kancleris Willy 
Brandt prisipažino, kad antrasis 
pokalbis su Rytų Vokietijos prem
jeru Willi Stoph parode, kad abie
jų valstybių bedugnė didesnė, nei 
jis pradžioj manė. 

Okup. Lietuvoje nusiskundžia
ma pagyvėjusią anoniminių, 
šmeižiančių laiškų banga. To
kius laiškus gauna pareigūnai ir 
kt. asmenys. "Tiesoje" (bal. 8) 
paskelbta, kad buvęs susektas 
tokių laiškų autorius Albinas 
Telksnys, jis, 46 m. amžiaus, 
buvo baigęs Žemės ūkio akade
miją ir dirbo Kauno botanikos 
sode. Telksnys teismo buvo nu
baustas trejiems metams laisvės 
atėmimu "griežto režimo patai
sos darbų kolonijoje". (ELTA) 

Thailando generolas Charusa-
thien su 30 kitų karinių eksper
tų šią savaitę i švyksta į Kam-
bodiją ir s tudi juos, kokios kari
nės pagalbos t a m kraš tu i reikia. 
Generolas yra vicepremjeras, 
vidaus reikalų ministeris ir ka
riuomenės vadas . 

Studentų maištai 
Paryžiuje 

PARYŽIUS. — Dvi naktis iš 
eilės kairiojo sparno studentai 
demonstravo ir susikovė su 10, 
000 sumobilizuotų policininkų. 
Studentai nori paminėti pana
šias demonstracijas, buv. prieš 
dvejus metus, kurios buvo pa
našios daugiau į revoliuciją. 

Studentai smerkė preziden
to Pompidou akciją, kad nelei
do vadinamiems Mao tipo stu
dentams demonstruoti ir dabar 
šaukė visą studentiją prisidėti 
prie protesto. Daugiausia kliū
va visada tiems, kurie tvarko 
saugumą, tai ir čia pikčiausių 
žodžių susilaukė vidaus reikalų 
ministeris. 

Didžiausi mūšiai su policija 
vyko garsiajam Lotynų kvarta
le. Keli tuzinai buvo sužeistų 
ir v i rš 200 suimtų studentų. De
monstracijos sutapo dar su dvie 
jų kraštutinės kairės laikraščio 
redaktorių teismu. Studentai 
rado reika'ą tą teismą panaudo
t i kaip laisvojo žodžio varžymą. 
Iš tikrųjų redaktoriai teisiami, 
kad ragino žudvti. 

BUKAREŠTAS. — Praėjusią 
savaitę Rumunijos prezidentas 
su delegacija lankėsi Maskvo
je. Apie tą apsilankymą ir jo 
tikslus mažai buvo žinoma. Da
bar ima aiškėti, kad tokio vizi
to reikalavo Brežnevas, norė
damas prie sienos prispirti pre
zidentą Ceausescu. Sakoma, kad 
Brežnevo reikalavimai buvo ul-
timatyvinio pobūdžio. Reikala
vimai buvo šie: Rumunija tu r i 
prisidėti prie kitų Rytų Euro 
pos šalių ir dalyvauti jų ekono
minėj organizacijoj "Comecon" 
bei tarptautiniam kcmunistų 
banke. Toliau Brežnevas parei
kalavo, kad Rumunija turi leisti 
savo teritorijoj daryt i Varšu
vos pakto narių kariuomenės 
manevrus. Priešingu atveju bus 

rems visom išgalėm Rusiją. 

Paskutiniai žodžiai, kuriuos 
Brežnevas Ceausescu pasakė: 
"Jūs negalite tikėtis pagalbos 
iš Varšuvos pak to narių, jeigu 
su mumis pilnai nebendradar
biausite". 

Ruošiasi plaukti 
per Atlantą 

KAUNAS — Radijo gamyklos 
buriuotojai su savo jachta "Ban
ga — 2 " nuvyko į Odesos uostą, 
iš kur projektuoja atlikti 3000 
jūros mylių kelionę Juodąja j ū r a 
Jeigu ši kelionė bus sėkminga, 
buriuotojai planuoja savo jachta 
perplaukti Atlanto vandenyną. 
"Bangai — 2" vadovauja paty
ręs buriuotojas R. Būdvytis. 

Puola už 
nuolaidas Maskvai 
BONNA. — Vak. Vokieti jos 

kancleris buvo puolamas, kad 
blogai gynęs vokiečių ir są-jun-
gininkų interesus derybose Ber
lyne, Varšuvoj ir Maskvoj. Krik 
ščionys demokratai par lamente 
tvirtino, kad dėl tam t ikrų ma
žų koncesijų aukojama abiejų 
Vokietijų sujungimo idėja. O 
pozicijos vadas, buvęs kancle
ris Kiesinger priminė Brežnevo 
doktriną, kad jokia šalis, sykį 
įėjusi į sovietų bloką, negali iš 
jo išstoti. Ar po tokio d ik ta to 
gali kas turėti vilčių, k a d 17 
milijonų vokiečių valstybės da
lis galės kada būti at leis ta nuo 
šių varžtų? 

Franz Josef Strauss, Bavar i 
jos krikščionių demokratų va-

MASKVA. — Josef Kazakov, 
gyvenąs Maskvoj, neteko dar
bo, išvarė jį už tai. kad jo sūnus 
Juri, kuris gyvena laisvajam Į das. irgi pridėjo, kad jokių kon 
pasauly, prie Jungtinių Tautų cesijų negalima duoti komunis tų 
rūmų buvo paskelbęs bado strei į valdžioms. Priešingai su j a i s — 
ką, kad jo tėvams neleidžia e-
migruoti į Izraelį. 

ŽEMES DREBĖJIMAS KAUKAZE 

juo daugiau duosi, tuo daugiau 
reikalaus. Komunistai savo rei
kalavimais nesiliaus s tūmę mus 
atgal, laiptas po laipto, kol vi
sai nustums. 

KATALIKAI 
PASAULY 

Diskusijos per televizija 

Paryžius. — Prancūzijos radi
jas ir televizija gegužės 19 dienos 
laidoje, pavadintoje "Lygūs gink 
lai", perdavė viešas diskusijas 
tarp katalikų teologo kardinolo 
Danielou ir marksistų filosofo 
Roger Garaudy. Kardinolas Da
nielou ir marksistų filosofas iš
dėstė skirtingas pažiūras į gyveni 
mą pagal krikščionybės ir mark
sizmo dėsnius ir palietė kitas ak
tualias dabartinės visuomenės 
problemas. 

Sveikinimai popiežiui 

Vatikanas. — Pauliaus VI pen 
kiasdešimties metų kunigystės 
sukakties proga popiežių pasvei
kino Kardinolų kolegija. Sveiki
namąją kalbą pasakė kardinolas 
Aloyzas Masella. Paulius VI pa
dėkojo kardinolams už išreikštus 
linkėjimus ir už ištikimą bendra
darbiavimą Bažnyčios reikalų 
tvarkyme bei apžvelgė dabartinę 
Bažnyčios padėtį. "Ši valanda, pa 
reiškė popiežius, yra didžioji ka
talikų Bažnyčios išsiaiškinimo 
va l anda Naujųjų laikų proble
mas reikia sutikti su meile ir tu
rėti drąsos atvirai pažvelgti tie
siai į akis". 

Daugelio kitų sveikinimų tar
pe pirmoje vietoje paminėtini I-
talijos respublikos prezidento Sa-
ragat ir ministro pirmininko Ru-

I mor, įvairių valstybių vadų bei 
i tų kraštų tikinčiųjų sveikinimai 

DAGESTANAS. — Neseniai 
Dagestano apylinkėse įvyko stip
rus žemės drebėjimas, apie kurį 
sovietų spauda, dažniausia slėp-

tvėrė Suiako upės vagą ir gresia 
paskandinti statomos hidroelekt
rinės įrengimus. Machačkalo 
mieste iš ligoninės buvo evakuo-

vis dėlto pateikia daugiau žinių. 

Požeminis žemės drebėjimo 
centras buvęs 8 balų stiprumo. 

išmesta is pakto šeimos. Turi I J o j ė g ą ^ p a j u t o B u i n a k s k c > ! 

dama žinias apie tokius dalykus, į ti 247 ligonys, 36 vaikų darželio 
auklėtinės išnešė laukan mažus 
vaikus, kurie tačiau nė nepabu-

taip pa t pasižadėti, kad jeigu 
kiltų ka ras su Kinija, Rumunija 

Akcijos pakilo 
-NEW YORK. — N. Yorko bir
žos akcijos pakilo žki 32.04 taš 
kų (5 .07 r r ) , kai ilgą laiką 

Gabbetovo, Kazbeko ir Kiziliuto: 
rajonai, kur buvo žmonių aukų,! 
nors jų skaičius neskelbiamas.! 
Sugriauta keletas gyvenviečių. 
Žemės drebėjimas palietęs tris 
ketvirčius Dagestano teritorijos. 
Kumtorkalos kaime nelikę nė vie 
no sveiko namo, nukentėjo daug 
kitų kaimų (aūlų) . Daugelyje 

jos kri to ir buvo susirūpinimas, vietų nusėdo kopos, atsirado gi-
kad gali būti dar kas blogiau. 

Southeast 
Asla 

ROUNDUP 

KALENDORIUS 

Gegužės 29 d.: šv. Maksimas, 
šv. Teodozija, Didonis, Erdvi
le. 

Gegužės 30 d . : Kapų diena; 
šv. Feliksas, šv. Joana d A r c , 
Vyliaudas. Jazminą. 

Gegužės 31 d.: šv. Kancijus, 
šv. Angelė, Gin tau tas . Agilė. 

Birželio 1 d.: šv. Felinas, šv. 
Ermengarda , Daugotas , Galin
da. 

Saulė teka 5:20, leidžias 8:16. 

ORAS 

Dalinai saulė ta ir šilta, tem
pera tūra virš 80 laipsnių, vaka
re galimas lietus su perkūnija. 

lūs plyšiai žemė]e. Laikinai su
triko kanalas, kuriuo vanduo nu
teka į Machačkalą. Griūtis už

de. Buinaksko miesto daugelis 
gatvių esančios užverstos griuvė
siais. Gyventojai šelpiami mais
to produktais. Iš Maskvos atga
benta 1000, iš Kuibyševo 2500 
palapinių, kuriose apgyvendinti 
nukentėjusieji. Vyriausybės at
stovai lanko nukentėjusias vie
tas. Tačiau, nežiūrint smarkaus 
drebėjimo, gyventojai nesą atlei
džiami nuo rinkiminių mitingų 
lankymo prievolės. (bk) 

! Atskirus sveikinimo raštus at
siuntė Belgijos Tikinčiųjų ir dva
siškuos vardu kard. Suenens, Is
panijos vardu Barcelonos arkivys 
kupas Gonzalez, Portugalijos ti
kintieji, susirinkę Fatimoje mi
nėti 53-ąsias Dievo Motinos ap
sireiškimų metines, JAV St. 
Louis arkivyskupas kardinolas 
Carberry, Indijos tikinčiųjų var
du kardinolas Gracias ir daugelis 
kitų. 

Tikintieji Sovietų Sąjungoje 

Belgradas. — Jugoslavijos ser-
bų-ortodoksų religinis laikraštis 
"Pravosiavije" paskelbė serbų te
ologo Jovan Olbina, sugrįžusio iš 

užsienio mokslininkų, repre- į Maskvos, pranešimą apie orto-
zentuojančių 30 šalių i r apie doksų Bažnyčios padėtį Rusijoje. 
800 sovietų. 

Armstrong Leningrade 
- sensacija 

LENINGRADAS. — Sovietų 
spaudoj tik trumpai, lakoniškai 
pranešama, apie as t ronauto Neil 
Armstrong dalyvavimą t a rp tau 
tinėje erdvių tyrinėjimų konfe
rencijoje. Tačiau gyventojai a-
pie jį labai gerai žino, i r kur 
jis pasirodo, negali atsiginti nuo 
autografų rinkėjų. Ne t moksli
nė konferencija buvo at idėta 
tol, kol visi susirinkusieji dele
gatai salėje gavo jo autogra
fus. 

Konferencijoje dalyvauja 420 

U.S. 7TH FLEET 
RADAR PtCKET 

HlPS AID SOUTH 
IflET GUN80ATS 
IN BIOCKADE 
OF CAMBOOIA 

COMMUNISTr tOST 
8.450 KILLE0 IN 

FIRST THREE WEEKS 
OF CAMBOOIA, 

SAIGON ANNOUNCES 

Pietu-rytu, Azija, kur visų, nukreiptos akva 

Sieks kontakto su 
Varšuvos paktu 

ROMA. — NATO šalių užsie
nio reikalų ministerių konferen
cija baigėsi. Paskelbtam komu
nikate sakoma, kad Amerika ir 
jos Atlanto pakto sąjungininkai 
nori susitikti su sovietų bloko 
valstybėmis ir aptar t i Europos 
saugumo reikalus. Kad tas bū
tų galima padaryti , reikia prieš 
tai išsiaiškinti daugelį dalykų 
ir palaikyti kontaktą tarp abie
jų blokų diplomatiniais kana
lais. Toliau sakoma, kad pra
dėti abiejų Vokietijų pasikalbė
jimai ir derybos dėl Berlyno 
jau vra tokiu kontaktų pradžia, 
duodanti vilčių ateičiai. Siūlo
ma įsteigti atskirą agentūrą, 
kuri palaikytų kontaktą t a rp 
abiejų blokų. 

Ita'ų komunistai laike NATO 
posėdžio buvo sušaukę gatvėse 
susirinkimą. protestuodami 
prieš patj paktą ir Europos no
rą gintis nuo sovietų. 

SAIGCNAS. — Amerikiečių 
lėktuvai vėl buvo įskridę j Šiau
rės Vietnamo teritoriją ir bom-

I bardavo daugiausia priešlėktu-
1 viaes bazes, 

Dauguma Sovietų Sąjungoje dar 
veikiančių ortodoksų cerkvių yra 
perpildytos tikinčiųjų ir nemaža 
jų pamaldų metu priversti stovė
ti lauke. Ypatingai perpildytos 
cerkvės Maskvoje, kur keliems 
milijonams tikinčiųjų leidžiama 
lankyti tik 68 cerkves. Dar blo
gesnė padėtis yra Leningrade, ku
ris turi 3 milijonus gyventojų ta
čiau tik 8 cerkves. 

Kas trečias žmogus krikščionis 

ROMA. — Trijų bilijonų ir 32 
milijonų pasaulio gyventojų tar
pe beveik kiekvienas trečias žmo
gus yra krikščionis. Paskutiniais 
"Italijos misijų centro" paskelb
tais duomenimis, šiuo metu Kris-

Prez.dentas Nixonas su Atstovų rūmų pirmininku John McConnack j * ? » ? 0 ^ 0 ^ ^ į g ? 4 " * ? ^ 
I nių sKaicius yr bilijonas ir 27 
milijonai. Jų tarpe 613 milijonų 
priklauso katalikų Bažnyčiai, 
272 milijonai įvairiom protestan
tų Bažnyčiom ir 142 mil. orto
doksų. Pirmą kartą statistikoje 

BEIRUTAS. — Libanas su
sirūpino, kad arabų partizanai, 
veikdami prieš Izraelį, daugiau 
žalos padaro Libanui, nei žy
dams. Vyriausybė įspėjo parti
zanų vadus, kad jie laikytųsi 
ankstesnių susitarimų ir nepro
vokuotų Izraelio užpuolimų. 
Priešingu atveju, žada pasiųsti 
armijos dalinius ir juos sutvar
kyti. 

Vyriausybė paskelbė, kad nuo 
birželio 15 d. be atskiro leidimo 
niekas Libane neturi teisės ne
šioti ginklų. Savo ankstesnį nu 
tarimą prašyta peramOB iš Ma 

roko ir Tunizijos, pakeitė ir _:į 
atidėjo tolimesniam laikui. 

WASHTNGTONAS. — Prezi- į nurodoma, kad visoje Sovietų Są-
dentas Nixonas ir buvęs prez. , jungoje šiuo metu yra 47 mili-
Johnsonas surengtame pagerbi- ; j o n a j tikinčių krikščionių, kurių 
me iškėlė nuopelnus Atstovų , daugumą sudaro ortodoksų Baž-
rūmų pirmininko John McCor 
mack. kuris kongrese iš tarna
vo 42 metus Ta proga Ame
rikos spauda priminė, kad Nixo-
nas netenka dkieuo savo politi
kos rėmėjo kongrese. 

TEL AVTV. — Izraelio patru-

nvcios nariai 
li'kų. 

ir apie 7 mil. kata-

KHARTUMAS. — Ondurman 
radijo siųstuvas Sudane kiekvie
ną sekmadienį transliuoja religi
nes programas krašte gyvenan
tiems katalikams ir protestan-

lis trečią dieną iš eilės įžengė ; tams. Katalikams skirtoje progra-
" j j Libano teritoriją, kaip jie sa- Į moję duodama liturginiai skaity-
- • ko, toiiaų nustumti n&rtizanus, 1 mai, maldos ir religinės giesmės. 
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PABALTIEČIŲ STALO 
TENISO PIRMENYBĖSE 

Stalo teniso vadovas Jonas Nei 
sukaitus atsižvelgdamas į sportą 
ninku kelionių sunkumus šiais 
metais, norėjo padaryti Lietuvių 
sąjungos (dešimtuko) stalo teni
so turnyrą, kartu su pabaltiečių, 
kuris įvyko Toronte gegužės 9 d-
Tikslas labai aiškus — neapsun
kinu, sportininkų atskiroms keljo-
aėrjis, stipriai atstovauti lietuvius 
Pabaltiečių pirmenybėse ir kartu 
išaiškinti Šiuo metu geriausius 

Praeityje yra nemaža iškilesnių 
LSK Žaibo lengvaatlečių dalyva
vę šiose pirmenybėse Ir sėkmin
gai pasirodę, tačiau iki meisterės 
titulo dasikasti iki šiol dar nie 
kam nėra pavykę. Ta proga ver
ta priminti, kad E. G. yra 1969 
m. Š. Amerikos lietuvių ir pabal
tiečių moterų ir mergaičių B kl. 
meisterė 80 m. kliūtiniame bėgi
me ir šuolyje į tolį. 

Malonu pastebėti, kad ši veik
li ir pavyzdinga lietuvaitė randa 
laiko sportui šalia kitų pareigų. 

Uetuvių stalo teniso žaidėjus. De-i J1 3™ G«ndmdes Tautinių So
ja, nei vienas tikslas nebuvo pa-I^U Ansamblio pirmininke, Ne
siektas, nes Clevelando, New Yorj ringos Skaudų Tunto adjutante 
ko, Chicagos žaidėjai nepasirodė,I* tautinių šokių mokytoja Cle 
nors kai kurie ir buvo pažadėję 
dalyvauti. Lietuvių turnyrą teko 
atidėti, o Pabaltiečių pirmenybė
se atstovavo lietuvius tik vieti
niai Toronto tenisininkai Pernai 
pabaltiečių stalo teniso pirmeny
bėse lietuvius atstovavo tik To
rontas. Atrodo, kad mes greit pa
seksime estus, kurie jau kelinti 
metai nebedalyvauja. 

Kyla klausimas kodėl mes taip 
nerūpestingai žiūrime į lietuvių 
reprezentaciją ir į rengėjų pas-

velando Vysk. Valančiaus litua
nistinėje mokykloje. Tenka tik 
palinkėti Eglei sėkmingo sezono. 

Tose pačiose rungtynėse kita 
žaibietė Julija Staškūnaitė, atsto
vaudama Euclid Senior H. S., 
nustūmė rutulį 29'5" iškovoda
ma 3-čia vietą. 

RITA ČYVAITĖ PASIŽYMĖJO 
LENGVOJOJE ATLETIKOJE 
Gegužės 9 d. Clevelande įvy-

| kusiose Clevelando diecezijos ka 
tangas. Nemanau, kad mes sto-j talikiškų gimnazijų mergaičių 
kotume tautinės garbės. Mes jos lengvosios atletikos 1970 m, pir-
lurime, bet apsileidimo, nerangu- j menybėse, dalyvavo ir keletą He
mo turime su kaupu Dažnai nu-1 tuvaičių, atstovaudamos įvairias 
mojame ranka "apseis be ma- i mokyklas. 
nes". O tas apsiėjimas be manęs Į Rita Čyvaitė, Villa Angelą Aca-
žlugdo vadovų ryžta, bet ką or-! demy 9-tos klasės mokinė, ypa-
ganizuoti, neduoda paskatinimą! tingai pasižymėjo, laimėjusi 3 
mūsų jauniesiems, veda prie j pirmas vietas ir gavusi iškiliau-
Rusmukio visą mūsų sportinį; šios pirmenybių dalyvės pripaži-
gyveru'mą. Jeigu nenorime įvesti' nimą. Jos pasekmės buvo: 220 yd. 
į visišką apatiją mūsų sporto va- bėgimas — 26.3 sek., šuolis į to-
dovų, organizatorių, atsiliepkimeįlį — 16' - 11" (5.16 rn)^ir 75 
į jų kvietimą, o jeigu negalime Į yd. bėgimas — 9.2 sek. Pažymėti 
dalyvauti tai nors laiku praneš-1 na, kad 220 yd. bėgimo ir suo
kime. Į lio į tolį pasekmės buvo kartu ir 

Pabaltiečių stalo teniso pirme- nauji šių pirmenybių rekordai, o 
nybes šiais metais pravedė lat- Į taipogi nauji Š. Amerikos lietu-

'.>nes su V.'uiaus Pazaii&a Ta-
":au daugiausia 2iū-\.' i; sutraukė 
Kėdainiai, kur vietos Nevėžis 
prie 1,5 tūkst futbolo mėgėjų į-
veikė Ukmergės Vienybę pasek-

;rae 2:0. Pabaigoj norėtume pri-| 
dėti trumpą žinutę — pakvieti
mą Vilniaus Žalgirio gynėjo La-
tožos į Sov. Sąjungos jaunių fut
bolo rinktinę. 

K, Baronas 

TRUMPAI IŠ LIETUVOS 
— Sočyje įvyko metikų varžy

bos. Trečią vietą užėmė buv. pa
saulio meisterė Birutė Kalėdienė, 
numesdama ietį 53,90 m., B. Bu
rokas buvo vienuoliktas — 72,-
66 m. 

— Tarptautinėse dviračių 
rungtynėse Varšuvoj antrą vietą 
iškovojo P. Knieža. 

— Sov. Sąjungos moteių ran 
kinio pirmenybėse buv. Europos 
komandinis meisteris Kauno Žal
giris iš aštuonių komandų uži
ma penktą vietą. 

. 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien 
g:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

Kenneth Crutchlow. 26 m. britas žurnalistas, vyksta dviračui iš Los 
Angeles j Meksiką, nes jis susilažino tai padaryti iš dviejų butelių 
alaus Lažybininkas prie Houston, Tex., buvo išmestas iš kelio ir at
simušė j medį, jis dabar nešasi taisyti apdaužytą dviratį. 

gresia pavojaus" iš kitų žaidėjų, j jus karui su Vokietija ir įsteigus 
ramiai užbaigė 18-tą pievelę ir į "lietuvišką" diviziją, įjungtas 
su bendru 80 smūgių rezultatu i jos eiles. Turimom žimom i Lie-
laimėjo pirmą vietą. Napalys Ja-Į tuvą grižo jau majoro laipsniu 
niekas nors ir "skundėsi" jog su 
lošė "blogai", tačiau jo 84 smū
giai jam pelnė antrą vietą. Turė
jo gerą priežastį "skųstis" nes 
jam "ant kulnų lipo" Jonas Ku-

ęs iš kariuomenės, velionis 
turėjo daugiau laiko sportiniam 
gyvenimui, teisėjaudamas futbo
lo rungtynėse, eidamas Lietuvos 
futbolo s-gos pirmininko parei-

MOVI NG 
8EESNAS perkransto baldas Ir 
kitos daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai it pilna apdrauda. 
2047 W. 67«fa Piaee — WA 5-8063 

MOSU KOLONIJOSE 
Lawrence, Mass. 

bilius su 85-iais smūgiais. Toliau I gas. Mūsų užuojauta Kanadoje 
su 88-iais smūgiais sekė dr. O. j gyvenančiai žmonai, Vilniuje — 

viai. Dalyvavo 17 latvių ir 9 lie
tuviai. Individualinės žaidynės 
buvo pravestos dviejų minusų sis 
tema. Pasekmės: 

vių rekordai moterų, mergaičių 
A (16-17 m ) ir mergaičių B (14 
-15 m.) klasėse. Senas Š. A. lietu
vių rekordas 220 yd. bėgime buo 

Vyrų individualinėse varžybo-i 26.6 sek., pasiektas G. Ignaitytės 
se laimėjo 1 vietą M. Zulps, II j (Londono Tauras) 1968 m., o 
v. L. Eichvalds (abu latviai),1 šuolyje į tolį 16' - 8" (5.08 m), 
III v. Vaičekauskas. Vyrų jau-į pasiektas E. Šiksniūtės-Vodopa-
nių: I vietą P. Klevinas (lietu-į Iienės (Clevelando Žaibas) 1954 
vis), II v. Skujins, III — Vektirelis! m. 
(abu landai). Moterų: I v. V. j 75 yd. bėgimo pasekmė — 9.2 
NeŠukaitytė, II v. J. Marinko!sek. yra taipogi naujas Š. A. lie-
( lat) , III v. F. Nešukaitytė. Vy-'tuvių rekordas mergaičių A ir B 
ru dvejete: I. v. M. Zulps, L. klasėse. Senas rekordas buvo 9.3 
Eichvalds (latviai), II v. Nešu-'sek., pasiektas 1966 m., T. Tabu-
kaitis, Vaicekauskas, III v. A.' lėnaitės (Toronto Aušra). 
Kuolas, E. Zabiela. Vyrų koman I Eglė Giedraitytė, atstovavusi 
dines varžybas laimėjo latviai 5: Į Notre Dame H.S. laimėjo pirmą 
2 Zulps, Eichvalds, Pukitis. Liet.į vietą 50 yd. kliūtiniame bėgime 
~ Nešukaitis (1), E. Vaičekaus-:— 7.6 sek. ir antrą vietą šuoly-
kas (1) ir P. Klevinas (O). Miš
rus dvejetus laimėjo: I v. J. Nešu
kaitis ir V. Nešukaitis (liet.), . , , 
VT T c- L u • T A* • i Villa Angelą Academy, buvo ant 
II v. L. Eichvalds ir J. Marmko .. _n « , , . - , . . 7' u „ l m D ! ; 5 

Nakas ir L. Plėnys. 
Su išlyginamaisiais smūgiais 1-

mą vietą nusinešė Leonas Gru-
mulaitis su 67 smūgių rezultatu. 
Dr. Vyt. Dargis su 71 smūgiu 
laimėjo 2-rą vietą; 3-čios vietos 
laimėtoju tapo H. Kabliauskas. 

Toliausiai numušė sviedinuką 
Raimundas Panaras. Reikia pa
stebėti, jog jo numuštu 300 jar
dų nuotoliu galėtų gėrėtis ir gol
fo profesionalai. Arčiausiai prie 
vėliavos ant pievelės sviedinuką 
padėjo A. Urbanavičius. 

sūnui d r. 
minėms. 

Algimantui ir kt gj-

FUTBOLAS 

Kaip jau esame rašę, Vilniaus 
Žalgirio futbolininkai, S S-gos 
pirmenybėse atsiekdavo tik lygią
sias. Tačiau l>giųjų serija buvo y į ^ į n i ^ ^ k u n . J a į į l J . Ctfr 

KUN. JONO BERNATONIO 
JUBILIEJAUS PROGRAMA 

Sidabrinis kunigystės jubilie
jus ir penkiasdešimtas gimtadie
nis. Birželio 7 d. 3:30 v. p. p. 
Šv. Pranciškaus bažnyčioj pats 
jubiliatas celebruos šv. Mišias. 
Koncelebrantas bus preL Pr. M. 
Juras, buv. ilgametis Šios bažny
čios klebonas. Jis ir lietuvišką pa
mokslą pasakys. Kiti koneeleb-
rantai bus kun. Antanas P. Balt-
rašiūnas, lietuvių Šv. Petro baž
nyčios So. Bostone klebonas, ku
nigas Dovydas Z. Sokalis, šv. 
šv. Marijos ir Gabrieliaus baž
nyčios klebonas Randolfe, Wis-
consin, kun. Jonas Petrauskas, 
MIC, priruošiamosios mokyklos 
Marianapoly, Thompson, Conn., 

Smith. Kaimyniniuose miestu-j 
kuose bilietus platina Agnietė 
Swidersky, Belmonte; Louise 
Vencius, Haverhilly; Linda Bou 
shie, Maldęne ir Medforde; Kot
ryna Neualt, Sharone ir Foxbo-
ro; Elena Topping, Dorchestery 
ir Juozas Bernatonis So. Bosto
ne. 

Jubiliatą nuliūdino žinia iš 
Vietnamo, kad ten kovose žuvo 
jo brolio žentas-leitenantas Char 
les A. Bazzinotti, 23 m. Pereitais 
1969 metais kun. Jonas buvo jį su 
tuokęs su savo brolio dukra 
Lois. Leitenanto kūnas — par
skraidintas į Bostoną ir iš lietu
vių Šv. Petro bažnyčios gegužės 
26 d. palaidotas. 

"Drauge" jau galima gauti nau
jai išleistą informacini leidinį 

. KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Paruošė dipl. te*s. Pranas Su
las 

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

Atskiru skyriumi - "Klausi
mai ir atsakymai" — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaJD kodėl ir 
ko vengti. 

Knygos kaina 3 00 dol. Illinoh 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiams. 
• • • • i n u i i j i i i * i i i h i i i i i i 

A. ABALL R00FIMG 00. 

nutraukta prieš Tbilisio Lokomo
tyvo komanda, kurią vilniečiai 
nugalėjo pasekme 2:0. Tokia pa
čia pasekme Žalgiris baigė rung
tynes ir su Charkovo Metalistu 
Tad laimėti keturi taškai vilnie-

Ypatingai buvo malonu ma- \ čius nukėlė iš 10-tos vietos jau 
tyti dalyvių tarpe nenuilstančius j i ketvirtą. Savo sąskaitoj sosti-
golfo entuziastus dr. Steponą Biejnės vienuolike tu n jau 8 tsk. ir 
žį ir teisėją Joną Zurį, kurie ma- nuo pirmaujančio Kuibysevo at-
no žiniomis, nėra praleidę nei vie 
nų Č.L.G.K. varžybų. 

Chicagos lietuvių golfo klubo 
komandinės sezono varžybos (ly 
ga) jau prasidėjo. Dalyvauja 20 
komandų. 

silieka tik 3 tšf. 

Iutbolo 
žiūrovų 

O kas naujo Lietu.c 
gyvenime? Prie 1 tūkst 
Vilniaus Elfą sužaidė lygiomis 
— 1:1 su pirmaujančia Kauno 

fey iš šv. Aideno parapijos Brook 
lyne, sakys angliškąjį pamokslą. 

Giedos So. Bostono šv. Petro 
bažnyčios 40 asmenų vyriausias 
choras, Berklee muzikos mokyk, 
prof. Jeronimo Kačinsko ve
damas, vargonuojant dr. Vyte
niui Vasyliūnui iš Cambrįdge, 
dalyvaujant solistui Benediktui 
Povilavičiui iš Bostono. 

Po pamaldų svečiai 
Krikščionių formavimo centre, 
River Rd., Andover, Ma. pietų-
šokių. Kun. Armand Morissette, 
OMI, iš šv. Jono Krikštytojo 

LEIDŽIA NUMIRTI 
TĖVYNĖJE 

• 

Buvęs stipriausias komunis
tinės Vengrijos valdovas Rako-
si gavo lakumą sugrįžti į Buda
peštą, nes jis serga vėžiu ir 
turės greitai mirti, tad nebėra 
pavojingas. 

Vengrijos kcanunistų partijos 
vadas Jan Kadar pasidarė 
minkštesnds, nes leidžia išvykti 
seniams j kitus kraštus, kurių 

renkasi j kiti šeimos nariai laike Sovietų 
kruvino užpuolimo spėjo pabėg
ti. Kl. 

Banga, prie to paties žiūrovų j bažnyčios Lowell, Ma., bus cere-
skaiciaus Alytuje vietos Dainava 

je į tolį — 15' - 9". 

K. Vaivadaitė, atstovaudama 

C.L.G.K. išvyka į Tabor Farm,; t a i p p a t t a ^ a i — \.\ baigė rung-
Mich. įvyksta birželio 6-7 d. Iš
vykoje dalyvauja klubo nariai, jų 
šeimos ir svečiai. 

bž 

PAVERGTOJE LIETUVOJE 
MIRĖ SPORTO VEIKĖJAS 

A. SAUNORIS 

( la t ) , III v. Zulps ir J. Adminis 
( l a t ) - j sek.) ir 100 yd. (12.4 sek.) bėgi-

Lietuvių sporto sąjungos stalo muose. Pažymėtina, kad ji 50 yd. 
teniso pirmenybės bus bandomos kliūtinį savo užbėgime prabėgo 
pravesti rudenyje. Data ir vieta per 7.5 sek., kas buvo naujas pir 
bus pranešta vėliau. 

Liūdną žinią tenka pranešti 
roji 50 yd. kliūtiniame bėgime! iš pavergtos tėvynės: balandžio 
(7.7 sek.), bei trečia 50 yd. (6.5 30 d. eidamas 71 m. Vilniuje mi 

Al. Kuolas 

SĖKMINGAS EGLĖS 
GIEDRAITYTĖS 
PASIRODYMAS 

Gegužės 23 d. iškilioji LSK 
Žaibo lengvaatletė Eglė Giedrai
tytė, atstovaudama Notre Dame 
High School, dalyvavo 1970 m. 
Clevelando distrikto gimnazijų 
(Senior High School) lengvo
sios atletikos pirmenybėse, lai
mėdama pirmas vietas 50 yd. 
kliūtiniame bėgime, prabėgusi 
per 7.6 sek. (pakartotas pirme
nybių rekordas) ir šuolyje j tolį, 
nušokusi 15'- 1 l'/į". 

Šios pirmenybės yra žymiausios 

menybių rekordas 
E. Vaivadaitė, Villa Angelą 

Academy mokinė, užėmė trečią 
vietą 50 yd. kliūtiniame bėgime 
(8.0 sek.) ir 50 yd. savo užbėgi
me prabėgo per 6.6 sek., tačiau 
nepakliuvo į baigmę. 

Visos šios mergaitės yra Cleve
lando LSK Žaibo narės ir yra ži
nomos kaip iškilios lengvaat
letės. 

IŠ GOLFO LAUKŲ 

1970 metų golfo sezonas jau ei 
na pilnu tempu. Chicagos Lietu
vių golfo klubas (C.L.G.K.) se
zoną oficialiai atidarė gegužės 3 

į d. su Pavasario varžybomis. I 
mokyklų varžybos visame sezo- Į gražius Silver Lake golfo laukus 
ne. Jose dalyvavo keletą šimtų,atvyko 60 lietuvių golfo entuzi-
lengvaatlečių, atstovaudamos a-jastų. Nušveistos golfo lazdos 
pie 30 gimnazijų, iš šiaurės-ry- spindėjo saulėje kaip dalgiai 
tų Ohio. Tenka pažymėti, kad E. lankose, o jų smūgius lydėjo dr. 
Giedraitytė yra pirmoji Clevelan, Dargio alpinistiški šūkiai. 
«įo lietuvaitė laimėjusi Senior H . | Raimundas Panaras, pasitikri-
S distrikto nugalėtojos titulus. | nes prie teisėjų staliuko ar "ne-1 vežtas į Sov. Sąjungą, o prasidė 

rė žinomas sporto veikėjas a. a 
Antanas Saunoris. Šiapus gau
tom žiniom, velionis buvo apsi
nuodijęs maistu* grįžo iš ligoni
nės, tačiau po kelių dienų ištik
tas širdies priepuolio, jau nerado 

jokios mediciniškos pagalbos. 
A. a. Antanas Saunoris savo 

jaunystę daugiausiai paaukojo 
Klaipėdos lietuviškajam sporti- j 
niam gyvenimui, pats žaidęs fut-! 
bolą ir meilę sportui įskiepijęs sū 
nui a. a. Vytautui ir daugkarti
niam Lietuvos ir Sov. Sąj. stalo te
niso meisteriui dr. Algimantui. 
Tikrumoje ir KS S-ga buvo įkur
ta a. a. A. Saunorio iniciatyva ir 
velionies pastangomis plačiai į-
leisdama šaknis ne tik į Klaipė
dos sportini gyvenimą, bet ir 
visos Lietuvos, vienu metu, vy-
laudama mūsų visame futbolo 
gyvenime. 

Iki pat Klaipėdos užėmimo a. 
a. kapt. A. Saunoris gyveno mū
sų gražiam pajūryje, vėliau Plun 
gėj ir rusams okupavus Lietuvą— 
mūsų sostinėj. 1941 m. birželio 
mėn. 13 d. iš Varėnos poligo
no su kitais karininkais buvo iš-

monmeisteris. Šokiams gros Don 
Cartero orkestras. 

Kun. J. Bernatonis 1955-1960 
metais ėjo karo kapeliono parei
gas JAV oro pajėgų daliny. Dar
bavosi Bostono diecezijos bažny
čiose: Šv. Brigitos, Meinarde; Šv. 
Pranciškaus, Lawrence; Šv. Ri-
tos-Jurgio, Haverhilly; Sopulin
gosios Motinos, Sharone; Šv. Jur
gio Dorchester. Šv. Juozapo Mal
dene; Šv. Marijos FoxboK>, ir šiuo 
metu vėl šv. Pranciškaus bažny
čioj, Lawrence. 

Jubiliejaus ruošos komitetą su
daro: Šv. Pranciškaus parapijos 
klebonas kun. Petras A Šakalys, 
garbės pirmininkas, Leonė Brad-
ley — vyriausioji vadovė. Rezer
vacijas vykdo ir bilietus platina: 
Marija ir Ona Songailo, Albina 
ir Ona Kvaraciejus, Emilius Slo-
sek, Paulius Alosky, Albinas Jo-
zak, Juozas Wefers, Marija 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050 

įsteigta prteš 49 meto* 
J Dengiame visu rūšių stogus. Tai-
? aome arba. dedame ULUJUS kaminus, 

riaas, nutekamuosius vamzdžlrts. Da
žome iš lauko. Taisome mūra "tuck 
polnting''. Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas. 

Tel. — LA 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet karino 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštas 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, 111. 60632. TeL T A 7-5960 

T E L E Y I Ž U O S 
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro rėsintnvai 
Pardavimas ir taisymas. 

I. M I G L I N A S 
Krautuve Marąnette Parkt, 

2846 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namu teL — PR 6-1068 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

užsieniniu ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas. 

TeL GR 0-S1S4 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (<JOe) Juraitis 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame VJSŲ 
rošh] grindis 

J. BUBNYS — Tel. B E 7-5168 

r ^ 
P A D Ė K A 

Nuoširdžiai dėkoju p. Walter Rask-Rasciauskui, 
American TraveI Service Bureau savininkui (9727 S. 
Westem Ave., tel. 238-9787) už įdėtą rūpestį ir dar
bą atsikviečiant mano seserį iš Latvijos viešnagen. 

Malonu buvo patirti Tavo draugiška nuoširdu
mą, Walter! 

Elizabeth Vaitkus 

Kevin Nielson, 26 m.. užsimušė 
šokdamas su parašiutu Wilton, 
Au&tralijoj. Jo parašiutas neišsi
skleidę, o jo pagalbinis parašiutas 
įsipainiojo. Jis buvo parašiutinin
kų mokytojas ir šoko parašiutu 
781 kartą. 
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Kiekvienam įdomi knyga yra 

MYK. KRUPAVIČIAUS 

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONI; TARNYBOJE 

Ji tinkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šamą atsakomybę, 

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE. 

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašom! pridėti 5 proc 
mokesčiams. 
iiiiiiiiiiiiMiiiiMiiiiiiiiiiiiiHiiimiimimii 
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POEZIJOS RINKINYS SUAUGUSIEMS 
p a r a š y t a s 

A L B I N O B A R A N A U S K O 
Šiame rinkiny poetas atsisveikina su pietinio Vilkaviškio 

apskrities, dar niekeno neapdainuotomis augštumomis. 
Rinkinys gaunamas „Drauge" ir pas platintojus. Kaina 2 deL 

Pasinaudokite Draugo „Gassified" skyriumi 



Lietuvių jaunimas 

UŽ TIKĖJIMO LAISVĘ 
Kiek mokslas siekia žmo

gaus istoriją žemėje, tiek sie
kia ir jo tikėjimą antgamtiniu 
gyvenimu. Religinių apraiškų 
randama net tokiuose laiko
tarpiuose, kuriuose žmogaus 
gyvenimas dar sunkiai išreiš
kiamas kultūriniais ir civiliza-
cinais laimėjmasi. Jeigu kar
tais religija buvo net perdaug 
sužmoginta, tai vis dėlto ji pa
mažu kūrė kultūrą, stiprino 
moralę, kėlė kilnų žmogišku
mą. Rengija buvo persekioja
ma ir anksčiau, bet tai daž
niausiai tik religiniais moty
vais — skirtingais įsitikini
mais ir skirtingomis pažūro-
ms į moralinį gyvenimą bei 
žmonių santykius. 

Gyvename dvidešimtame am
žiuje. Europos ir Amerikos kul 
tūra ir civilizacija sukurta ant 
krikščioniškų pagrindų. Žmo
nių ir tautų santykiai tvarkomi 
teisės nuostatais ir sutartimis, 
saugojamomis tarptautinių or
ganizacijų. Bet kai šiandien 
religijos persekiojimas primi
tyviausiais būdais vykdomas 
visuose komunistų pavergtuo
se kraštuose, kai tam persekio
jimui teikiama mokslo iškaba 
ar žmonių gyvenimo taisymas, 
tai jau aukštos civilizacijos 
laikotarpiui yra kažkas neį
prasto, nenormalaus ir nemo
ralaus. Komunistinis religijos 
persekiojimas yra brutaliausia 
apraiška civilizuotam pasauly, 
— ji prilygsta laukinių ir ne
kultūringų tautų lygiui. Tas 
persekiojimas yra kažkoks 
šlykštus žmogaus išniekini
mas, jo nužmoginimas ir pa
vertimas tik partijos ir vals
tybės nuasmenintu daiktu. 

Juo skaudžiau, kai girdime 
apie jaunimo, net vaikų per
sekiojimą, prievarta naivaus 
ateizmo brukimą pavergtoje 
Lietcrvoje. Nuodijamas ne t ik 
jaunimas, bet baudžiami ir jų 
tėvai, jeigu jie perteikia savo 
vaikams tikėjimo daigus, pa
reiškia savo jsitikinimus. Bau
džiami religijos tarnai, kurie 
atlieka savo pareigas tikintie
siems, gina sąžinės laisvę. Ogi 
sąžinė komunistams tėra tik 
tai, kas tarnauja jo tikslams. 

9 
Lietuviškas jaunimas išeivi

joje imasi pareigos plačiau ir 
garsiau paskelbti pasauliui, y-
pač savo bendraamžiams — 
jaunimui, apie persekiojimus 
Lietuvoie ir kovos už tikėjimo 
laisvę reikalą. Tikėjimo laisvės 
kėlimas yra kartu ir visų tik
rųjų žmogiškųjų laisvių rė
mimas. Kai kalbame apie są
žinės laisvę, turime kalbėti i r 
anie tikėjimo laisvę. Jeigu kal
bame apie laisvę pareikšti skir 
tingas nuomones, tai kalbame 
ir apie laisvę savo tikėjimą 
laisvai išpažinti, jį praktikuo
ti, pagal ji gyventi ir jo mora
liniais dėsniais vadovautis. Ki
tam tariant, tikėjimo laisvės 
kėlimas yra kėlimas žmogaus 
asmens vertės ir jo asmeninio 
apsisprendimo. 

Mūsų jaunimas, nepaisyda
mas skirtingų ideologijų ir or
ganizacinio pasiskirstymo, su
sibūręs drauge, pradeda žygį 
už tikėjimo laisvę pavergtoje 
Lietuvoje. Lietuvių jaunimas, 
užaugės svetimuose kraštuose 
ir besimokąs sveimose mokyk
lose, yra tampriai susirišęs su 
evvenamoj krašto jaunimu. Jie 
vieni kitus lengviau supranta 

ne tik kalbos požiūriu, kas ' 
šiuo metu daugeliui nesudaro 
problemos, bet lengviau susi
kalba ir savo įsitikinimų skir
tybėse. Galima laukti, kad ir 
mūsų jaunimo kalba apie ti
kėjimo persekiojimą paverg
tuose kraštuose bei tikėjimo 
laisvės riekalą bus supranta
ma ir jaunuoliams laisvajame 
pasaulyje. 

Pozityvi mūsų jaunimo veik
la už tikėjimo laisvę reiškiasi 
ypač tuo. kad jis nori akty
viai įsijungti j kovą prieš per
sekiojimus, prieš žmogaus nu
asmeninimą, prieš komunisti
nį ir bet kokį ateizmą, griau
nantį laisvės pagrindus ir žalo
jantį žmogaus dvasią. Ta ko
va nebus be reikšmes, kai į ją 
įsijungs visas mūsų organizuo
tas jaunimas, pasitelkęs idea
listinį laisvojo pasaulio jauni
mą. Bet tai tėra dar tik pir
mas žingsnis. O tų žingsnių 
reikės daug ir pastovių-

Priemonės kovoje už tikėji
mo laisvę turi atitikti perse
kiojimų dydžiui. Persekiojimai 
dideli ir žiaurūs, niekiną tė
vus ir žaloją vaikus. Priemo
nės neturi nusileisti iki komu
nistinio lygio, bet priešingai — 
turi parodyti teisingą komu
nizmo ir ateizmo veidą bei jo 
tikslus. Skleidžiant pasauliui 
žinias apie persekiojimus, rei
kia jas remti ir žinomais fak
tais, kaip bažnyčių uždarinė
jamas, kunigams neleidimas 
eiti dvasinių pareigų, neleidi
mas krikštyti vaikų ar bau
dimas už to sakramento teiki
mą, mokinių vertimas šnipinė
ti savo tėvus a r vyresnius žmo 
nes ir daugelis kitų. Jų gali
ma rasti net pačių komunistų 
leidžiamuose laikraščiuose, 
juos lengva surinkti modernio
mis komunikacijos priemonė
mis. 

Apie persekiojimus reikia 
informuoti ne tik lasivojo pa
saulio jaunimą, bet ir vadovau 
jančius politikus, vsuorneninin-
kus, lraltūrminkus, turinčius 
prosu pasisakyti viešuose su
sirinkimuose ir tarptautiniuo
se suvažiavirnuose. Informuo
dami politikus ar visuomeniniu 
fcus tik savo tautinių švenčiu 
proga, neišnaudoiame visų ea-
limu priemonių. Reikia išnau
doti prosas informuoti apie 
žmogaus teisiu pažeidimus, re
liginių įsitikinimu persekioii-
mus, sąžinės prievartavimus, 
— kultūrinsi ir laisve verty
be laiką nasaulio atstovai tai 
supras. Galima kreiptis ir į 
Bažnvčiog viršūnes, kad iš ten 
persekiojamieu susilauktų pa
guodos Ir moralinės paramos, 
nes jos jie labai reikalingi. 

Tai, štai, darbo laukas ti
kėjimo laisvei ginti ir žmogaus 
asmens vertei kelti. Mūsų jau
nimas sveikintinas už įsiparei
gojimą tokiam darbui, bet jam 
reikia taip pat ir stipraus už
nugario iš visos lietuviu visuo
menės. Reikia moralinės ir 
materialinės paramos, nes joks 
darbas neapseina be aukų. 
Šiuo atveju darbui aukojasi 
jaunimas, vyresnieji gi turi 
aukoti paramą, kad jis tame 
darbe ištesėtų ir pasiektų bend 
rų tikslų — sumažintų perse
kiojimus, atkovotų laisvę ti
kėjimui ir suteiktų paguodos 
persekiojamiems broliams tė
vynėje, pr. Gr. 

VAKARŲ IR RYTŲ 
NESUSITARĖ 

Vakarų Vokietija siūlo bendradarbiauti, R y tų Vokietija reikalauja politinio pr" paži
nimo 

Rimties valandėlei 

PAS \KALBĖJIMAS PRIE 
MAŽOJO ŽIBURĖLIO 

Gegužės 21 d. Kaselyje įvyko 
antrasis Federalinės Vokietijos 
kanclerio Willy Brandt ir Rytų 
Vokietijos ministerio pirminin
ko Willi Stoph nesėkmingas po
kalbis. 

Federalinė Vokietija dėjo di
delis pastangas papuošti Kase
lio miestą, atnaujinti pilį, ku
rioje vyko vokiečių socialistų 
pokalbis, sudaryti geriausias są
lygas spaudos atstovams ir nu
tiesti raudoną kilimą stotyje 
nesukalbamam vokiečiui Stoph 
pagerbti. 

Willi Stoph viešnagė V.-.slavo 
daugiau kaip 1.5 mil. DM. Iš 
anksto apgalvotos dekoracijos 
buvo laiku įvykdytos. Vokiečių 
kancleris gyrėsi pokalbyje at
sakysiąs į visus klausimus, ku
rie pirmajame pokalbyje Er
furte kovo 19 d. buvo nutylėti. 

Willy Brandtas dėstė vokie
čių valstybių bendravimo są
lygas, bet jo monologas liko 
nenugirstas. Willi Stoph atšiau
riai atkirto: pirmutinis reika
las lieka pirmutiniu — Rytų 
Vokietijos politinis pripažini
mas. 

Vaidilos kalbėjo penkias va
landas, bet vienas kito nepajė
gė suprasti, lyg būtų buvę šne
kėta dviejomis nesuprantamo
mis kalbomis. 

Vokiečių valstybių bendravimas 

Kaselio pasirodymas pasižy
mėjo brangiomis dekoracijomis, 
bet ten nesurasta vokiškosios 
dramos atomazgos. Vokiečių po
kalbiui pasibaigus net nebuvo 
paskelbtas pareiškimas, dažniau 
šiai tarnaująs nesėkmei paslėp
ti, kad pasitarimas buvo abiem 
šalim naudingas. Šiuo metu ša
lys dar tikrai nežino, ar darys 
žygius pokalbiui atnaujinti. 

Kancleris Brandtas pasirinko 
sunkiausią vaidmenį kalbėti su 
Maskvos įtakon patekusiais vo
kiečiais. Jis dėjo pastangas pa
daryti didžiausias nuolaidas vo
kiečių valstybių bendravimui 
skatinti. Jis siūlė vokiškoms 
valstybėms glaudžiau bendra
darbiauti susisiekimo, susižino
jimo, prekių pervežimo, švieti
mo, mokslo, kultūros ir sporto 
srityje. 

Kancleris kreipė ypatingą dė
mesį į kraštų ūkinį bendravimą. 
Federalinė Vokietija sutiko ska 
tinti užsienio prekybą ir Rytų 
Vokietijos prekes įsileisti be 
muito. Visiems klausimams svar 
styti jis siūlė sudaryti abiejų 
šalių komisijas, kurioms vado
vautų kraštų ministeriai. 

Kancleris Brandtas negalė
jo pripažinti Rytų Vokietijos, 
nors jis padarė kai kurių poli
tinių nuolaidų. 

GEDIMINAS GALVA 

Rytų Vokietija nepripažinta 

Kanclerio 20 nuostatų mono
loge randame pareiškimą, kad 
nė viena vokiškoji valstybė ne
turi teisės kitos valstybės at
stovauti, šiais žodžiais jis pa
lietė Federalinės Vokietijos vie
nintelį vokiečių atstovavimo re: 
kalą, kuris savo metu sukėlė 
dideles painiavas užsienio poli
tikoje. Vadinamoji Hallstemo 
doktrina, nors prof. Hallsteinas 
mažai talkininkavo jai sukurti, 
vertė nutraukti diplomatinius 
santykius su tomis valstybėmis, 
kurios politišŽai pripažįsta Ry
tų Vokietiją. 

Vienintelio vckiečių atstova
vimo atsisakymas buvo pasku
tinis taškas, ligi kurio kancleris 
galėjo eiti. Rytų Vokietijos po
litinį pripažinimą kancleris ati
dėjo, kol pagerės vokišku vals
tybių santykiai ir abiejų vals
tybių gyventojų bendravimas. 
kurį šiuo metu trukdo šautuvai 
ir spygliuotų vielų užtvara. 

Svečio išpuolis 

W. Stophas vidutinio ūkio, 
storokas, pražilęs, iš išorės atro
dąs švelnus ir sukalbamas, jau 
pačioje pokalbio pradžioje lyg 
kirviu atkirto: pirmutinis rei
kalas politiškai pripažinti Rytų 
Vokietiją. Šio reikalo neišspren
dus, šalutiniais reikalais nėra 
prasmės šnekėti. Tuo būdu, pa
sak jo, pokalbis pateko į akli-
gatvį. Rytų Vokietijos ministe-
ris pirmininkas net mažiausių 
pastangų ndėjo, kad iš politi
nio akligatvio būtų išeita. Jo 
žodžiais vokiečių politinė vieny
bė buvusi 1945 m. sugriauta. 
Vėliau JAV imperialistai ir jų 
santarvininke Federalinė Vokie
tija vertėsi kalbomis apie netik
rovišką vokiečių vienybę. 

Stoph sakiniuose ryškiai ky
šojo Maskvos propagandos žo
džiai. Vokiečių apsijungimas aiš 
kiai vedąs į pangermanizmo pa
sibaisėtiną siautėjimą, kuris ži
nomas Hitlerio tarpsnyje. Fe
deralinės Vokietijos įsijungimas 
į Šiaurinio Atlanto santarvę su-
skaldęs vokiečiu tautą ir pastū
mėjęs Rytų Vokietiją rikiuoti 
divizijas. Jo priešpuolyje panau 
doti žinomi Maskvos šaudme
nys, taikyti VVashingtcnui, nors 
jų dalis krito Bonnoje. 

Naujoji rytų politika 

Vienose Velykų šventės pa-1 
maldose Paryžiaus Notre Da-
me katedroje jaunas studentas, 
apsirengęs pavogtu domininko
no abitu, įlipo į sakyklą ir pil
noje maldininkų katedroje gar
siai sušuko: "Dievas yra mi
ręs!" Besimeldžiantieji buvę nu
gąsdinti ir pasipiktinę, o polici
ja suėmusi tą studentą ir užda
riusi į beprotnamį. Jėzuitas Pe-
ter Leppich savo straipsnyje 
"Christus auf den Boulevards 
von Paris" taip svarsto ši įvykį: 
kuo kaltas tas studentas, jei jis 
pakartojo tik tai, ką jau daug 
anksčiau šaukė filosofas Fr. 
NTietzsche. ką tvirtino to studen
to profesoriai Sorbonos univer
sitete ir draugai studentai, ku
rie, tiesa, buvo šsilavinę politi-

gaus prigimtį ir atėjės į pasau
lį atpirkti žmonijos. 

Iš Kristaus lūpų čia išgirsta
me labai paprastą, bet drauge 
sukrečiantį, širdį neišsakomu 
džiaugsmu pripildantį žodį: Die
vas. 

Mes, dvidešimtojo amžiaus 
vaikai, gerai žinome, kiek daug 
įtampos, kiek šviesos ir neįžvel
giamos paslapties telkiasi apie 

1 šį žodį. šventasis Tėvas Paulius 
VI, neseniai lankydamas vieną 
Romos parapiją, pasakė: 

— Pažįstame mūsų amžiaus 
žmonių pastangas paneigti Die
vą, išnaikinti tikėjimą į Dievą 
žmogaus sąmonėje ir širdyje, 
išstumti Dievą iš viešojo žmo
nių gyvenimo. Dar niekada ne
buvo taip kalbama ir rašoma Išgarsintoji kanclerio Brand-

to naujoji rytų politika, net de
rybų nepradėjus, iššaukė skir
tingas apraiškas. Rytų Vokie
tija ir Lenkija paskelbė griežtas 
sąlvgas pokalbiui užmegzti. So- _ 
vietai tebeveda kietas derybas j g i r d ė j ę 'P1*- k u n - P- Butkaus j ręs", bet popiežiaus Pauliaus VI 
su Federalinė Vokietija, bet su- k e l i o n w įspūdžiu knygą "Tautų I žodžiais, mūsų amžiaus žmoeus 

koje, teisėje ar medicinoje, bet j apie Dievą — už Dievą ir prieš 
apie Kristų buvo girdėję tik { Dievą — kaip mūsų laikais. 
tiek. kiek ir apie Budos statulą j Nors ir iš universiteto kated-
— kad tai yra senojo meno pa-1 rų kai kurių profesorių skel-
mirklas — arba ir visai nieko j biama, kad "Dievas esąs mi-

silaiko kalbėti apie jų eigą. Mas 
kva apsprendžia ne tik Rytų 
Vokietijos, bet ir Lenkijos lai
kyseną derybose. Pankovo vy
riausybės žygis nutraukti pasi
tarimus su Federalinė Vokietija 
rodo. kad ir rusų - vokiečių de
rybos Maskvoje yra įstrigusios. 
Federalinei Vokietiiai net suti
kus pripažinti Lenkijos vaka
rinę sieną buvo lenkų iškelti 
nauji reikalavimai deryboms už
tęsti. 

šventovėse", išleistą Australi- \ nujaučia Dievo buvimą. Mūsų 
jo.ie 1970 m., 189 psl.). 

Dievas nėra miręs, nors kai 
kurie filosofai bei profesoriai 

kodemą. Nikodemas tikėjo, bet 
Svajonės atsidaužė į tikrovę, j drauge buvo pilnas abejonių. 

Kanclerio K. Adenauerio bau- P a s K r įs tu jis atėjo nakties 
dymas iš šalies apjungti vokie- į tamsoje, bijodamas, kad P;ktos 
čius baigėsi nesėkme. Sovietai į akys nepastebėtų jo susitikimo 
darė žygius palaidoti buvusio su'Kristumi. Bet tie. kurie visai 

amžiaus žmogui nėra svetima 
Dievo didybės sąvoka. Tiesa, 
tyrinėdami medžiaginius daik-

norėtų Ji laikyti mirusiu pro- j tus, medžiaginę tikrovę, mes 
tuose ir širdyse bei gyvenime: j Dievo nepamatome, neišgirsta-
iuk Kristus prisikėlė iš mirties, j me, neapčiuopiame. Bet jau iš 
kuris pats pasakė: Aš esu tie-1 medžiaginės tikrovės, mes sa

vo protu ir sąžine galime pa
justi Dievo dvelkimą. 

Moksle paskendęs žmogus sa-
ko : 

— Tyrinėdamas medžiaginius 
daiktus neradau Dievo. Gi pa
kilęs į kosmoso erdves, žmogus 

sa. kelias ir gyvenimas. 
Mūsų laikų žmonės yra dau

geliu atžvilgių panašūs į evan
gelisto šv. Jono aprašytą mo
kytą fariziejų, rašto žinovą Ni-

kanclerio svajonę. Negeresnių 
vilčių teikia ir naujoji rytų po
litika, kol Sovietai nebus pri
versti pakeisti dabartinį nusi
statymą. 

— Mirusiųjų atminimo diena 
: pradėta švęsti 1868 m. 
1 30 d. 

nenori susitikti su Kristumi, 
jiems atrodo, kad Dievas esąs 
miręs... 

Nikodemo pasikalbėjimas su 
Kristalai vyksta naktį. Prie ma
žo žiburėlio Kristus, pasaulio 
Šviesa, kalba žmogui, kuris ieš
ko šviesos. Kristus jam atsako 

egužės j daugeli klausimų, pasisako e-
sąs Dievo Sūnus, priėmęs žmo-

Penketas šimtų Oberlin, OOiio, kolegijos studentų šiais metais nutarė nenaudoti specialių apsiaustų dip
lomų įteikimo metu. Priekyje matyti eina profesoriai. Baigusieji nutarė rūbams sunaudojamas lėšas skirti 
šalpai. 

sako: 
— Dangaus erdvėje neradau 

Dievo. Bet giliau pagalvojęs, 
tiek mokslininkas, tiek erdvių 
tyrinėtojas turi pripažinti: 

— Visa tai. ką randu medžia
goje ar erdvėje yra taip gra
žu, kad negalima paneigti čia 
esančio aukštesnės tikrovės at 
spindžio. Medžiaga ir erdvė sa
vyje slepia protingą planą, y ra 
paženklinta aukštesnės išmin
ties ženklų. 

Mokslininkas, kuris sugeba 
mąstyti, medžiagoje lengvai at
randa Dievo buvimo pėdsakus. 

Netiesa, sako Paulius VI, kad 
mokslas žmogų atitolina nuo 
Dievo. Mokslas medžiaginėje tik 
rovėie leidžia įžvelgti kažką, 
kas šią tikrovę viršina. Ženklai, 
kuriuos randame medžiaginėje 
visatoje, mums liudija apie dės
nius, apie mintį, apie neribotą, 
begalinį asmenį, kuris savo pro
tu ir valia valdo visata. 

Daugeliui mokslininkų ir šiaip 
eiliniams žmonėms teko matyti 
mėnulio uolų fragmentų, atga
bentų Amerikos astronautų nuo 
anos planetos. Į juos žiūrint, at
rodo, kad tai paprasti žemės 
akmenys. Bet jei būtų ir visai 
kitoki. moksliniai tyTmėjimai pa 
rodo, kad ir kitų visatos kūnų 
medžiagą valdo tie patys medžią 

(Nukelta j 5 pusi.) 

SAVAITGALIS PARYŽIUJE Svetimai skamba prancūzų kalba tarp aukštų mū- klausyklos ar nedideli altorėliai. Net ir pilnoje žmo-
ro sienų, dar svetimiau nuaidi giesmė, į kurią mažai nių bažnyčioje čia, atrodo, galėtum rasti kampelį pasi-
kas įsijungia, nes nėra vargonų palydos. slėpti vienatvėje. 

Dar vis lyja Einam Prieš mus sėdi paniuręs vidutinio amžiaus vyras. 

KOU'MBIJOS 
GYVENIMAS NORMALfclA 

Kolumbijoje politinis gyveni
mas po paskutinių rinkimų yra 
visiškai normalus. Rojas Peni-
l!os partija, įsteigta prieš 11 me 
tų ir vadovaujama Rojas Penil-
los dukters Marija - Eugenija 
Rojas, kuri turi tautoje daug 
simpatijų ir jos vadas Rojas 
Penilla, tik nedideliu skirtumu 
balsų pralaimėjo prezidento kė
de. 

Šiandie viskas virto kitaip. 
Rojas Penilla ir jo partiečiai, 
pradeda bendradarbiauti su 
naujai išrinktu prezidentu Past-
rana. Naujasis prezidentas pri
taria Rojas PeniUos politikai, 
kad reikia krašte, pirmiausiai, 
sutvarkyti socialinę netvarką ir 
tuo atžvilgiu, Rojas Penilla 
bendradarbiavimas naujoje vy
riausybėje bus pramtas. 

K3L 

issiraičiusiom, kuprotom 
J&_! gatvėm, minam grindinį, nes šaligatviai tik kur-ne-

tas nudriskęs, rankovė perplėšta, o siūlės įsitempusios k u r - i r Jaučiamės senovėje užsikonservavusiame mies-
nuo stambaus jo sudėjimo. Nelabai būtų smagu tokį t e ' M a z i namukai, apie juos gėlynai, dabar nutriusę 
sutikti tamsioje gatvelėje, bet čia jis sėdi pamaldus ir i r SUI™ rke- ant kampo karčiamėlė. sulinkusi ir pavar-
susikaupęs. Salia jauna moteris su gėlių puokštės aus- gufL C l a ' s a k a rmkdavosi prancūzų mernninkai ir 
karais ausyse, tokia šviesi, pilna jaunatvės. lyg iš k i- rašytojai. ^Bet vargu ar kas rado įkvėpimo toje skur-
to pasaulio ar kito gyvenimo šalia to niūraus kaimv-Į 1Gjf, ap.mxoje. 
n o Esam Montmartre — menininkų kvartale. Nedi-

Kunigas pakalba, pagieda ir vėl tvlu. Negali ne i : į e I i s s 0 ^ 5 5 - P° margais skėčiais išstatyti paveikslai. 
susikaupti, nei melstis. Altoriaus kupolo mozaikoj i š - Į K a i K u n e » v n s a i be apsaugos mirksta lietuje. Balo-
kėlęs rankas Kristus laimina susirinkusius. Staiga virš! J e s v i r dubuoja portfelis, o aš žiūriu ir laukiu, kol 
altoriaus atsidaro langas, išlenda kunigas su degalų i , v a n d e n s s r o v e s n e š a m a s pradės plaukti. Čia pa: ran

kas trina, tur būt. jo savininkas ir gailiai dairosi į dan
gų, tai vėl į savo kūrinius, kurie net pro lietaus ašaras 
rėžia akį ryškiomis spalvomis. 

B. RASLAVIČIENĖ 
Lyja smulkiai ir įkyriai. Einam per afrikiečių ra

joną. Čia naktį, sakoma, pavojinga ypač moterims, nes 
moteris afrikiečių akyse beteisė ir su ja mažai kas 
skaitosi. 

Jauna mergina pardavinėja gazoliną iš tanko, ku
ris pūpso tiesiai ant šaligatvio. Gatvė kyla į kalną. 
Jos pašaliais vanduo teka upeliais ir neša žemyn vi
sas šiukšles. Po sustatytų automobilių ratais pakištos 
skardinės, kad nenuriedėtų pakalnėn. Aš prisimenu 
Afriką - Nairobį. Lygiai tokia pat atmosfera, bet vi
sai nelaukta ir svetima Paryžiaus aplinkoje. Netoli 
čia yra ir Pigalle. kur koncentruojasi naktinis gyve
nimas su savo linksmybėm. 

Bazilika ant stataus kalno. Lipam mediniais laip
tais į viršų ir pavydim tiems, kurie eina žemyn. Nuo 
bažnyčios portalo žiūrim į miglotą, lietaus plaunamą 
Paryžių ir burnojam prieš likimą, kad tokią netikusią 
dieną čia atsidūrėm. 

Įeinam į vidų ir sustojam nustebusios — ne to: jų dega daugybė žvakių, kurias čia pat galima pirk-
tikėjomės: sienos tamsios, tamsūs net vitražų langai,Į ti. Žvakės atrodo lyg vamzdeliai. Jos užmaunamos; į juos dėmesio, nes Paryžiuje ant kiekvieno kampo kas 
o aukštame kupole virš altoriaus skraido karveliai. I ant savotiškų vinių, prismaigstytų į apskritą kelių nors bučiuojasi. Stovi sustingę ekstazėje, tokie nejud-
Žmonių mažai. Kunigai ir patarnautojai apsirengę bal- aukštu stovą. Visa ta kombinacija atrodo, kaip į viršų rūs ir ištvermingi, kad pradedi abejoti, ar tai ne sto
tom tunikom be jokių ženklų ir lydinai, kuris tikras I šiaurė jas degantis bukietas. ' vylos? 
Kunigas, kuris tik klapčiukas, į Cia daug užkampiu, o juose slepiasi stovy 1<V JBUŠ o*u#aųį 

ir uždega aplinkines žvakes. Vėl įlenda atgal ir lan
gas užsidaro. Suima juokas — lyg vokiškas "cookoo 
elock". 

Pasibaigus mišioms apvaikščiojami bažnyčią. Kas 
praslydo nepastebėta tik įėjus, dabar atsiskleidžia vi
su pilnumu. Bažnyčios šonuose už kolonų slypi na
vos, kuriose altoriai ir įvairių šventųjų stovylos. Prie 

Barzdoti, sulytais plaukais menininkai vaikšto 
aplinkui, o jų tarpe sukinėjasi moterys, kurias sunku 
atskirti nuo vyrų, nebent iš neapžėlusio smakro. 

Susikibusi porelė, užmiršusi pasaulį ir net lietui 
abejinga, bučiuojasi vidury gatvės. Niekas nekreipia 



DRAUGAS, penktadienis. 1970 m- gegužes m. 29 d. t " ^ j J T a ^ j į ^ L* A i T l T e C S 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, Gyvybe 
Milkau*,, bizniu 
automobiliu. 

.Amerikos Lietuvių kon.~ tą klubo Clevelnnde susirinkimas, 
riame Kento universiteto studentas Vytautas Lepeška pasakojo apie 
riaušes universitete, kurių metu keturi studentai buvo nušauti. Tre
čioje eilėje matyti Henrikas Idzelis. ketvirtoje eilėje jo sūnus Augus
tinas Idzelis. 

Patogios t&dmo-
kejlino sąlygos. 

J. B A C E V I Č I U S 
I 6455 So. Kedzie Ave., PR 8-228S 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Geru prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. eertifikatai. maistas, akordeonai. 
2608 VV. «»th St.. Chicago, ĮIL B062S 

TELEF. WA 5-278? 

CLEVELANDO ŽINIOS 
M O T I N O S DIENAI PRAĖJU! , St. Joseph High School stadione. 

Varžybas rengia Sv. Kazimiero Li 
tuanistinės mokvklos tėvų komi-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

(Licensed by VTTESHPOSYLTORG) 
2501 VF. 68th St., Chicago, m . 60629 
SS8S S. Halsted. Chicago. m . 60608 

TeL \VA 5-2787; i 54-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, automo
biliai, motociklai, šaldytuvai, mais
tas, doleriniai CERTIFIKATAI. 

E. Žukauskas 

tetas. Technišką sportinių var
žybų pravedimą atliks LSK Žai
bas. 

Clevelando akademikių skau
čių draugovė gegužės 10 d. Čiur
l ionio ansamblio namuose suruo
šė motinos dienos minėjimą, ku
rt atidarė ir pravedė draugovės 
pirmininke D . Orantaitė. Pir
muoju programos punktu sekė 
mamyčių pagerbimas. papuo
šiant jas pirmaisiais pavasario 
žiedais, o po to meninė progra
m o s dalis, kurią atliko pačios a-
kademikės skautės ir viešnia — 
solistė J. Krištolaitytė-Daugėlie-
nė. 

Akademikės skautės: D. Oran 
taitė, G. Matienė, A. Muliolie-
nė , M. Gruzdytė, V. Mockutė ir 
M. Jokūbaitytė, atliko montažą 
iš M. Pečkauskaitės veikalo "Se
n a m e dvare", kuris visų dalyvių 
buvo išklausytas su giliu rimtu
m u . 

Solistė J. Daugėlienė, akompa
nuojant G- Karsokienei, padaina 
vo keletą minėjimui pritaikintų 
dainų, pradėdama giesme Ave 
Marija. Solistės švelnus ir mielas 
balso tembras, bei jos pasirinkti 
kūriniai, š iam minėjimui prida
vė dar didesnio iškilmingumo. 

Po meninės programos dalies 
sekė bendros vaišės, kurių metu 
visos akademikės skautės ir Vy
ties Korporantai, sudainavo kele
tą jų pačių sukurtų komiškų kup •*«* Agency. 2925 
m . T 1 - i _ - * - ! , . Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
l ė tų . Jauki ir maloni nuotaika : Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me-
j u n g ė v i sus m i n ė j i m o da'vviii<;J Savininkai kreipkitės del pa-

C O N T B A C T O B S 

B E A L • S T A T K 

Gal ima k r a u s t y t i s — t u š č i a s 6 
kamb. ( 3 m i e g . ) mūr. b u n g a l o w . 
Prie 7 2 ir Talman. 

R a k t a i — P R 8-2236 

5 kamb. mūr. pajamų bungaJow su 
atskiru kambariu ir priedais beisinen-
te. Izoliuotas porčius, platus skly
pas. Garažas . Prie t>5-tos ir Kedzie. 
Galima perimti paskolą su mažais 
nuošimčiais. Skambinti savininkui 
tel. 7 3 7 - 9 2 4 8 arba 247-1411 . 

PRIEŽASTYS PIRKTI 
Apie $8.000 pajamų. 4 butų, S-Jų 

metu l iuksus mūras Marąuette pke. 
Rimtas pasiūlymas. Kaina $65.t»00. 

Svaras. gražus 8 kamb. maras 
Marąuette pke. $20.000. 

Prie Ford City naujas "ranch" 
mūras. Platus lotas. Garažas. $22.000. 

Tvarkingas apartmentlnis mūras 
prie Jaunimo centro. Apie $11,000 
pajamų, [mokėti $15.000. Visa kai
na $45.000. 

2-Jų botų tvirtas mūras Marąue
tte Parke. Naujas gazu šildymas. 2 
auto garažas. $28,000 

4 butu mūras su bizniu, 2 auto 
garažas. Naujas gazu šildymas. Mar
ąuette pke. $43.400 

VALDIS REAL ESTATE 
NAUJOJ VIETOJ 

"051 S. Wasktenaw Ave. R E 7,-7200 

Marąuette Pke. mūr. 7 kamb. re
zidencija s u 4 mieg. Gazo šildymas. 
$26.900. 

Prie Maria High — mūrinis. 2 bu
tai po 4 kamb. 12 metų senumo. 
$37,900. 

Petntaftafl biznis — taverna su 
restoranu. Trumpos valandos ir tik 
S dienas atdara. Mūr. namas su bu
tu. $21,000. 

Prie 8S ir BockweU 6 kamb. b«m-
galow. Garažas. $15,600. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st St, — RE 7-8515 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T E 

10 Buty Mūras 
Apyl . 67-os ir Maplewood. 8 bu

tai po vieną miegamą ir 2 butai po 
du miegamus. Dideli salionai ir val
gomieji visuose butuose. Alum. žiem. 
langai ir sieteliai. Pilnas rūsys su 
"povvder rootn''. 2 maš. mūr. gara
žas. Idealus investavimui. Geros pa
jamos. # 2 7 1 - E . 

ARCHER R E A L T Y 
3118 W . 59th St. Tel- 471-0770 

HELP WANTEP — MOTERYS , HELP WANTED — MOTERYS 

Ketkaitnsa vyresnio wmfc*>ts mo
teris Kompanjonė moteriai 5 naktis 
savaitėj nuo 8 vaL vak. iki 6 vai. 
ryto. Apyl. 83-čios ir California 
Ave. Sąlygos pagal susitarimą. 
Skambinkite tarp 3 ir 5 v. PoP"^ 
tel. 436.3823. 

Medinis. 5 kamb. Marąuette p-ke. 
Kabinetų virtuvė. Plytelių vonia. 
Karpetai. Naujas gazo pečius. Sau
sas rūsys. Platus sklypas. Sodas. Ga-
ražas. Pigus — 778-6916. ^ ^ 

HELP fVANTED — VYRAI 

Gražus Bungalow 
6 kamb. "octagon", tik $21,900. 

Apvk 61 ir Maplewood» 3 dideli 
miegamieji. N u o sienos iki sienos ki
limai. Didelis valgomasis kamb. M o -
dern. virtuvė. Pilnas rūsys. Daug 
priedų. # 2 7 4 - E . 

ARCHER REALTY 
3118 W . 5 9 * St. 471-0770 

CICEROJE geroje vietoje — 3 
po 6 kamb. mūr. namas. Dabar var
tojamas kaip 6 atskiri butai: 3 po 4 
kamb. ir 3 po 2 kamb. su pečiais ir 
šaldytuvais. $31,500. {manoma per
imti paskolą 6% ir 3Vi%. Savininkas 
išvažiuoja. Te l . 656-4654. 

INJECTION 
MOLDING 

SUPERVISOR 
3rd Shiit 

Rapidly espanding Piastic tnjec-
tion Molding plant 3eleeting &n 
effective. operaUng team. I f .you are 
ąuelifled, »nergetic & bursting for a 
Cnallenge. jota our progreasive 
organizatiaa 

' Oiici.fe i_if L M / ^ / V C stud. Vyt. Lepeš
ka, padaręs pranešimą apie Kento 
įvykius. 

IŠNL0MOJAMA~— FOR R"ENT 

Išnuomojama lietuviška gazolino 
stotis — 59-ta ir S. Western Ave. 
Kreiptis j savininką tel. 778-3959. 

IŠNUOMUOJAMAS Marąuete 
parke (72 ir So. Maplewood) vie
nam vyriškiui kambarys. Galima 
naudotis virtuve. Skambinti nuo 5 
v p p. tslef. H E 6-2238. 

BITAI rinktiniams nuomininkams. 
W. SS PR 8-8032 

Heating Contractor 
įrengia naujua ir perstatau «e-
nus visų rolių namo apšildymo 
pečius ir air-condirtoning — 
naujus h- senus namus. Stogų 
rinas (guttera), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTVG A 8HEET METAI. 
4444 S. f l U l t l , Oiieaao t . IB. 

Teisia— V I 7-S441 

I 
4 Imtai. Mūr. 3 po 4 kamb. ir 7 

kamb. Į vakarus nuo Kedzie. 10 
metų. 50 p . sklypas. 

Mūr. 2 p o 5 kamb. su {rengtu 
skiepu. Central, sūdymas. 2 auto ga 
ražas. Modernus ir švarus. Brighton 
Pke. 

Mūr. bruųfalow. 6 kamb., Įrengtas 
skiepaa 60 ir Francisco. 

1H anksto. 6 ir 5 kamb., erdvūs 
butai. Modern. virtuves ir vonios. 
Prie pat Marijos mokyklos. 

Insurance — Inoome T a i 
l Notary Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W. 43rdSt.,CL 4-2390 

65th ir S. California 
4-riu butų mūrinis. Dideli salionai 

ir valgomieji- Virimui krosnys ir šal
dytuvai visuose butuose. Pilnas rū
sys. Gazu karštu vand. apšikL 3 
maš. mūr. garažas. Alum. žiem. lan
gai ir sieteliai. Labai geros paja
mos. # 5 6 1 - H . 

ARCHER R E A L T Y 
3118 W. 59th St. Tel 471-0770 

palikdama maloni 
m u s ilgesniam laikui. 

ivvius, 
us Drisimmi-

tarnavimo nemokamai. 

Milda 
M I S C E L L A N E O U S 

REMONTUOJU: MCRA, (tnck-
pointing), STOGUS ir RĖVAS. 

TELEF. — 268-8733 

STATOME NAUJUS HAMUS 
Atliekame įvairius pataisymus. 

Petrauskas Buiiders & Co. 
Tel. — 585-5285 

R E A L E S T A T E 

81st ir S. Fairfield 
5 kamb. mūr. Georgian. 2 dideli 

miegamieji. Vitrolite plytelių virtuvė 
ir vonia, nuo sienos iki sienos kili
mai, valgomasis kamb. Centr. air 
conditioninc. Gazu (forced air) ap-
šild. Žiem. langai ir sieteliai. 2 maš-
garažas. Pilnas rūsys. Nepraleiskite 
progos, tikrai gražus. "Low $20,-
000's ' . # 2 5 4 - E 

ARCHER R E A L T Y 
3118 W. 59th St. Tel. 471-0770 

N A M Ų PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuoanavimaa — Income T a z 
Notariataa Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 

BE LL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

0455 So. Kedzie Ave. — PR 8-2233 

D O W K E R S G R O V E — $37,200. 
Lovely frame bi - level, corner 

kvt. 3 bedrms. 2 baths, 8 closets, 
compl. living - dining, family rooms. 
Paneled. with beam«d ceiling. 1 % 
car gar. w. w. crptg., drapes. Close 

' to shopping centr. Nlcely landsc. 
j Nr. schls. & church. Mušt see tlus. 

OWKER. 969-2028. 

D. Orantaitė. M. Jokūbaitytė. G. i 
Matienė, V. Mockutė. A. Muliokie-
Be, M. Gruzdytė atlieka programą j 
motinos dienos minėjime Clevelan-1 
de. 

RITA ČYVAITĖ ir EGLE 
GIEDRAITYTĖ — 

KATALIKIŠKU GIMNAZIJŲ 
ČEMPIONES 

Gegužės 9 d. Bedforde įvykusio 
se Clevelando diecezijos katali
kiškų gimnazijų 1970 m. mergai 
čių lengvosios atletikos pirmeny 
bese, Rita Cyvaitė, atstovauda
ma Villa Angelą Academy, iško
vojo pirmas vietas 220 yd. ir 75 
yd. bėgimuose, bei šuolyje į tolį, 
o Eglė Giedraitytė, dalyvauda
m a už Notre Dame Hisfh Schooi 
laimėjo pirmą vietą .50 yd. kliū-
t in iame bėgime ir antrą vietą 
šuolyje į tolį. Plačiau apie šias 
varžybas skaitykite šios dienos 
sporto skyriuje. S.V. 

L I T U A N I S T I N I U MOKYKLŲ 
S P O R T I N E S VAR2YBOS 

Tradicinės Clevelando litua
nist inių mokyklų lengvosios at
letikos varžybos numatomos š. 
m . birželio 14 d., 2:30 v. p. p. 

NAMŲ DAŽYMAS 

REMONTAVIMAS 
Patyrusiai dažau namus iš lauko ir 
iž vidaus ir atl'&ku reikalingą namu 

remontą. 
Carantaojamas tinkamas darbo 

atlikimas 
Kaina pagal susitarimą. 
Skambinti tel. 582-9881 

Išauom. botai vasaros sezonui. 
Taip pat parduodama vasarvietė 
su 3-jų butų namu. Union Pier. 
Kreiptis telef. — FR 6-8883. 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to. veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijimi vertimai Tvar
komi pilietybės iokumentai. Pildo
mi Income Taz ir atliekami kitokį 
patarnavimai 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Mapiewood Av., CL 4-7450 

Parduodamas 5 kamb. namas, gra
ži apylinkė, netoli ežero, Union 
Pier, Michigan. Skambinti (616) 
(616) 469-0300 arba 616) 469-2943 
— D. Parina. 

Parduos naują 8 butų namą Mar
ąuette pke. $13,800 pajamų. Pri-
kns mažą mainą. HE 4-2323. 

N 0 W 
Steady Emplovment, Hogpttaltoation. 
Insurance & other Liberal Benefits. 

PHOKE (914) 948.5457 

TIR0S PLASTieS CORP, 
543 Tarrytown Road 

WHITE PLAINS, N. Y. 

Exoeiient hnm«ii*te Opentog ! 
OPPORTUNITIES 

NURSING SUPERVISOR 
Tbis 60 bed hoepital wili pay a 

premium salarj- for both a super-
visor and an assiatant supervisor 
for the 3 pjn. to 11 p.m. shift and 
the 11 pjn. to 7 a m . shift. Mušt 
be registered nurse with superviso-
ry esperience. Mušt be ehgible for 
registration ra the State of Testas. 

P«manent Position. 
If interested. eafl 

coilect to Administrator 
HALL-BENNET MFJIORLAL 

UOaiPIIAL 
B ^ Springs, Tesąs 79720 
Phone — (915) 267*7411 

Resort for Sale by Owner 
7 modern housekeeping cottages. 
lodge with living quarter3, beer 
bar, lunch room, 14 acres land, 8 
boats and sandy beach. Suitable 
for trailer camp. Will accept V'3 
down. S39.000. Resort phone 

276-4472, Lakewood, Wis. 
Chicago phone LU 5-4684 

Perskaitę "Draugą", duo-
J E I G U J U M S R E I K I A ; k i t ę jį kitiems pasiskaityti. 
GRAŽIŲ VlZTirSTŲ KORTELIŲ,} 
kreipkitės j "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina. 

S T A S Y S S U L A 
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE. CALiFORNIA 93SSO 

Namu teL (213) 820-2825 West I-A. 
Pirkite 2eme Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— 15 savininku, akrais ne sklypais! 

REAL ESTATE 
SALES M E N 

Full or part tkne — esperienced. 

Mušt likę money — and be 
aggressive. 

ARCHER REALTY 
3118 West 59th S t , Chicago 

Ask for JIM KASL 
PHDNE — 471-0770 

MAINTENANCE MECHANICS 
Career opyortuiiity 

Rapidly expancung Plastic Injection 
moJding ptent seieccing an effective 
operating team. If you are ąuaiified, 
energetic & bursting for a Challenge, 
join our progressive organization 

N O W 
Steady employment Hospitauzation 
Insurance & other Liberal Beoefits 

TEL. (914) 948-5457 

TIR0S PUSTMJS CORP. 
543 Tarrytown Road 

wmTE PLAOTS, N. r . 
n i Į Į 

E X P E E I E N C E D 6 A K D E N H R 
FOR LARGE COUNTRY CLUB 

IN FLOSSMOOR, ILUNOIS 
Excell. Company Benefits and Con-
ditionn. Apply •— 

IDLBWliLD C5DUNTRY CLUB 
1S2O0 DIXIE HIGHVTAY 

TeL — SY 8-4927. Flossmoor. m . 

HIGH SCHOOL 
GRADUATES 

Excettent opportunity to get in <m 
the ground floor with tfce new 
Chiiago Office of the Natkm's Lar^-
est Oedit Keporthtg Firm as a 
Credit File Reporter. 

CALL OR APPLY DIRECT 

T.R.W, CREDIT DATA CORP. 
IJHggg 6022 W. Twhy 
GENERAL OFFICE 

5 D A Y WEEK 
FREE HOSPITALIZATTON 

FREE VACATION 

ILLINOIS CABLE COMPANY 
3008 NO. CALIFORNIA 

CLERK-TYPIST 
Personnei — Public Retetkms 
Yon will enjoy this digmfied po

sition working with Personnei, 
Public Relations and the public. 

Good salary, hours and pleasant 
associates. 

UPT0WN NATIONAL BANK 
Lawrence & Eroadway 

Tel. — ŪP 8-2000 
A B Equal opportunity employsr -

Reikalinga šeimininkė viena ar su 
vyru. Gyventi vietoje. Jauki vieta, 
visi patogumai. Marąuette Parke. 
Skambinkit HE 4-4487. 

E X P E K L E N C E D F O O D & 
COCKTAJJL YVAITRESS 

• Excellent VVarklng Cond. 
• aerving Upper Clientele 
• Top Wages 
• Meals & Uniforms Furnishe^. 
Call M. Pierceall er Mrs. CaUahsn 

FOR APFT. — I X 7-84SO. 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

t kamb. 20 metu. Svarus mūr. 
bungaiow prie 71 ir Sacramento. 
Dvigubas garažas. Daug priedu. Ga
lima tuoj užimti. $28,500 arba pa
siūlymas. 

5)4 kamb.. 15 metu mūr. bunga-
\m j>rie 71 ir Hom&a. JruoStas rū
sys. Garažas. Galit greit keltis. 
$27,600. . , . 

1% ankšto. SvaruB mūr. t butai Į I S N U O M kambarys ir v irtuve SU 
7~ U E 6 ^nA- , f r i e « ! 7 t r .« < ?^? r n l a " atskiru įėjimu. Skambint po 6 v.v. 
Įruoštas rūsys. Garais*. (28,500. ar
ba pasiūlymas. 

5 kamb. 15 metu "ranch" stiliaus 
mūr. namas. 84 ir Kedzie. $23.000. 

LEONAS REAL ESTATE 
INOOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
27S5 W. 71st S t — TeL 925-6015 

Remkite "Draugę". 

R E A L E S T A T E 
D R A U G A S 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

Namų Apšildymas 
Jciodn visu rūšių pečius, van
dens Šaldytuvus ir power hu-
midifiers. ISvalau ir suremon
tuoju alyvos ir duju pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dSl du
ji: Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje. Chicagoje te1 

rakaru pr.emiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

SALES • I0RT8A8ES • NANA8EIENT 

PROGOS — OPPORTLN1TIES 

tel. WA 5-5686. 

I Š N U O M O J A M A S 
Ciceros lietuvių apylinkes centre, 
nuo liepos mėnesio 1 dienos, vei
kiantis biznis - užeiga. 1409 So. 
49th Ave, TeL 652 5121., 656-6388. 

HELP VVANTED _ VYRAI 

I M M E D I A T E O P E N I N G S ! 

TOOL & DIE MAKERS 
Repair diea f«r pržraary and secondary operations. 

8 a.m. — 4:30 p.m. 

— BLUE CROSS — 
— NO LAYOFFS 

BLUE SPUELD — PENSION 
— PAID HOLJJ3AYS 

ACE FASTENER CO. 
4100 WEST VICTORIA, CHICAGO PHONE 583-3838 

J* 
H E L P W A N T E B — M O T E R Y S 

f 

S^x 

w 
P A R D A V I M U I 

GARBAGE DRUMS 
WITH COl-ERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free deltvery 
5622 S. Racine, 434-1113 

Mftmbsi of M I , | 

ALEX S I T I S — R E A L T 0 R 
Mate offlce 9727 W. Cermak Rd-, Oesra , IIMnota. TeL OL 6-2838 
Torkne šimtas namu Benryne, CteeroJ, Rtverstde, La Gran«e Park 

ir Idtoose vakariniuose priemies<3aose. Prašome užšokti \ mūsą Istal-
S4 ir Išsirinkti 8 katalogo. 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3009 W. 6Srd STREET TIL 471-0821 

M E A T 
C U T T E R S 

WANTED 
J0URNEYMEN 0NLY 

IN StJNNY 
SOUTHERN CALIFORNIA 

One of Califomia's largest grocery 
chains has immediate openings 
tor journeymen zneat cutters. 
Average weekly earnings. $175.00. 
(40 hours.—NIGHTS ONLY) plūs 
f ringe benefits: 

Snpplemental DteabUity 
Paymeirts 
Hetiremen* 
Stok Leave 

Hospital and Medioal Care 
Penskm 

Lito Iaauraaee 
Dental Care 
Prpscriptions 

Vaoatkm 
Indn«try Va<«tion (Credit for 

Eknptoymeat te Vu&mtrf) 
Call Coilect — 

MR. W. T. ANDRIANOS, 
Bmployment Manager 

(213) 698-0711, Ext. 492 

FOOD GIANT MARKETS, 
INC 

13500 So. Slaoson Ave. 
vVhittler, CaUfomia 90606 

• a «qua4 avportmMr »m.»ioyeT 

EXCELLENT IMMEDIATE OPENINGS ! 

GET INVOLVEfi m a MEAMNGFUL CAREER, 
THE PLACE OF KTNDNESS 

BETHESDA HOSPITAL 
HAS IMMEDIATE PROFESSIONAL OPP0RTUNITIES FOR 

RN'S — LPN'S 
NO S H D T ROTATION 

Ejocellent shift differential and starting salaries based on 
education and experience. New liberal employee benefits. 

CALL PEBONNEL — RO 1-6000, EXT. 203 

2451 W. Howard Street Chicago, Illinois 
j? 

D e 
3T""' 1! 

M E S I O ! 

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS 
sinnciamaa nemokamai kiekvienam, kas tik j} užsisakė 
peStn ar telefoną — LU 59500. 

Knygos suskirstytos pagal savo turini \ 15 skyrių if 
sugrupuotos alfabeto eile. 

Katalogas apkna visas laisvajame pasaulyje ^spausdin
tas Hetuviskas knygas, daugumą lietuvių aaterta aghj 
be knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, kurias 
gauti DRAUGE. 

Perskaitę Drangi, duokite kitiems pasiskaityti. 



EIU2>INESS SERVSCH 
DIRECTORY 

"Let an Expert Do It" 
Sios biznio firmos didžiuojasi faktu, kad jais galima pasitikėti, ix ge

ru patarnavimu, bei prekėmis. Jos pasižada savo klientams teikti geriau
sią patarnavimą už kuo žemiausias kainas Kreipkitės į jas visais savo 
reikalais . 

NAMŲ — RAŠTINĖS — KOMERCINIAIS -

PROFESINIAIS - INDUSTRIJINIAIS. 

M U N T J E Y V E L E B S 
PREE KST1MATKS t 

. COMPLETE SKl.KtTtON or: 
Diaiaoml J<-woiry — \VaU-ht-s — 
RiligS — Cultured I'eai-l Jovvelry 
RecgKofce - Kegfctroed - l'erl'i-ci 

DutiiK.iui King> 
Professional Jewele.rs DOUIK Watch $ 
Jewoiry Repairing - IHamond Setting 
- Hand Engraving. C'ustorn Jewelry 
Mada - ĮMamonds Remiounted. 

All Work Done On Premises. 
TERMS AVA1LAULK 

3142 W. 63rd St. — HE 4-6388 

JACK THOMPSON OLDSMOB1LE 
S A L Ė S £ S E R V I C E 

35 FREE LOANER CARS 
Factory Authorisx.-d MAKk IV 

Auto Air Coiulitioniiųj 

4640 W. 9oth St., Oak l-aun. 111. 
~PHONE — HI 5-0131 

NJ3EJONAL GENERATOR & 
KTARTER CORPORATION 

(A-nersuor And Starter Service 
"THERMO KJKG-' ACTO AIK 

CONTMTION'KRS 

1255 W. 103rd St.. Chicafto, 111. 
-PHONE — 239-2123 

A-STANDARD HEATING AND 
AIR CONDITIONING 

Cleaning & Repairing — 24 Hour 
Ser\ict — Air CurulitioHiim — 

Equipmeitt On LMsplay. 
2426 W. 71st St., Chieago, Illinois j 

PHONE — 434-2072 

ACTION AUTOMATIC 

TRANSMISSIONS 
\utoniatk' Traii>mi.-vSions — Auto-

iuol>il<- Air Conditioning — Kepair 
Sertkt- On AU vfafce*. 

4300 W. 63rd St., Chieago, UL 
FHONL — 73i-45it; 

verstiną svetimų feafbų moky-
mą. 

Amerikiečiams svetimos kal
bos yra reikalingos, nes Ameri-

D R A U G A S , pejiktadienis, 1970 m. gegužė* m. 29 d. 

Žiūrovai stebi "Grandinėles'* šokius. Iš k. j d.: E. Vyšniauskienė. V. 
senbergas, B. Malcanienė. E. Galienė, A. šenbergiene. E Maicanas ir 
R. Galius. Nuotr. V. Bacevičiaus 

WALS TRAILER AND TOOL 
RENTAL 

For your trailer and tool needs 
Call or see us first — 

POrtsniouth 7 - 2 1 2 8 

4227 VV. 63rd St., Chieago, lllioois 

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 3 psl.) 

SUSTIPRINS SVETIMU 
KALBU MOKYMĄ 

į Amerikos Kolegijose ir univer-
gos dėsniai. Visatą jungia vie- | s i t e t u o S e stengiamasi įvesti ori-
nas ir tas pats planas, kuris, 

vietų. "Jus matant čia — kai- la proga pareiškė solidarumą 
cėjo Paulius VI-sis — kaip ne- Pietų Vietnamo tautai ir ragi-

ka savo valdininkus siunčia j į-; prisiminti tą žiaur-ų konfliktą no nesiliauti melstis, kad D*e-
vaii'ius pasaulio kraštus. Iš ki-į kuris La iP ^Sns nietus vargina vas laimintų visų tų pastangas, 
tos pusės, po Antrojo pasaulinio J ^ kraštą ir kuris paskutiniu ktuie ^paliauja i»a, ir anosir-

metu grasia dar labiau išsiplės- džiai siekia užbaigti kovas -
ti, nešdamas dar didesnes kan- gražintų taiką, kuri žmogaus 
č:as ir reikalaudamas dar dau- akinus žiūrini atrodo nepasie
kiau gyvybių aukų... Paulius VI klama. 

karo, tautų ir rasių dominavi
mas pasikeitė. Pasirodė, kad la
bai reikalingos yra rusų, kinų 
ir ispanų kalbos. 

P. VIETNAMO 
YIALDLNLNKAJ ROMOJE 

Popiežius Paulius VI-sis, ben 
droje audiencijoj ypatingu nuo 
širdumu pasveikino Pietų Viet
namo maldininkų grupę, atvy
kusią lankyti Romos šventųjų 

tiesa, yra paslaptingas, bet vi-! 
suomet veda prie tos pačios iš- j 
vados; planingoje tvarkoje turi 
būtį įsikūnijusi mintis. 

Toji išvada ne kartą iš žmo-1 
PJione^7ff7-9718| gaus širdies iššaukia skundą:! 

Kodėl Dievas šiepiasi ? Tasai j 
skundas kankino ne vieną di-' 

M O B I L E 
HANK'S SERVICE STATION 

Ali Your Automotive Needs 
Towmg - Road Service . ^ ^ ^ J i s ^ ^ ^ ^ t į i r 

63rd at Knox\ Chieago, Illinois m u 8 . Kodėl D i e v a s nepasirodo? 

Hank Unre.n. Ką D i e v a s ga lvo ja apie m a n e ? 

K o k s s a n t y k i s jungia m a n e su 
D i e v u ? A r tai baisus is Dievas , 
kuris m a n ė s nepažįsta, kuris 
le is jo sukurto jo pasaul io dės
n i a m s m a n e s u n a i k i n u ? K a s esu 

TOMAHAWK T R A V E L 
T R A I L E R S 

\ e w 1970 Trailers For R*-nt 
RENTALS & SAi.ES 
— Kol laitui — GtOTuie Boy 

Truek Tops 

6027 S. Cicero Ave., Chieago, DI 
. PHONE — 735-4832 

Sunse* 

TEiyS MOBILE SERVICE 
Speciaiists — Tune-l'p - - Rrake 

A. f A. ALGIRDUI JAKŠEVIČIUI 
netikėtai mirus, didžio skausmo prislėgtai jo myli
mai žmonai DR. JANINAI IAKŠEYIČIENEI. dukroms 
ir giminėms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Janina Luimiene 
L A, Kūprinu šeima 
Jadvyga Kojelienė su šeima 

Mielą kolegę 
D R J A N I N Ą 

jos didžiausio skausmo dienose, netekus brangaus 
vyro 
A. f A. ALGIRDO JAKŠEVIČIAUS, 
nuoširdžiai užjaučia 

Dr. Irena Kuras 

Service - - Mufflers — Automobile 
Air Conditioning- — Towlns and 

Road Seo-vice 
HAND CARVED OUTE WOOD 

NATTVITV SET 
1Q fįgures 2%" to 4^4" Iiucti. 

. A beautifiu gitt tor newlyweds or 3800 W. 79th S t , ChicagO, Ūl. 
your ovn famiiy. $9.00 per set. m- , _ 0 „ n " 
eruding tax and postage Send check | Pilone — 050-a722 
Or money ordar to: , — — — — — — — — — — — — — — — — 

JERlSALEM ORIEVTAL GTF1 - o A CUSCT U C T I I Art 
0k>9, 1405 No. WeMs Street 0 « W O l l C t T M t l AL UU. 

u ' CrlICAGO. HX1XQIS tiutiiu j G u t t t . r s Downspouts, HeAting. Air-
CHRIS & BUD'S AUTOMOTIVE! w 

liners. Enpinef-rlns' ser\"ic«-. 
Serving the So. Side for over 20 yrs. 

5159 South Kedzie Avenue 

PHONE RE 7-7303 

Southwest Supreme Heating & 
Air Conditioning 

Heating, Cooling, Gas Conversions. 
Ins,*:allations and Service. 

AU parts for all cars: Xew, Rebuilt, i , 
Eicchanged. Maehine shop serviee. i -&»1< W. »9th »t., ChicagO, Illinois 

SERVICE 
We Ser\ioe AM Makes & >Iodets. 
Tune-l'ps — Brakes — Mulflers — 

TaUpipes — AutomobiU' Air 
Conditioners. 

7223 S. Ashhuid Ave., Chieago, BĮ. 
PHONE — 488-9657 

CRA^TORI) AUTO PARTS AND 
REPAIR SERVICE 

Op«B Sundays 9 a.m. to 1 p.m. 
6425 S. Pulaski Road, Chieago. 111. 

PHONE RE 5-3388 

\\EFRON AUTOMOTIVE PARTS 
COMPANY, INC: 

WHOLESALE — RETAIL 
Auto^Parts & Accessories: N'ew, Re
built, Exchanged. Hrs. daUy 9-5:30. 
4556 W. 63rd St., Chieago, Illinois 

Phone 581-2465 or 585-2967 

PHONE 737-8900 

HOME OVVNERS SHEET MET.VL 
& HEATING COMPANY 

Heating, Cooling, Gas conversions. 
Prompt Dependable serviee. 

1925 W 59th, Chieago, Illinois 

PHONE — GR 6-1143 

ASTRO HEATING A N D 
. . . , u . „ - - AIR CONDITIONING 
DUANE H e a t i n g & USOiing I Hcatins. Air Conditioning. Refriger 

~ ~ ation — Boiler and Ftirnace repairs 
Air conditioning, Gas conversions. 
South Sou£hwest — Sales, Repairs 

5744 _ 88th St., Oak Lavrn, 111. 

PHONE 424-6663 

— City \Vide aml Suburbs 
24 HOUR EMERGENCY SERVICE 

Call Day or Nite — 597-0600 
12708 S. Western, Blue Island. 111. 

REEDER HEATING AND 
AIR CONDITIONING C0. 

4621 W, 63rd Street 
CHICAGO, ILL., PHONE 767-7100 

GABE GABRIEL HEATING 
Air conditioning, Heating, Cooling, 
Gas conversions. Prompt and 
dependable serviee. 

5787 S. Archer Ave., Chieago, 111. 
PHONE — 767-4358 

AiTowhead-Republic Service 
& Maintenance Company 

Air conditioning', base board beating, 
" Gas Water Heaters. 

Lroensed Bonded & Inaured . 
4827 W. Chieago Ave., Chieago, 111. > n i c a g 0 , 111. — RL 0 - 1 0 0 O 

PHONE 287-4725 

STATE FARM is all you need 
to know about insurance. 

Home — Life — Health 

GLENN VVRAY - 6249 S. Kedzie 
Chieago, WL> — PRospect 6-2055 

M A C K' S 
SHELL SERVICE STAT10N 

4125 W. 63rd Street 

aš to Dievo akivaizdoje? Gal 
esu tiktai bereikšmė būtybė Die 
vo akyse? 

Bet štai negirdėta naujiena! 
Štai Evangelija, kuri mums pa
sako, dėl ko j pasaulį atėjo Kris 
tus. Kristus atskleidė būties pa
slaptį, jig atvėrė Langą, pro ku
rį į žmogaus gyvenimą įsiveržė 
akinančios šviesos srovė. Die
vas mus myli. Dievas mums yra 
Tėvas. Kai norėjome šią neiš
sakomą, beribę, paslapčių gel
mės supamą būtybę pavadinti 
vardu, Kristus pamokė kreiptis 
į ją su pilnu pasitikėjimu ir mei
le: "Tėve mūsų!" 

Ką reiškia šiandien tikėti?1. 
Tikėti reiškia pilnai pasitikėti į 
Dievu ir jo apreiškimu. Sakyt, j 
kad "aš tikiu", arba "turiu ti-! 
kėjimą" lyg pastoviai įgytą ver- j 
tybe, neužtenka, nes tikėjimas | 
yra Dievo dovana, kurią reikia j 
nuolat, kasdien iš naujo priim
ti, nuolat naujai išgyventi, nuo
lat jausti Dievo artybę, joje pa-

1 skęsti ir ja spinduliuoti savo 
aplinkumoje. Tada Dievas ne
bus miręs, bet gyvas, mūsų gy
venime gyvas. 

Prisimenant Nikodemo susi
tikimą su Kristumi, tenka pa
brėžti, kad tikėjimo negalima 
apriboti žmogiškuoju žinojimu. 
Tikėjimas nėra pastovi padėtis, 
kaip gyvenimo rutina, bet nuo
lat yra. puolamas, kasdien ban
domas, kasdien naujai patvirti
namas. Todėl norint šiandien ti
kėti, reikia pažinti "laiko ženk
lus" ir leisti vadovauti šventa
jai Dvasiai, kuri visa atnauji
na ir padaro mūsų tikėjimą gy
vą. K. Br. 

Brangiam vyrui ir tėvui 
A. + A 

Teis. ALGIRDUI JAKŠEVIČIUI 
mirus, jo žmoną dr. JANINJį ir dukrą JORATC g5-
užjaučiame liūdesio valandoje. 

Adomas ir Tekle Daugirdai 

A + A. 
ALGIRDUI JAKŠEVIČIUI mirus, 

jo žmoną, rūpestingą mūsų va;kų daktarę, JANINĄ 
ir šeimą širdingai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ramute ir Romas Bartuškai 
Danutė ir Raimundas Korzonai 
Rita ir Rimantas Penčylai 

j 

r 

A. + A. 
A. JAKŠEVIČIUI mirus, 

mielai draugei JŪRATEI ir dr. JAKŠEVL 

ČIENEI reiškiu nuoširdžiausią užuojautą. 

RASA JŪKNELYTE . . , 

SOUTHWEST SHEET METAL 
CONTRACTORS, I N C 

3267 Columbus Avenue 
drieago, IUinois - Phonc PR 8-8686 

Air Conditiong - Heating - Cooling 
and Hot Water Systems Installed. 

JOHH'S STANDARD SERVICE 
STANDARD OIL 

•AOMC" ROAD SERVICE 
OPEN 7 DAYS 

• Tai t i s • Scientific Tune-Ups 
• Braške Service • Wheel Aliąrcment 

6301 S. Kostner — 735-9771 

YAN MALĖ BUICK, INC. 
7051 South VVestem Ave. 

Chieago, Illinois 

For a good deal, call 

— i - 776-0500 

J. 8č J. Shell Station 
6658 S. Westem Ave. 

Chieago, Illinois 
Phone 434-8394 

A. + A. 
URŠULEI P A U T I E N I E N E I 

mirus Lietuvoje, josios dukrą ZUZANĄ JUŠKEVIČIE
NE,, žentą ANDRIŲ, sūnus su šeimomis ir kitus gimi
nes nuošrdžiai užjaučia 

i. ir M, Tumai, J, ir V. Kulikauskai, 
K, ir K, Leknickai, V. Senda, i. Litvinas, 

Infliacija yra toks metas. 
kada sušlampa tie, kurie taupė 
lietingam metui. 

GYVAS PrUSIMTNIMAS 
Atmintinas kielikas ar cimborija jgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini-
aiaa. Kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu-
itme ir kitų dalyku tinkamų atminimui. 

WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 

AREA CODE (812) 247-2425 

> m 
CHICAGO I,AWN HEATING OO. 

F E D D E R S 
• 2* Hour Services 
• sales & Service 
Most Xame Brands 

FHOSfE — 767-8228 

5087 V4 S. Archer Chieago, UI, 

M. SULLIVAN HEATTNG 
SERVICE 

FURNACES - BOILKRS - STOKERS 
Sales - Services - Installation 

OIL & GAS CONVERSIONS 
SHEET METAI, 

ResidentiaI - Commercial Installations 
ALL MAKES — OPEN 7 DAYS 

1848 W. 59 St, Chieago — 735-2828 

Joe Wentz Ford 
9205 So. Western Avenue 

CHICAGO. ILLINOIS 

For A Good Deal 

Phone — HI 5-5000 

ISHAQUE NOIGILER 
Religious Goods 

Rosaries — Herbs — Ofls — 
Incense and Gift Items 

If we don't have it, we'll order it, 
1400 So. Union Ave., Cbicafco, UI. 
Open 7 days a wk. 8:30 arm.-6 p m. j 

ALTON Al-TOMOTTVE 
SERVICE CENTER 

. 7829 So. Kedzie Avenue 
Auto Air Cor.ditionin§r. Tran«r.i»tfon 

Servtca. Vacation Svečiai Pric*a. 
Brak«s asid Front End Al)^mm«nt-
COME IV OB CM.l. — 471-6411. 

A. + A 
ALGIRDUI JAKŠEVIČIUI 

mirus, žmonai JANINAI, dukrai JŪRATEI ir kitiems 
artimiesiems re'škiame gilią užuojautą. 

S. Parokienė 
0. Mironai t e 
A. ir V. Domanskiai 

A. t A. 
Dipl.Teis. ALGIRDUI JAKŠEVIČIUI, 

"Romuvos" korporacijos filisteriui, palikus šios že
mes kelionę, jo ŠEIMAI ir ARTI1VIIESIEMS g:lią už
uojautą reiškia ir kartu liūdi 

CIKAGIŠKIAI "ROMUVOS' KORPORANTAI 
L BARMLS, I>. GARLAl'SKAS. A. G-ISPERATTIS, 
J. GRIGALALSKAS, P. MARTINENAS, J. SAVTCK.\S, 
4. VAICifN.AS, S. VANAGCNAS ir H. ŽEMELLS 

JANUTĘ IR DUKRAS 
JAKŠEVICIUS, 

didelio liūdesio valandose nuoširdžiai už

jaučia ir kartu liūdi kurso draugai: 

Jonas Adomay:čius 
Luda Dirdienė 
Lilija ignatonienė 
Jurgis Starkus 
Ona Vaskevičiūte 
Valentina Zubiniene 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

*•?-* 

MARCELĖ PILKIENĖ 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą žmoną, kurios netekau 1969 m.- gegužes 31 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet ai jos niekados negalėsiu užmiršti. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžina ramybe. 

Už jos sielą sV Mišios bus atnašaujamos gegužės rnėn. 31 d. 
8:45 vai. ryto Šv Antano parapijos bažnyčioje. Cicero, II!. 

Maloniai prašau visus — gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose pamaldose ir kartu su manimi pasimelsti už a. a. 

Marcelės sieliį. 
*, -

Nuliūdęs Vyra« - * jonas Ptiki* 
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DRAUGAS, penktadienis, 1970 m- gegužes m. 29 d. 

X "Draugas" šiandien išei
na su kultūriniu priedu. Redak
cija, administracija i r spaustu
vė šiandien dirba iki 12 vai. 
Šeštadienį "Draugo' ' raštinė už
d a r y t a Sekmadienį dirbs, kaip 
visais sekmadieniais. Pirmadie
nį "'Draugas" išeis kaip visuo
met. 

x A. M. Juraitienė, Švč. P . 
M. Gimimo parapijos mokyklos 
Motinų klubo pirmininkė, atsi
sveikindama su savo valdybos 
narėms paskutinį susirinkimą 
pravedė savo vaišinguose na
muose. Dalyvavo ir naujoji se
kančių mokslo metų pirm B. 
Barakauskienė su savo valdy
bos narėmis. Buvo viešai iš-

•Draugui" už 

x Chicagoje šiais metais 
jaučiamas didelis susidomėji
mas Putuamo seselių vedama 
mergaičių stovykla Dainavoje. 
Stovykla vyks nuo liepos 19 iki 
lugpiūčio 2 d. Registracijas ir 
informacijas teikia K. Bradū-
nienė, 6515 So. Rockwell St., 
Chicago, UI. 60629; telefonas 
776-9275. 

x Brighton Pa rko LB apy
linkėje Vl-sios ta rybos rinkimai 
įvyksta birželio 6—7 dienomis 
nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. v. 
Šimkus Real Es ta t e patalpose, 
4259 So. Maplewood Ave. Ne
gadintieji asmeniškai dalyvauti 
rinkimuose, gali pasiųsti balsa-

LB Hartfordo, Conn., suvažiavimo dalyviai. Sėdi vidury buvęs LB apyg. pirm. inž. V. Balčiūnas, sekr. Zita 
Dapkiene, LB tarybos pirm. dr. P. Vileišis. Nuotr. A. Jaro • 

x Lietuvių forumo radijo X Teodoras Blinstnibas, Al-
programa, ryšium su kapiniųj to vicepirmininkas, JAV lietu-

, puošimo diena (Decoration : vių bendruomenės tarybos na-
vimo lapus iš anksto apylinkes s k i r i a m a & o s ž v e n t ė s mi- rys ir Amerikos lietuvių tauti-

nės sąjungos pirm. sužeistas 
guli Ldttle Co. of Mary ligoninė-

rinkimų komisijos pirmininkui 
V. Šilui, 4435 So. California 
Ave., Chicago, 111. 60632. Visi 
lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti balsavime. 

spaudoje 
x B- Barakauskienė 

neiimui. 
X Lietuvių fondo tarybos 

posėdis šaukiamas birželio 3 d., 
trečiadienį, 7:30 v. v., Jaunimo 
centre, Chicagoje. Visi tarybos 

x Balfo Chicagos apskrities J nariai kviečiami posėdyje daly-
vakryba prašo visus mielus lie- į vaut i . 
tuvius, turinčius tinkamų dova- j Lietuviškoji spauda — lie-

tvirtovė. 
žino ir savo 

Chicagos žinios 
PADALINO PALIKIMĄ 

Advokatas E z r a Ressman, 

POETO M. GUSTAIČIO IR JO 
VAD. GIMNAZIJOS SUKAKTIS 

Šiemet sukanka š imtas metų, rlyje M. Gustaičio auklėtinių ir 
kaip gimė poetas kun. M. Gus- I kitų dzūkų yra nemažas skai-
taitis, kuris, šalia savo įnašo į ! čius. Taip pat yra kilusi mintis, 
lietuvių literatūrą, buvo ir di- i jei pavyktų surinkti lėšų, išleis-
delių nuopelnų — ypač Dzūkų |ti Seinų "Žiburio" gimnazijos 
kraštui — visuomenės veikėjas! istoriją, kuri y ra susijusi, ne tik 
bei auklėtojas. iTaip pa t praėju- j su reikšmingais švietimo sii-
siais metais sukako penkios de - \ ties darbais , bet ir su šios gim-
šimtys metų ir nuo įkūrimo jo j nazijos vadovo, mokytojų bei 
vadovautos Seinų "Žiburio" gim mokinių žygiais, kovojantį už 
nazijos, kuri Dzūkijos švietimo tautos laisvę ir lietuvybės išlai-
sr i ty suvaidino išskirtinės reikš- kymą priešo okupuotoje Dzūki-
mės vaidmenį. Veikdama pr ie I jos dalyje. Tinkamu šių sukak-
pat lenkų okupuoto )3einų kraš-1 čių paminėjimu ypačiai rūpina-
to (Lazdijuose) ir kun. M. Gus
taičio sumaniai vadovaujama, ši 
gimnazija ne tik kėlė apšvietos 

si New Yorke gyvenantieji Sei
nų "Žiburio" gimnazijos auklė
tiniai — V. Šventoradtis, J. Ža-

A. Gr. 

je, 2800 W. 95 Str., Evergreen j gyvenęs 6436 N. Albany, testa-
Park, UI., telef. GA 2-6200. ^ e n t u paliko $3,313,175. Po-
Kamb. 429. Jis inžinerijos įstai- į nūrtiniai mokesčiai suėdė gerą z i j o g ^ ^ k M t i ^ ^ hei 
goję naujam braižytojui rodė, j trečdalį. Federal inis iždas gavo i D z _ M j o s ^ ^ feun M Q u s _ 
kaip reikia vartoti vieną elek- j $1,095,176. Illinois valstija pa- . tai&Q g e r b ė j a į y ^ pasiryžę jo 

lygį nepriklausomos Lietuvos į liaduonis, V. Savukynas ir kiti. 
ribose buvusioj Dzūkijos daly, 
bet padėjo pasiekti mokslo ir 
ne vienam okupuotos Dzūkijos 
dalies jaurmoliui. 

Buvę Seinų "Žiburio" gimna-

trinę mašiną, kurioje buvo iš- įsiėmė $190,000. Likusi suma 
y-tojai jungęs elektros srovę. Bet jiems j padalinta lygiai t ėvams ir dviem 

seserim. 

GHICAG0J IR APYLINKĖSE 

L. M- KLUBŲ FEDERACIJOJ 

L. M. klubų federacijos Chi
cagos klubo narių susirinkimas 

reikšta padėka ~ 7 " ° ~ ~ n ė u ų Laimės šuliniui, paaukoti tuvybė, 
visu metu bendradarbiavimą <1KU4 XJOM . . . . . . . . . 

i Balfui. Įteikti vietinio skyriaus tai a n o ir savo aukomis ją j besikalbant, kitas inžinierius Į-
pareigūnams. Balfo skyriai pra- į stiprina. "Draugą" aukomis pa- įjungė srovę, kuri ir sužalojo T. 

F61*005 Šomi neatidėliojant pradėti rū- rėmė: po 2 dol. — J. Vembrė, ! Blinstrubą. Po vienos- padary-
pirmininkės plaktuką birželio 1 L ^ j į g Laimės šulinio dovanėlių' E m . ?mitas, Ant. Girginas; po \ tos sėkmingos operacijos, lau-

telkimu. 
Į Chicagos Aukšt. lit. mfl- j x 

d. Žv. P. M. Gimimo Motinų 
kiubo paskutiniame šių metų su
sirinkime. Vaikų darželio moti
nos rengiasi visas nares pavai-1 fcyklą nauji mokiniai bus jpn 
sinti. Prel. V. Cernauskas at
laikys šv. Mišias 7:30 v. v. nau
jos valdybos pristatymo šven
tėje. 

X Moksleivių pavasario šven
tė įvyksta rytoj, gegužės 30 d., 

1.20 dol. — dr. K. G. Ambro- kia d a r kitos. 
zaitis, Fr . iStirbys. Aukotojams į X Datt. Elenos Gaputytės 

' esame dėkingi. i dailės kūriniai, kurie bus issta-
x Inž. V. Jautokas, Ameri- \W ryšium su rengiamu Joniš-

jre lit mokvklos 8 sk. p r i imami 'kos Lietuvių inžinierių ir archi- k » gimnazijos oO metų rmneji-
į 5 kl be "egzaminų, nebaigę tektų sąjungos Chicagos sky- nm jonislaecių dailininkų paro-
laiko egz. iš pradžios mokyklos! r iaus pirmininkas, vyksta į lie- ; doje y ra pasiųs u is Londono, 
, i tuvių inžinierių suvažiavimą To- 'Anglijos. Dabar gautas prane-

j rante , gegužės 30 — 'birželio 1 Šimas, kad dailės kūrinius rei-
x Joniškiečiai! Būdami C h i - | d Kar tu Chicagos skyriaus gru-1 ki a atsiimti iš Detroito uosto, 

JERUZALĖS MERAS 

ir jo vadovautos Dzūkijos švie- . . „ , . + q 
t imo įstaigos sukaktį deramai . . ° . ' ' . ^ { . t 

parninėti. Toki paminėjimą j au 
sirinko gražus būrys intelektua-

l'lių bei veiklesniųjų Chicagos lie 
praėjusiais metais buvo prade- ~ . . ~ . . . . „__ „ _, v. .„. tuviu moterų. Susirmkimas pra-M. Gustaičio i . . " , . . . . , , _ . e jo jaukioj ar kultūringoj nuo-m J J w u i J? 8 organizuoti Jeruzalės meras Teddy Kollek * . °... . " Semų Žiburio' girnnazijoj auk-

kaias ir J . Martinkus. 

X 

čiai vyks iš Chicagos į Detroi
tą, kad dailininkės kūrinius ga-

2 v. p.p. Bučo sodyboje, Willow cagoje savo suvažiavimo pro- | ̂ e lėktuvu vyksta arch. A. ; n e s Chicagoje dėl vykstančio 
Springs. Iii. Dainuos ir šoks , g a , atsilankykite į jauno joniš- • kerel is , vyriausias Cocfc County streiko nebus galima laiku at-
taut. šokius dešimties lit. mo- ! kiečio pianisto Mindaugo M a " !

 3 r c n i t e k t a s , ir inžinieriai J. Sa- 'siimti. šiomis dienomis joniškie-
kyklų keh šimtai moksleivių. ' čiulio piano rečitalį gegužės 3 1 ' 
Visi kviečiami a tvykt i — pasi- jd . 4 :00 vai. p.p. Jaunimo Cen-
klausyti ir pasižiūrėt i - tre. Bilietus bus galima įsigyti 

x Cicero lituanistinės aukšt . I prie įėjimo - suaugusiems j ves iškilmes prie Dariaus ir Gi- I p a r o d o j e . ^ E l e n o s G a p u t y . j dą nuo 9 vai. ry to fa 
ir pradžios mck. 8 skyr. išleis- j $3.00, jaunimui _ $1.50. (pr.) | r e n o paminklo Litnuanian Cen- t ė g d a i l ė g k ū r y b a o l l i c a g i e č i a į j I 

sekmadienį kalbės Izraelio vals
tybinių bonų pardavimo proga 
Palmer House viešbutyje. Va
karienėje dalyvaus apie 1,200 
asmenų. 

GAISRAS S E M I N A R I J O J E 

Gaisras sudarė $200,000 nuos
tolių Sacred H e a r t seminarijos 
patalpose, iStone P a r k priemies
tyje. 

AUTOBUSAI Į K A P I N E S 

CTA autobusai kapinių die
ną, geg- 30 d., veš tiesiog į Šv. 

Ietimis a. a. A. Bendorius, t a 
čiau netikėta mirtis jam sutruk
dė tą užsimojimą įvykdyti. Be t 
tą darbą yra užsimoję baigti 
kiti M. Gustaičio auklėtiniai ir 
šiaip dzūkai, kurie didžiai verti
na Seinų "Žiburio 
ir ilgamečio josios vadovo nuo
pelnus jų kraštui. Jie užsimoję 
minėtas sukaktis atžymėti įna-
•šais į Lietuvių fondą. Tam rei
kalui j au padaryta graži pra
džia — suaukota 100 dolerių 

taikoj, kurį trumpai pravedė 
klubo pirmininkė M. Krauchu-
nienė. Po to sekė menininkės 
Iz. Motekaitienės įdomi, išsa
miai paruošta paskai ta: "Kal
bėjimo menas". Prisimenant Lie 
tuvos Steigiamojo seimo 50 me-

" J ^ ^ f l t ų sukaktį , prof. dr. V. Sruo
gienė vaizdžiai pasakojo apie Lie 
tuvos gyventojų tų dienų nuo
taikas Kaune. Jautr ia i perduo
ti profesorės prisiminimai, su
jaudintų klausytojų buvo paly
dėti ilgais plojimais. 

A t e t Pranas Savickas p ra - L ^ p&rsivežti i r l a i k u į šs tatvt i I Kazimiero kapines. K a s valan-

tuvės ir diplomų įteikimas abi
turientams bus šį sekmadienį, 
geg. 31 d., tuoj po lietuviškos 
sumos- apie 12:30 vai. Šiemet 
Cicero lit. aukšt. mckyklą bai
gia 14 abiturientų, pradžios mo
kyklos 8 skyrių — 17 mokslei
vių. Visuomenė kviečiama daly
vaut i 

x Chicagos Meškeriotoju-
Medžioto jų klubas kviečia visus 
į gegužinę, kuri įvyks geg. 30 
d., šeštad., Spaičio ąžuolyne, 
S933 Archer Road. Bus valgių 
ir gėrimų bufetai. Gros Ramo-
nio orkestras. Pradžia tuoj po 
piet. (pr.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan Staats , Inc., Tel. F I 6-
1234. Albinas tur i daug asme
niško patyrimo su akcijomis ir 
jums sąžiningai patars . fsk.) 

tennial Day proga birželio 7 d. 
X šv. Kryžiaus parapijos nie- į \ v a j p .p.5 sekmadienį. Birutė 

tinis kamivalas baigiasi geg. \ Bacevičiūtė, Marijos aukštes-
31 d. Klebonas kun. Eduardas 

niosios mokyklos mokinė per- j t 

I Abramaitis kviečia visus esa- j skai tys Cook County "Lithua-
| mus ir buvusius parapijiečius ' nian Centennial Day" prokla-
dalyvauti šiame dideliame para- ! n^aciją. pijos parengime. Klebonas no
ri priminti, kad bus galima gau
ti visus lietuviškus valgius, cet 
šį sav2dtgalį kamivalas prasi
dės po 3-čios valandos po piet. 

(pr.) 

rodo didelį susidomėjimą. 
x Inž. G. Lazauskas su duk

ra Alma, prof. — St. Dirman-
as, inž. S t Kaunas ir inž. J . 

Slacokas važiuoja į Dešimtąjį 
Lietuvių Inžinierių ir architek-

sąskaiton ir tiek į 
pa t kum. M. Gustaičio sąskai- Į Užbaigiant, prelegentės buvo 
ton. Iniciatoriai tikisi, jog t as apdovanotos gėlėmis ir visos 

^,ri \ sumas jiems pavyks žymiai pa-; susirinkusios pavaišintos vai-
Gražins atgal ly- j ^dn i t i . nes laisvajame pašau- į sių sunka. K. L . 
kiekvienos valan- . 

a piet išeis nuo Wes te rn 
, tos gatvės. 
giai pusiau 

į dos. Paskutinis gr įžtant is išeos I 
4:30 vaL 

PAŠTAS N E V E I K S 

tų suvažiavimą, įvykstantį To-
x šv. Kazimiero lietuvių ka- ronte gegužės 30 — birželio 1 

pinėse šį šeštadienį, tuojau po , dienomis. 
Mišių, įvyks kapinių steigėjų ir X Gausesnėmis aukomis 
mūsų tau tos mirusiųjų prisimi- "Draugą" parėmė, pridėdami 
nimo t rumpos iškilmės prie nau
jai pas ta ty to paminklo senoje 

x Parduodamas sklypas (lo- kapinių dalyje. Bendruomenės 
tas) Willow Springs,Nolton gat- pasauliečių komitetas ir Skly-
vėj, labai gražioje vietoje. Skly- pų savininkų draugija visus 
pas 50x162. Kaina 7.500 dol. kviečia dalyvauti. 
Teirautis Tel. 839-5531 (sk.) x Dr. Edmundas V. Druktei-

'nis , Dayton, Ohio, lietuvių vi-

X Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Barnes & Johnson, Inc., 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stockbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. S u i n t e - | v o s ****** draugijai, 
resuoti prašoma skambinti aukš- j x RAŠOMOSIOS mašin. įv 
čiau duotu telefonu. (sk.) įkalbomis; RADIO Telefun 

ken, Grundig, 

x Net penki Emerson vėsin
tuvai 7y2 ampero. Nuo 5.000 lig 
10.000 BTU's. Gradinskas. 2512 m a s . m^sų «p:udos pastangas. 
W. 47 St. F R 6-1998. Atd. ir P1^3 

vak. pirmad. ir 
uždaryta. 

x A. a. Algirdo Jakševičiaus 
atnunimui vietoje gėlių Norman 
Burštein atsiuntė auką Lietu-

(pr.) 

suomenės veikėjas, įvertinda-

ketv.' S e k m a d . , P a r e m t i - Nuoširdžiai dėkojame, 
(sk.) I 

prie prenumeratos mokesčio po 
5 dol.: 

Vvalter Ringe, Glendale Hts , 
Illinois. 

iS'tasys Vaisys, Brooklyn, N. 
York, 

Bronius Bajerčius, So. Bos
ton. Mass., 

Dr. Joseph Petrikas, Casey-
rifle, UI. 

Juozas žvynys, Chicago, UI. 
Stasys Rudys, Old Hickory, 

Tenn. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja^ 

me. 

Chicagos paš tas nedires ka
pinių dieną, šeštadienį. Laiškai 
ir laikraščiai nebus išnešiojami 
į namus ir verslo įstaigas. 

P A B E G Ė NAMUS PO 
ŽMOGŽUDY^IĖS 

Nežinomas asmuo nužudė Do-
rothy But ts , 5649 S. Union. 
Tada padegė n a m u s bandyda
mas užslėpti kriminalą. Gaisre 
žuvo jos t rys mažamečiai vai
kai. 

S T O V Y K L A 
LIETUVIŠKAI KALBANTIEMS 

B E R N I U K A M S 
Nuo birželio meru 21-os iki liepos 4 d. 

MARIJONŲ SODYBOJE 
(Rouie 83 & 63rd St., Clarendon Hills, III.) 

x Birutė Juškaitė - Kaščiu-
; kienė, Joniškio gimnazijos 50 

KOMPUTERIAI 
/ Į Genocido parodos aka

demijos vakarienė. įvyks birže-. 
,. „o - 0 „ 0 , , įjai bei kasdieninei praktikai ir ko 13 d. D : 3 0 P- P- Sheraton \J. , . r 

p. p 
viešbuty, pakvietimai gaunami 
pas A. Rūgytę (6547 S. \Vash-
tenaw), tel. PR 6-3209. (pr.) 

x Lietuviška NEPTŪNO va
sarvietė Wisconsine, apsupta 
nuostabiai gražia gamta ideali 
vasaros atostogoms. Neptūno 
vasarvietė ant žuvingo Colum-
bus ežero kranto. Dėl informa
cijos skambinkit tel. 257-2034. 

(sk.) 

įjv. BIZNIO mašinos — patie-
įkiama pigiau, nes kataloginė 
I prekyba. 
i Nurodykite, kuo interesuoja-
tės. ir firmų autentiškus kata-
logėlius sparčiai gausite iš 
SPARTA sav.: 3. I>. Giedraitis, 
10 Barry Dr., E. Northport , 
N. Y. 11731. Chicagoje vakarais 
inf.: teL 476-7399. (sk.) 

X Alvudo kultūrinė popietė 
įvyks sekmadienį, gegužės 31 d,, 
a tviram ore — Marąuette Par 
ke, ties Šv. Kryžiaus ligonine, 
gi lyjant — parapijos salėje. 
Bus vaikų žaidimai, jų ir suau- \ metų sukakties nunešimo komi-
rusių kultūrinis pasirodymas teto narė rūpinasi svečių priė-
prie mikrofono. Užkanda. Tems- jmimu ir vaišėmis. Ja i talkina 

Zenith; TV, t a n t spalvoti filmai vaikams ir ;būrys joniškiečių ponių. Prieš 
kalkuliaci- ištisinis spalvotas baletas Sprak oficialią programą, bus joniškie-

tukas (Nutcracker). Visi lau-lčių ir jų svečių priėmimas — 
kiami senelių namų paramai, i susipažinimas. 

X Terros dovanų parduotu 
vėje — tautiniais motyvais odos j Ltd 
albumai, medžio inkrustacijos, Rd 
gražūs įvairiaspalviai kristalai, 
porcelanas, stalo sidabras ir 
stalo stainless steel, dekoraty
vusis sidabras. vario emalis, 
grindų vazos, aukso ir kt. pa
puošalai ir š imtai kt. daiktų, 
tinkančių kiekvienai dovanų 
progai. Užeikit a r skambinkit 
—Terra. 3237 VVest 63rd Street. 
Chicago, m. Telef. - 434-4660. 

(sk) 

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti pe~ Baltic Stores 

(Z. Ju ra s ) , 421 Hackney 
London, E. 2. England. 

^HO S734 (** i 
X Kai jums deimanto prirei-

/kia, 
gero laikrodžio ar žiedo, 
Tveras Marouette Parke tei-

/kia, 
duoda nuolaidas dar priedo. 
TVERAS JEWELRY, 2646 
W. 69th St. 
Kaip geram pirkėjui dera. 
Jisai eina Uk pas Tverą, (sk ) \ 

Vienintelis lietuvis Illinois konstitucinės konvencijos delegatas Juozas 
Raehūnas Illinois Amerikos Lietuvių respublikonu lygos susirinkime 
Ciceroje gegužės 22 d. pranešė apie ruošiama naująją Illinois valsti
jos konstituciją. Kai projektas įgaus baigiamą formą, jis yra užsimo
jęs, sukviesti Illinois lieutvius pasakyti be; painformuoti. Nuotrau
koje iš kairės: Lygos pirm. Kazimieras Oksas, con con delegatas Juo
zas Raehūnas ir susirinkimui pirmininkavęs Anatolijus Milūnas. 

Nuotr. Vyt Račkausko \ nua. 

SENIAUSIAS ŽMOGUS 

Šiomis dienomis Sovietų Są
jungoje oficialiai paminėjo 165 
metus amžiaus Soirali Misli-
rjov. J is visą laiką gyvena Bar-
zave, kalnuose esančiame kai
me, Azerbeidžiane. J is jaučiasi 
sveikas ir kiekvieną dieną po 
keletą valandų dirba savo dar
že. Jam buvo išduotas pasas 
1938 metais. Pagal gimimo met
rikus, j is gimė 1805 metais. 

ld. 

X Ju rg i t a Saulaitytė, jauno
sios ka r tos poetė, skai tys savo 
kūrybą Akademinio skautų są
jūdžio Pavasar io savaitės lite
ra tūros vakare , birželio 20 d. 
Dainavoje. 

x A. a. prof. Kazys Pakš
t a s bus pagerb tas kapinių die
ną tuoj po p3.maldų Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. Visi, 
\ p a č ateit ininkai, y ra kviečia
mi susirinkti prie velionies ka
po 32-rame kapinių bloke 
11:45 v a i 

x Liudas Šimaitis, buv. Jo
niškio valsčiaus viršaitis ir eilės 
ūkinių organizacijų vedėjas bei 
organizatorius, džiaugiasi, kad 
jo žmona sustiprėjusi grįžo iš 
ligoninės ir galės dalyvauti Jo
niškio gimnazijos 50 metų minė
jimo iškilmėse. J is kaip minėji
mo komiteto n a r y s aktyviai įsi
jungė j šventės pravedimo dar-

Stovyklavimui yra palankios sąlygos: maistas pritaikytas 
jaunimui, turima įvairiam sportui įrengimai, didelis maudymosi 
baseinas, mėgėjams pasijodinėjimas arkliais ir žūklavimas. 

Priimami berniukai nuo 9 iki 15 m. amžiaus. Pragyveni
mas savaitėj 45 dol. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis j 
stovyklos vadovą — 

KUN. A. N0CKŪNS 
6336 So. Kilbourn Ave., Chicago, Illinois 60629 

Tel. — PO 7-1687 

1 HEALTHY FOOD RESTAURAHT 
L I E T U V I Ų V A L G Y K L A 

3236 South Halsted Street 
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, 111. 60608 

NORMAN BURŠTEINAS, kailiu krautuvė 
IR SIUVYKLA. 185 No. Wabash (kampa* Wabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.: pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šežt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489-

K a l b a m e l i e t u v i i k a i . 

\ \ 
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