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Gauliistai
laimi,
komunistų
sunkumai
t

Prancūzijos komunistai
naujų siuikumų akivaizdoje
PARYŽIUS. — Kaip pastebi
Vakarų spaudos atstovai Pary
žiuje, gaullistų laimėjimo bir
želio 23 d. rinkimuose svorį liu
dija tai, kad iš 10 mil. strei
kavusių darbininkų, 9 mil. bal
savo už komunistus bei jų kai
riuosius sąjungininkus. Už ge
nerolo de Gaullio partiją rin
kikai pasisakė visose apygar
dose, nė tradiciniai komu
nistams simpatijas reiškiančių
pramoninių sričių aplink Pary
žių ar anglių kasyklų krašto
šiaurėje neišskyrus.
Tiesa, komunistų partijos va
das Waldeck Rochet buvo iš
rinktas, tačiau jis gavo 52%
balsų, tuo tarpu 1967 m. už jį
buvo pasisakę 57%. Sumažėjo
ir komunistų frakcijos parla
mente vado, R. Dallanger, gau
tų balsų skaičius — iš buvusių
45%, dabar jis tegavo 40%. Iš
viso. Prancūzijoje komunistų
balsų nuosmukis siekia daugiau
kaip 2%.

Komunistai prakišo
keliais atvejais
Tiesa, už komunistus šių die
nu Prancūzijoje pasisako vie
nas iš penkių rinkikų. Birželio
23 d. rinkimuose už juos balsa
vo 4.439.527 rinkikai ir ateinan
čio sekmadienio rinkimuose, jie,
sus dėję su kairiaisiais opozicio
nieriais, gali laimėti dar dau
giau. Tačiau politiniai stebėto
jai neabejoja, kad komunistams
tenka susidurti su sunkumais.
Jie bus prakišę ne vienu atveju.
Min. pirm. G. Pompidou ko
munistus buvo kaltinęs išpro
vokavus praėjusio mėnesio strei
kus bei riaušes, su gatvių už
tvaromis bei įmonių užėmimais.
Tač’au iš tikrųjų, kaip pastebi
NYT atstovas Paryžiuje, ko
munistai prie streikų judėjimo
prisijungę vėlokai ir svyruoda
mi. Jie buvo pasisakę prieš stu
dentų riaušių vadą Cohn-Bendit
ir jo anarchistinius, trockistinius šalininkus.

Komunistai išgelbėję
de Gaullio režimą

Dauguma kairiųjų prancūzų
intelektualų kaltino komunis
tus: jie išgelbėję de Gaullio re
žimą, jie laikęsi parlamentinio
žaidimo taisyklių ir nesiėmę re
voliucinės veiklos.
Tuo būdu, per eilę metų vyk
dę manevrus parlamente, ieško-

Gen. de Gaulle

Siuntiniai į Lietuvą
Nesutvarkytas perlaidų ir kt.
persiuntimas
„ OKUP. LIETUVA. — Pini
ginių ir daiktinių dovanų per
siuntimas iš JAV į Lietuvą savo
giminėms tebėra tinkamai nesu
tvarkytas. Štai, pr. metų spalio
mėn. pabaigoje vienas JAV lie
tuvis pasiuntė į Lietuvą $100
perlaidą. Praslinkus 4 mėne
siams brolis gavo iš Maskvos
laišką, kviečiantį atvykti į Mas
kvą atsiimti pažymėjimo, už
kurį galės nusipirkti prekių. Ka
dangi kelionė iš Lietuvos į Mas
kvą brangokai kaštuoja, brolis
atsisakė vykti ir paprašė, kad
pažymėjimą jam paštu prisiųs
tų. Nuvažiavęs į Vilnių savo
akimis pamatė, kad dolerinė
krautuvė, kurioje oficialiai gali
ma pirkti prekių specialiomis
kainomis už dolerius ar jų certifikatus, yra tuščia. Brolis nuo
dovanos atsisakė.

Kaina 10 c

Prancūzija prieš antrąjį rinkimų sekmadienį

SUGLAUSTAI

Ateinantį sekmadienį vėl rinkimai ir jie išryškins politinį Prancūzijos veidą —
Gauliistai tikisi daugumos — Už vyriausybės bloką birželio 23 d. pasisakė 46.07%
rinkikų.

Kongrese apie Baltijos

Paryžius. — Prancūzijoje ruo kaip Giscard d’Estaing vadovau
šiamasi antrajam rinkimų tarp jamų nepriklausomųjų respubli
sniui. Prezidentas de Gaulle, grį konų. Pompidou gerai prisime
žęs iš savo poilsio būstinės Colo na 1967 m. rinkimų duomenis,
mbey — Les — Deux — Egli- kai antrąją rinkimų dieną, po sa
ses, vakar ištisomis valandomis vaitės, gaullistų laimėjimas vos
tarėsi su min. pirmininku G. vos nebuvo paverstas niekais.
Pompidou. Gauliistai viltingai Dėl to, tiek Pompidou, tiek ir ki
žvelgia į ateinančio sekmadienio ti vyriausybės nariai rinkikams
rinkimus, tikėdamiesi didžiausio kelia “raudonos, baltos vėliavų
laimėjimo 10 m. laikotarpy —Į ir diktatūros” baubą, skatina bū
didžiausios daugumos parlamen; ti budriems bei negalvoti apie a
te. Politinių sluoksnių nuomone, tostogas...
generolas šią savaitę vėl galįs kai
Opozicija svarsto trateginius
bėti televizijoje, norėdamas pa
ėjimus
siekti kuo daugiau rinkikų, juos
skatindamas pasisakyti už jo va
Komunistų partijos ir Kairiųjų
dovaujamą režimą.
Federacijos vadai buvo susirinkę
aptarti savo rinkiminę strategiją
Streikininkai grįžta į darbus
bei “balsų pasidalinimo” reika
Tūkstančiai į streikus įsijungu lą. Komunistai, siekdami didės
šių Prancūzijos darbininkų, pir nės sėkmės sekmadienio rinki
madienį patyrę apie tautos atsto muose, deda pastangų savo pu
vybės sekmadienį rinkimų duo sėn pavilioti dar platesnius gy
menis, nutarė atsisakyti streikų ir ventojų sluoksnius. Jei jie anks
grįžti į darbus. Prieš tolimesnius čiau skelbė apie “jungtinį kairių
streikus pasisakė, balsavimo ke jų frontą”, tai šiandien jau kal
liu, “Citroen” įmonių darbinin ba apie “visų respublikonų” ar
kai ir didesnioji vyriausybės ra net “visų demokratų’1 vienybę.
dijo bei TV žinybos tarnautojų
dalis. Tačiau toliau streikuoja Pa
ryžiaus radijo, televizijos tarny
boje dirbą žurnalistai. Jie pasisa
ko prieš, jų nuomone, toje žiny
boje pastebimą nepriklausomos
krypties bei bešališkumo stoką.

Gauliistai galį išvengti reikalo
telktis su kitais

Šimtas studentų demonstravo...
Pirmadienio vakare St. Michel
gatve, draudimo nepaisydami,
demonstravo šimtas kairiųjų stu
dentų. Jie nešė raudonas vėlia
vas ir giedojo “Internacionalą”.
15 policininkų studentus malši
no, sužeista keletas merginų stu
denčių, 12 studentų suimta.
Balsavimo duomenys —
46,07 proc. už vyriausybės bloką

Pagal galutines, nors ir neo
ficialias žinias, birželio 23 d. rin
kimuose, 470 Prancūzijos apygar
dose, teisėtai balsavo 22.140.233
rinkikų. Balsavimo duomenys to
kie:
Už Respublikos gynimo sąjun
gą (gaullistų partiją) balsavo
8.341.147 arba 37.67 proc., už
gaullistų sąjungininkus — Nepri
klausomuosius respublikonus —
1.860.019 arba 8.40 proc. Tuo
būdu, už sutelktinius, vyriausy
bę palaikančius junginius, iš vi
so balsavo 10.201.166 rinkikai ar
ba 46.07 proc.
Kitos partijos: už komunistų
partiją pasisakė 4.439.527 rinki
kai arba 20.05 proc., už Demo
kratų ir socialistų Kairiąją Fede
raciją — 3.615.350 arba 16.32
proc., Jungtinę socialistų partiją
— 898.755 arba 4.05 proc. Pa
žangos ir moderniosios demokra
tijos partiją — 2.435.751 arba
11 proc., už kitus politinius jun
ginius — 549.684 arba 2.46 proc.
Dar nesuskaičiuoti užjūry esan
čių rinkiminių apygardų duome
nys.

kraštų užėmimų
Washington. — Atstovas Ed
vvard J. Denvinski (R. — III.)
birželio 13 d. JAV Kongreso Attovų Rūmuose, priminė kad šio
mis dienomis sueina jau 29 me
tai, kaip Sovietų Sąjunga jėga už
ėmė Baltijos valstybes, kad ta ne
teisė ligšiol neatitaisyta, ir tikino,
kad Jungtinėms Valstybėms nede
ra likti dėl tos padėties abejin
Rinkiminis, gaullistų plakatas Pa goms.
Panašius pareiškimus Atstovų
ryžiaus gatvėse.
Rūmuose tą pačią dieną padarė
ir atstovai Fr ank Annunzio (D.111
), James J. Hovvard (D.- N.J.),
Popiežius prieš karus
Cornelio E. Galagher (D.- N.J.).
(ELTA)
VATIKANAS. — Popiežius
Paulius VI, kalbėjęs Kardinolų
kolegijoje jo vardo dieną, šv. NATO kraštai prieš R.
■Jono Krikštytojo, minėjus, iš
Vokietijos trukdymus
kėlė reikalą sustabdyti karo
veiksmus Vietname bei Nigeri
Svarstyta
joje, gi į arabus ir Izraelį kreip
ir Čekoslovakijos padėtis
damasis, jis juos ragino: nesiREYKJAVIK, Islandija. —
griebkite ginklo!
Čia
vakar pasibaigęs NATO
Popiežiaus nuomone, abiems
kariaujančioms pusėms Vietna kraštų užsienio reikalų ministe
me sustabdžius karo veiksmus, rių suvažiavimas, visų 15 kraš
tai galėtų pašalinti akligatvį tų atstovų balsais, priėmė pa
Paryžiaus pasitarimuose ir pa reiškimą, kuriuo remiama Vak.
lyginti greitai bei lengvai įga Vokietijos laikysena Berlyno
lintų pasiekti reikiamo spren- atžvilgiu ir pabrėžtas reikalas
išlaikyti nepažeistą susisieki
d’mo.
mą tarp Vakarų ir Vak. Ber
Karas Vietname esąs žiaurus
lyno. Tikimasi, kad komunistai
Popiežius pirmoje eilėje mi sumažinsią savo spaudimą, nes
nėjo karą Vietname — jis esąs paaštrėjusi Berlyno krizė ga
žiaurus. Paulius VI pareiškė linti turėti skaudžių padarinių
norįs ir vėl padrąsinti visas “ne 'rytų - vakarų kraštų susiprati
kaltas smurto aukas, sužeistuo mo pastangoms.
sius, pabėgėlius”. Apie arabų NATO kraštų atstovai svars
Izraelio konfliktą kalbėdamas, tė ir Čekoslovakijos klausimą.
popiežius pažymėjo, kad “į ka Esama žymių, kad čekoslovakai,
rą panašūs veiksmai tebekelia 'jei negautų ūkinės paramos,
aliarmo nuotaikas paskirų as kreditų iš Maskvos, galėtų pa
galbos ieškoti Vakaruose. Tai
menų ir kraštų tarpe”.
liestų milijonų dolerių paramą.
Apšaudė sovietų laivą. ArgenNedaug vilčių
'tinos laivyno įstaigos pirmadie
siaurinti NATO dalinius
nį paskelbė: Argentinos laivai
praėj. šeštadienį apšaudė ir pa
REYKJAVIK, Islandija. —
taikė į sovietų prekybos laivą, Čia vykstančiame NATO suva
žvejojusį Argentinos teritori žiavime paaiškėjo, kad nesama
niuose vandenyse. Vienas iš so didesnių vilčių pasiekti rytų vietų “žvejų” laivų buvo sulai vakarų susitarimo siaurinti akytas, kitam pavyko pasprukti. biejų pusių ginklavimąsi bei da
linių skaičių Europoje. Aišku,
KALENDORIUS
kad Maskva apie karinius ap
Birželio 26 d.: šv. Antelmas, ribojimus nenori iš viso tartis.

Šiuo metu dar sunku spėti apie ateinančio sekmadienio rinki
mų galutinius duomenis. Vis dėl
ję sąjungininkų, save laikyda to nešališkų stebėtojų nuomone,
Hanojus prašo paramos
mi “gerais prancūzais — pat nėra negalima, kad gaullistų par
riotais”, tie komunistai pasiju tija pirmą kartą galinti turėti
Maskvoje
to esą atsidūrę izoliacijoje. Tai daugiau 244 atstovų atstovybėje
komunistams iškėlė svarbų klau (iš 4^7 bendro atstovų skaičiaus).
MASKVA. — Pirmadienį į
simą: ar yra įmanoma nekomu Teoretiškai, tai valdančią parti
Maskvą atvyko Š. Vietnamo vy
nistiniame krašte taikingu keliu ją atpalaiduotų nuo reikalo šlie Kair’ųjų Federacijos Prancūzijoje riausybės delegacija. Jos tiks
siekti socializmo įsigalėjimo? tis prie kitų politinių junginių, vadas F. Mitterand — ar jo pa las — su sovietais aptarti kitų
Tai klausimas, kurį šiuo metu
dėtis birželio 30 d. pagerės?
metų karinę paramą Š. Vietna
svarsto ir kitų europinių kraš
mui. Spėjama, kad Sovietų Są
tų komunistai.
kūmai, nes Kairiųjų Federaci
jungos parama Hanojui per vie
jos nuosaikieji, daugiau dešinio
Demonstracijos
nerius metus siekianti daugiau
Toliau vykdo
jo sparno vadai, jau linkę at
kaip vieną bilijoną dolerių.
parlamentinį žaidimą
Montrealy
sisakyti bendradarbiavimo su
Delegacijos pirm. Nghi Mas
Jau nuo anksčiau Prancūzi komunistais ir nori siekti san
kvoje
lankėsi 1967 m. ir tuo
MONTREAL, Kanada. — Va
jos komunistai buvo susitarę dėrių su “buržuaziniais” centro kar Kanadoje vyko parlamento metu buvo sutarta Š. Vietnamui,
su Kairiosios Federacijos va politikais.
rinkimai. Min. pirm. P. E. Tru- 1968 metais, tiekti sovietų ga šv. Persevera, Jaunius, Viltaudais bendradarbiauti “balsų me Sustiprėjo ir Pompidou padėtis
’u atvykus į Montrealį, čia mybos lėktuvus, priešlėktuvi tė.
džioklės” srity. Tai liečia antrą
įvyko smarkūs susidūrimai tarp nės apsaugos pabūklus, artile- Į Birželio 27 d.: šv. Vladislo
bei svoris
jį rinkimų tarpsnį. Abi organi
policijos ir demonstrantų, pasi riją, smulkesnius ginklus ir ki vas, šv. Ema, Gediminas, Norzacijos sutarė paremti kito jun i Pastarųjų savaičių metu iš- sakančių prieš Trudeau laikyse tokią karinę bei ūkinę paramą. gaila.
ginio tuos kandidatus, kuriems i ryškėjo min. pirm. ir gaullistų ną Kvebeko provincijos ateities JAV šaltiniais, Maskva į para
ORAS
daugiau galimybių laimėti ant organizacijos vado Georgės Pom klausimu. Demonstrantai mėtė mą Š. Vietnamui, ligi šių metų
rąją rinkimų dieną. Šiuo metu pidou įtaka bei vaidmuo. Pasi į policiją akmenis, butelius. Su pabaigos, bus investavusi dau
Oro biuras praneša: Chicago
komunistai žaidimą dar plečia, rodė, kad jis sugebėjo pavei žeista apie 100 demonstrantų ir giau kaip 4 bil. dolerių sumą.
je ir jos apylinkėse šiandien de
siekdami susitarti ir su nekai- kiai vadovauti organizacijai. Ne j 44 policininkai. Trudeau, rinki
Maskvoje gauta žinių, kad besuota, galimas lietus, temp.
riųjų junginiais, žinoma, to abejojama, kad Pompidou ir to mų išvakarėse atvykęs į Mont pastaruoju metu sovietai esą daugiau 70 1. F., ryt — debe
kiais, kurie nusistatę prieš gaul- liau liks vyriausybės priešaky, realį, pats yra gimęs Kvebeko susirūpinę Hanojaus vedamu ka suota, be didesnių pakitimų.
listus.
kol neateis metas jam ruoštis provincijoje, tačiau rinkiminė ro aštrinimu bei plėtimu.
Saulė teka 5:12, leidžias 8:28.
Tačiau ir čia atsiranda sun- prezidentinei kampanijai ir už je kampanijoje pasisakė už “vie
imti, sąlygoms esant, gen. de ną Kanadą”. Tai sukėlė Kvebe
Gaullio sostą.
ko atskyrimo, specialios padė
ties
ar visiškos nepriklausomy
Ar pagerės santykiai
bės
šalininkų nepasitenkinimą.
su JAV-mis?

|
|
!
I
!

Du ištikimieji de Gaulle ramsčiai: karėje naujasis finansų vadovas Couve

de Murville. dešinėje — užsienio reikalų ministeris Mitchel Debre.
Sekmadienio rinkimuose j parlamentą atstovais išrinkti abu politikai.
Murville nebuvo išrinktas 1967 m. vykusiuose rinkimuose.

Nr. 150

Šiuo metu dar sunku spėlioti,
kokia būsianti de Gaullio režimo
ateities politika vidaus bei užsienio srity. Tiesa, pats de Gaulle, atrodo, nesiekia žlugdyti san
tykių su komunistinio režimo
kraštais, tačiau vis dėlto galima, kad prieš rinkimus jo iš
ryškinta antikomunistinė kam
panija galinti turėti ir tuose
kraštuose neigiamo atgarsio.
Iš kitos pusės spėjama, kad
vyriausybė galinti kiek kitokio
je šviesoje svarstyti būsimus
santykius su JAV. Pats svar
biausias, mano Paryžiaus gy
venimo stebėtojai, klausimas
dabar yra šis: ar sustiprėjęs
de Gaullio režimas (ir ateinan
čio sekmadienio galimų nukry
pimų nepaisant) sugebės savo

VVASHINGTON. — Uždarius
vargšų palapinių miestelį, už
vakar . sostinėje dar vis vykus
paskiriems negrų išsišokimams,
ypač prieš policiją, neramumai
vakar aprimo. Negrams puolus
policiją, teko iškviesti apie 1.500
tautinės gvardijos vyrų ir mies
te įvesti draudžiamąją valandą.
R.
Abernathy, vadovavęs
“vargšų” žygiui į Kongreso rū
mus, vakar nubaustas 20 dienų
kalėjimo bausme.

Aviacijos nuostoliai
Vietname
SAIGONAS. — Sąjunginin
kams dedant pastangų sulaiky
ti priešo puolimus Saigono sri
ty, vakar netoli sostinės su
dužo penki JAV helikopteriai.
Iš viso žuvo 36 kariai, jų tarpe
Thai kariai ir 19 JAV vyrų. Du
iš helikopterių susidūrė ore ir
du buvo numušti priešo.
pusėn patraukti milijonus ne
patenkintųjų ar, griežtos ran
kos keliu, jis galės telkti sprogs
tamąją medžiagą naujiems ne
ramumams, netvarkos prasiver
žimams krašte, kuris, šiaip ar
taip, yra suskilęs.
V. AL

Saigono Cholon rajonas yra labai apgriautas, kovojant su komunistiniais teroristais. Tame rajone gyveno apie 1 mil. gyventojų, dabar daugelis jų turėjo išbėgti.
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AUKSINIS JUBILIEJUS
LSS švenčia 50 metų savo gy
vavimo sukaktį. Per tą laiką
daug lietuviško jaunimo perėjo
skautų eiles. LSS išaugino daug
gerų susipratusių lietuvių. Skau
tų vadovai, karo audrų atblokšti
Vakarų pasaulin, sušaukė jauni
mą į skautų gretas. Kūrėsi skiltys,
draugovės, tuntai, ten kur tik lie
tuviai gyveno. Šiandien Seserija
skaičiuoja tūkstančius skaučių
ir šimtus vadovių. Didelė pagar
ba ir padėka vyresniosioms skau
čių vadovėms, kurios
atnešė
skautybę čionai, nepalinko po gy
venimo našta, dar pasirodo skau
čių tarpe ir dabar, papuošdamos
jų gretas. Labai džiaugiamės,
kad mūsų jaunosios skaučių vado
vės, baigusios čia aukštuosius mo
kslus, pasipuošusios magistro ar
net daktaro laipsniais, nenueina
svetimų deimančiukų ieškoti, o
prisimena mūsų skautišką jauni
mą ir ateina su juo dirbti, at
eina mus vyresniąsias pakeisti.

Seserijos tikslas yra išlaikyti
lietuviškos skautybės tradicijas ir
dvasią. Lietuvoje iš skautiško
sios ideologijos daugiausia buvo
pabrėžiama artimo meilė, o išei
vijoje, nutautėjimo pavojui gręsiant, didžiausias dėmesys skiria
mas tėvynės meilei. Šiandien
skautė ant savo kaklaraiščio gre
ta gerojo darbelio riša ir tėvynės
meilės mazgelį. Tėvynės meilė,
lyg raudonas siūlas, eina per vi
sus skautės užsiėmimus. Gyven
dami ne savoje žemėje, turime
perduoti jaunajai kartai mūsų
skambiąsias dainas, tautinius šo
kius, tautodailę, tautosaką. Visą
tą rasi skaučių užsiėmimuose.
Tautinė stovykla čia pat, ten nu
važiavęs pamatysi lietuvių skau
čių seserijos veidą, ten suvažiuos
skautiškas jaunimas iš visos Amerikos, Kanados ir kitų laisvo
jo pasaulio kraštų. Skambės ąžuolynas nuo skaučių juoko ir
dainų!
Sesė S.S.

Tautinėje stovykloje įvyks

SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDIS
Liepos 2 d. (ketvirtadienis) brjos Tautinėje stovykloje pavadin
ta Skautų Vyčių diena. Šią die
ną vyčių skyriaus vedėjas ps. R.
Povilaitis šaukia Tautinėje sto
vykloje skautų vyčių sąskrydį. Y
ra susidėjęs visas pluoštas darbų,
rūpesčių, projektų, tad suskridę
iš visų Amerikos, Kanados ir ki
tų pakraščių, bandysime tuos rei
kalus aptarti, keisti, duoti kryptį
ateičiai ir pan. Kadangi savaitės
viduryje sąskrydžio dalyviai dau
gumoje bus stovyklaują vyčiai, o
savaitgalyje tikimasi ir nestovyk
laujančių brolių antplūdžio, tad
ir liepos 13-tą dieną (šeštadie
nį) skautai vyčiai susiburs keletai valandų aptarti, susumuoti
svarstymus bei padaryti atitinka
mus nutarimus.
Sąskrydyje yra pramatytos se
kančios pagrindinės temos:
Ką duodame ir ko tikimės iš
skautų vyčių kandidatų?
Skautų vyčių tradicijos ir pa
pročiai;
Kodėl trūksta skautų vyčių ka
ndidatų?
Kiti vyčių reikalai: skrybėlių
pakeitimo klausimas; sk. vyčių
židinių steigimas, jų veikla ir
nuostatai; kiti bėgamieji reikalai.
Sk. vyčių skyriaus vadas pra
šo sąskrydyje dalyvaujančių bro

lių atsivežti įgaliojimus raštu iš
savo vienetų vadovų balsavi
mams.

Darbai

Pagrindinis skautų vyčių tiks
las yra Tarnauti. Stovykloje rei
kės talkos skautų žaidimuose, iš
kylose, specialiuose projektuose,
tvarkos palaikyme ir t. t. Kad ši
talka būtų sėkmingesnė, vyčiai
prašomi atsivežti kiek galima
daugiau sporto, medžio apdirbi
mo, navigacijos ir kitų įrankių
bei reikmenų.
Skautai vyčiai įsikurs “Vyčio”
pastovyklėje. Joje reikės pastaty
ti vartus bei kitokių įrangų. Pa
galvokime apie jas iš anksto. Br.
Povilaitis jau dirba liet. motyvų
kryžių, kuris bus pastatytas atitinkamaoje vietoje. Taip pat
kiekvienas būrelis prašomas pasi
daryti ir atsivežti vieneto skydą,
kuriame būtų pažymėtas vieneto
vardas ir vietovė.
Stovyklos kasdieniniame gyve
nime bus dėvimi specialūs vyčių
“T-shirt”. Juos bus galima įsigy
ti stovykloje.
Vladas Povilaitis kviečia visus
brolius vyčius atvykti stovyklon
pilnoje uniformoje, geroje nuo
taikoje ir pilna energija skautiš
kam darbui ir džiaugsmui.

ALGIMANTO LAIVO SUEIGA stovyklių įrengimai ir pan. Ker
navės tuntas plečia savo menę,
Lituanicos tunto Kunigaikš kuri lietaus atveju tarnautų kaip
čio Algimanto laivo paskutinė didesnių susibūrimų vieta su sce
priešstovyklinė sueiga įvyks bir na pasirodymams ir pan.
želio 30 d., 11 vai. ryto, jūrų
Stovyklavietė,
besiruošdama
skautų būkle. Visų narių dalyva apgyvendinti pusantro tūkstan
vimas privalomas. Dėvime tvar čio stovyklautojų, taip pakeitė sa
kingomis vasarinėmis(baltomis) vo išvaizdą, kad daugumas čika
uniformomis. Tautinėn stovyk giečių jos nebepažins. Visi dar
lon vykstantieji privalo atsineš bai atliekami talkos būdu, be jo
ti tėvų ir gydytojo pasirašytus re kio užmokesčio — tikras skautišgistracinius lapus ir pilną stovyk kumo pavyzdys. Stovykla spar
los ir transportacijos mokestį. Re čiais šuoliais artėja, bet dar dar
gistraciniai lapai ir mokestis įtei bų Rako ąžuolyne apstu. Kiek
kiami laivo vadui.
viena darbo talkai ištiesta ranka
KEIČIASI STOVYKLAVIETĖS ir darbui pašvęsta valanda yra
didžiai vertinama. Visi tėvai ir
VEIDAS
skautai, skautininkai yra kviečia
Jau keletas mėnesių kaip gra mi broliškai jungtis didžiojon ta
žioje Chicagos skautų-skaučių Ikon, kad Tautinėje stovykloje ga
pamėgtoje Rako stovyklavietėje lėtume pasidžiaugti prie jos pasi
vykdomi šios vietos Tautinei sto sekimo prisidėję. Darbo išvykose
vyklai paruošiamieji darbai. Kas galintieji dalyvauti telefonuokisavaitgalį būriai savanorių tė te ps. L. Ramanauskui, HE4vų, skautų ir vadovų įtemptai 8428, arba s. R. Račiūnui —WA
dirba įvairius šiam dideliam įvy 5-9789.
kiui paruošiamuosius darbus —
SVARBUS PRANEŠIMAS
valomas miškas, kertami krū
mai, vedami elektros ir telefono
Visi Chicagos skautai-tės, vyks
laidai, kanalizacija, vandentekio tantieji į Tautinę stovyklą, visą
vamzdžiai, ruošiamos aikštės at stovyklinę mantą suvežą į Jauni
skiroms pastovyklėms, statoma mo centrą liepos mėn. 2 d. (an
prie ežero prieplauka, įvairūs pa tradienį) tarp 7 ir 9 v. v. Liepos
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Bostono lietuviai minint tragiškąjį birželį pamaldų metu Sv. Petro
tės administraciją dabar sudaro:
.................... ..................................minui...... iiihiihiiiiiiiihHiiiiiiihš
parap. bažnyčioje.
Nuotr. P. Plikšn.o
A. Sadauskas, V. Petrauskas, D.
ASSOCIATE OPTOMETRISTS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
3 d. (trečiadienį), skautų tėvai
— Tarpskiltinis ir tarpdrau- Varnaitis, L. Kupcikevičius.
Lietuviškai kalba
optometriBtaa
yra prašomi atvykti į Jaunimo govinis Kernavės tunto konkur
— Rajono vadeivės skelbtas
DR. FRANK PLECKAS, OPT.
DR. EDMUND E. CIARA
centrą 7 v. v., stovyklinę mantą sas, paskelbtas sausio 1 d., baigė lietuviškų dainų tarptuntinis ko
3424 W. 63rd St, GR 6-7044
2709 W. 51st Street
pakrauti į sunkvežimį.
si gegužės 19 d. Tarpdraugovi- nkursas baigėsi Kernavės tunto
Tikrina akiu.
Pritaiko akinius lr
Tel.
—
GR
6-2400
Tautinėn stovyklon bus vyksta nes varžybas laimėjo sekančios laimėjimu (I-ji vieta). Pavienių
“contact lensefi”.
Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr.,
ma autobusais liepos 8 d. (pirma skaučių draugovės: I-mą vietą dainininkių varžybose I-ją vietą ketv. 2—B, 7—9 vai. Penkt. 2—B Ir
Valandos pagal susitarimą.
Uždaryta trečiadieniais.
dienį). Vykstantieji renkasi prie Žemynos drg., Il-ą vietą Živilės laimėjo sese M. Traškaitė, išdai Šeštad. 10—2 vai.
Ofs.
735-4477,
Rez.
PR
8-6260
drg. ir III-čią vietą Gražinos drg. navusi net 93 dainas, kurių 16
Jaunimo centro 7 v. r.
DR, A. PUSTELNIKAS
DR. E. DECKYS
Iš paukštyčių draugovių I-ją vie buvo labai senų ir grynai lietu
LITUANICOS TUNTO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA
IR
CHIRURGE
tą laimėjo Šešupės drg., Il-ą vietą viškų. Kernavietės sveikina sesę
SPEC. VIDAUS LIGOS
ŽINIAI
SPECIALYBE — NERVU IR
Dubysos drg. ir III-čią vietą Šir Mariją ir džiaugiasi jos laimėji
Tek Ofiso PR 6-7800: Nnmų 925-7621
EMOCINltS LIGOS
CRAVVI ORI) MEDICAL BLDG.
5159 So, Damen Avenue
Tautinėn stovyklon vykstantie vintos drg. Pirmaujančios tunto mu. Tautinėje stovykloje vyks
6440 So. Pulaski Road
Valandos: 2—9 vai. p. p.
ji Lituanicos tunto skautai pra skiltys, varžybose laimėjusios se tarprajoninis dainų konkursas.
Išskyrus trečiad. len)
Valandos pagal susitarimą
šomi neatidėliojant siųsti stovyk kančias vietas yra šios: I-ą vie Čia varžysis geriausios rajonų dai
Rez. Tel. GI 8-0873
Tel. 423-2660
linį mokestį ir tėvų bei gydyto tą — Gulbių sklt. (Gražinos nininkės.
DR.
W.
M.
EISIN-EISINAS
jo pasirašytus registracijos lapus drg.), Il-ą vietą Š. Raganos sklt.
DR. E. RINGUS
— Gražinos ir Žemynos skau
Akušerija ir moterų Ilgos
s. Z. Jauniui, 2641 W. 69th. St. (Živilės drg), ir Lakštingalų skl. čių drg. turėjo bendrą sueigą, ku
RENTGENOLOGAS
(Gražinos drg.)’ III-čią vietą — rios metu skautės įžodį davė: A. 6132 So. Kedzie Avė., YVĄ 5-2670
Chicago, III.
9760 So. Kedzie Avenue
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir
Stovyklinę mantą transportui Vapsvų skilt. (Gražinos drg.).
Petrikonytė ir S. Tumasonytė. Su atsiliepia. skambinti: MI 3-0001 Vai.,
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Trefi. ir
paruošiant, Lituanicos tunto sk.
šešt. 8 v r iki S v. popiet
— Gegužės 19 d. įvyko įžo eigos metu žemynietės atsisveiki Ofiso HE 4-1414.
Rez. RE 7-6867
prašomi visus savo daiktus pazy
no
su
drg.
ps.
A.
Martiene,
kuri
džiais turtinga Kernavės tunto
DR. B. GAIŽIŪNAS
DR. ZIGMAS RUDAITIS
mėti raudona juostele (mergai pavasarinė sueiga. Skaučių įžodį draugovę perdavė naujai jaunai
SPEC.
ORTHOPEDIJOS LIGOS
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
čių tuntai pažymės kitomis spal davė: K. Baumilaitė, J. Budelsky draugininkei D. Baraitei. Sesei
Specialybė akušerija ir moterų Ilgos
2745
YVest 69th Street
vomis) ir aiškiai užrašytais var
2454 YVest 71st Street
tė, N. Burbaitė, I. Juknytė, V. Baraitei linkime daug sėkmės.
Prieš
šv.
Kryžiaus ligonine
du ir pavarde.
(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
— Širvintos ir Šešupės paukš Vai.
VAL.: plrrnad., ontrd., ketv.. penkt
Linartaitė, A. Macijauskaitė, A.
kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. nuo
9 lkl 11 v. ryto ir nuo 6-8 v, v.
šeštad. 12—S vai. popiet.
Smulkaitytė, A. Vyšnaitė. Skauti tyčių draugovės iškylavo prie
ŠAULIŲ LINKĖJIMAI IR
šeštad, nuo 2-4. Trečiadieniais lr kitu
Trečiadieniais uždaryta
laiku
susitarus telefonu:
(Nukelta
į
7
pusi.)
DOVANOS
ninkės įžodį davė vyr. skltn. A.
Telef. REpubUe 7-2220
Ofiso tel. PR 8-2220
Avižienytė. Į vyresniškumo laips
Namų
—
rez.
PRospect
8-2081
LSS gauna daug sveikinimų
nius buvo pakeltos šios darbš
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
50 metų veiklos metinių ir penk
PARDUODAMI
INKSTŲ,
POSLfiS IR PROSTATŲ
JOKŠA
tosios Tautinės stovykos proga.
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
APDRAUDŲ AGENTŪRA
GYDYTOJA IR CHIRURGE
CHIRURGIJA
Kai kurie sveikinimai palydimi
30% iki 50% nuolaida. Gailina pirkti
Namu, gyvybes,
VAIKŲ LIGOS
Ofisas
2454 YV. 7 Įst Street
automobilių,
dalimis ir išinoketlnai.
2656 VVest 63rd Street
dovanomis ar konkrečia parama.
Vai.
antrad.
nuo 2—5 popiei
sveikatos, biz
SOUTHYVEST FURNITURE CO. Pirmad., antrad. ketvirt. tr penkt.
nio.
ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Vienas tokių sveikinimų gautas
nuo 12 iki 8 v. Ir nuo B Iki 8 v. v.
Patogios I5si6200 S. VVestern, Tel. GR 6-4421 šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Ofiso telef. 776-2880
per Gabijos tunto Detroite tuntimokėjimo sąly
Rezid.
telef. PR 9-6730
gos.
ninkę ps. Audronę Tamulionytę
Ofs. PR 6-6022
Rez. PR 8-6960
iiiiiiiiidiiiiiiiiiiiiiiiiiiiindiiiiiiiiiiiiiiiiii
J.
BACEVIČIUS
iš “Stasio Butkaus” šaulių val
DR. E. JATULIS
DR. ALDONA ŠIMKUS
dybos Detroite, kuri savo laiške 6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
LEO
’
S
SINCLAIR
SERVICE
AKIŲ
LIGOS IR CHIRURGIJA
♦♦
♦M
• ♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦
♦
pareiškia:
Bendra praktika
PRITAIKO AKINIUS
LEONAS FRANCKUS
2815 YV. 71st Street
15542 So. Cicero, Oak Forest, Hl.
“Jubiliejinė skaučių-tų stovyk
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, Ofiso vak
įSincfairj
kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.;
Kabineto tek 687 2020
la tesustiprina skautiją mūsų bra
šešt. nuo 9 iki 12 vak: arba susi
Tune-up ir Motorų Remontas
Namų tek 832-1071
tarus,
rtlCHKONO
SERVICE
ngios tėviškės laisvei.
Vizitai pagal susitarimą
5758
So.
VVestern
Avė.
Ofs. PO 7-6000
Rez. GA S-7278
Sąskrydis, kaip bebūtų gausin
Kampas Richmond ir 63rd St.
Kampas 58th Street
gas, bet neprašoks skaičiaus sk- Užsieninių ir vielinių automobilių
DR. J. J. SIMONAITIS
Telefonas — PRospeet 8-9533
DR. A. JENKINS
Priklauso Chicago Motor
GYDYTOJAS
IR CHIRURGĄ
donasis slibinas nukankino ištrė taisymas.
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
tlub. Nelaimes atveju, skambinkite IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Adresas: 4255 YV. 63rd Stre<
mime, arba žuvo dėl tėvų žeGR 8-3134 arba GR 6-3353
3844 YVest 63rd Street
Ofiso tek RElianee 5-4410
Sav. — Juozas (Joe) Juraltls
trėmė, arba žuvo dėl tėvų že
Vak: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6
Rez. tek GRovehill 6-0617
• ♦ ♦ ♦ ♦ «-»«-« ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ • •
lkl 8 vak Trgčlad. lr šeštad. uždaryta.
DR. ANNA BALIUNAS
mės laisvės. Jų atmintį pagerbki
Valandos: pirm. Ir ketv, nuo 12
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381 lkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 t. vi
te!..
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 v»k
GERKLES
LIGOS
ir vakarais pagal susitarimą.
Šį istorinį skautų sąskrydį, St.
DR.
F.
V.
KAUNAS
SIUNTINIAI | LIETUVA
PRITAIKO AKINTOS
Butkaus Detroito žaulių, antroji
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street
DR. P. STRIMAITIS
COSMOS EXPRESS
gai brangina ir sveikina!
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v
1407 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURG/
MARQUETTE GIFT PARCEL SERV vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
Berniukams skautams paskyrė 2608 69tb St.
Trečiad.
Bendra praktika lr chirurgija
Tel. VVA 5-2787 dieni uždaryta Ligoniai priimami su Vai. kasdien 10-12 ir 4-7.
lr šeštad. tik susitarus.
Ofisas 2750 W. 7 Ist Street
2501 <l»th St.
Tel. WA 5-2737 sitarus.
$150 — palapinei įsigyti.
5333 So. Halsted St.
Tel. 254-3320
Ofiso telefonas: PR $-3220
Telefonas 920-8296
Mergaitės — skautės prie savo
Lietuvių bendrovS
turinti teisę
Tel. — RElianee 5-1811
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076.
Valandoe: 2-8 v.
penktad. U
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v.
palapinių visada gražiai pasipuo cagos tiesiai Į Lietuvą.
DR. VVALTER J. KIRSTUK v.karo.r., Sekmad.
Ir trečiad. tiždary
Didelis pasirinkimas
(vairių mr
.
Rezid. Tel. 230-4683
šia. Jūsų jautrias širdis gražiai džiagų,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezid. tek WA 5-3099
ital. lietpalčių ir kitų prekių
įvertindami, skiriame tris premi
(Lietuvis gydytojas)
Priimami užsakymai automobilių,
DR. K. G. BALUKAS
ir t. t.
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
8925
YVest 59th Street
jas, kuri skiltis įspūdingiau prie šaldytuvų, televizijų,
DR. VYT. TAURAS
fe. ir V. Žukauskai
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
Vak: pirmad., antrad., ketvirtad. lr
palapinės išorę papuoš.
GYDYTOJAS
IR CHIRURG
penktad.
nuo 12-4 vai. p. p.. 6-8
6449 S. Pulaski Road (Cratvford vai
vak. Šeštad 12-8 vai. p.p.. trečiad. BENDRA PRAKTIKA IR MOT
Pirrtioji premija $50 — Stasio
1 IGbS
Medical Building) Tel. LU 5-6446 uždaryta.
Būtkaus Detrotio saulių, antroji
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th
DEKORAVIMAS
Priima ligonius pagal Busitarlmą, Tel. ofiso lr buto
OLympic 2-4152
Tel. PRospect 8-122S
$25 — šaulio Mykolo Vitkaus ir
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222
IS VIDAUS IR IŠ LAUKO
Ofiso vak: Pirm., antr., Trei
penkt. nuo 2 Iki 4 vak lr nuo 8
DR. P. KISIELIUS
trečioji $20 — sesių šaulių: Ve
Ofisas 3148 VVest 63rd Street
v. v.šeštad 2—4 vak popiet lr
Kilimai ir apmušti baldai valomi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel.: PRosoect 8-1717
ronikos Černienės, Nijolės Snaplaiku pagal susitarimą.
Rez. 3241 VVest 66tli Plaee
4988 YV. 15th Street, Cicero
štienės, Jonės Sarapinienės, St. J. RUDIS — Tel. CLilfside 4-1050
Tel.: REpubUe 7-7868
Of. tek HE 4-2123, Namų i
Kasdien 1—8 vak tr 6—8 vak vak..
Pranėnienės, Marijos Šimkienės
DR.
S.
BIEŽIS
išskyrus trečladląnius.
DR. V. TUMASO
llllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllf
ir Kunigundos Kodatienės.
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.
CHIRURGAS
CHIRURGĄ
LSS šiuos šaulių sveikinimus
Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8; tre
2454 YVest 7 Ist Str
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr
DR.
IRENA
KURAS
ir dovanas nuoširdžiai vertina.
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.
Priiminėja ligonius tik s

MOVING

ŠERfiNAS perkrausto baldus ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
KERNAVĖS ŽINIOS
DR VL BLAŽYS
SPECIALISTE
dimai ir pilna apdruida.
MEDICAL BUILDING
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS
— Pavasarį pravestus skiltini
7156 South VVestern Avenue
2047 VV. 67th Place
VVA 5-8063
2801 VVest 63rd Street
nkių kursus sėkmingai baigė šios
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt.
Kampas 63-čios ir California

nuo 11 vai. lkl 1 vak p. p. Ir nuo
kernavietės: J. Kliknaitė, V. To- IIIIIIIIIIOIIlilIHtIlllllllllllllIflIlIlIlIlIlHHi
Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
6 — 8 vak vakare.
Trečtad. nuo
šetšad. 2—4 vai.
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p., šeštad.
Kerelytė, I. Lazauskaitė, D. StelTrečtad. lr kitu laiku pagal susltar. 11
vai.
ryto
lkl
S
vak
p.
p.
Ofiso telef. 476-4042
mokaitė, V. Žvynytė, S. Traškai 10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
Ofiso
telef.
RE
7-1168
Rezid.
tel.
VVAIbrook
5-3048
apdraudą nuo ugnies ir automo
__________ Rez. tek 239-2212_________
tė, M. Traškaitė, R. Valiukėnai- už
bilio pas
tė, K. Bukaveckaitė, R. Janušai- FRANK ZAPOLIS
DR. C. K. BOBELIS
DR. MARIJA LINAS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija
3208 y2 VVest 95th Street
tytė, R. Totoraitytė, A. PaškeviAKUŠERIJA
IR MOTERŲ LIGOS
Chicago, Illinois
čiūtė, I. Marcinkutė, R. Krutuly Į
Tel. 695-0533 — Elgin
Tel. GA 4-8654 lr GR 6-433D
2817 YVest 71st Street
tė.
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

VANDENS NULEIDIMO VAMZDŽIAI: aluminijaus,
baltai dažyti, be jokių sudūrimų, ant viso namo.
GARAŽŲ DURYS ir jų elektron.-radaro atidarymai.
TVOROS — geležies, nylono. Jvairių spalvų.
LANGAI IR DURYS — įvairių išdirbysčių ir metalų.
STOGELIAI — ant langų ir durų.
PAGERINKITE IR PAPUOšKITE SAVO NAMUS.

KOSTAS
VISKAS

NAMŲ

BUTKUS
PAGERINIMUI

Šaukite telefonus rytais PR

8 - 2781

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

Telefonas HEmlock 6-3545
(Ofleo ir rezidencijos)

ALERGIJA
2751 YVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p.
Ligoniai priimami pagal Busitarlmą.

Telefonas —

GRovehill

DR. A. VALIS-LAB
GYDYTOJAS IR CH1R

8PECIALVBK AKUŠERI
MOTERŲ LIGOS

2524 YVest 69th St

Valandos: 1 lkl 4 lr 6 lkl
šeštadieniais 1 lkl 4
Trečiadieniais uždari

Tek PRospect 6-9

DR. ONA VAŠKE^
(VASKAS)

GYDYTOJAS IR CHH
6648 So. Albany j

Valandos pagal susitarimą
Vak, pirm., antrad., ket
Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 6-4732 vak.: penkt. Ir šeštad. 2'
Kitu laiku pagal susi

DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Vak: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0 Valandos: pirm., ketv., 5—8 vak,
antr., penktad. I—5 treč lr šešt. tik
antrad. lr penkt. 1—4 vai.
susitarus. _
Priimlnčja tik susitarus
Atostogose nuo birž. 28 iki liepos 28 d.
Ofiso — HE 4-5758.
Ofiso HE 4-1818
Rez. PR 6-9801

DR. M. BUDRYS

Vak; 2—4 p. p. tr 6—8
Trečiad. lr šeštad, uždi

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 YVeet 71et Street

Tek ofiso PR 6-«

DR. F. C. ■*■■««!
GYDYTOJA IR CHI
3107 YVest 71st
Vak: 2 lkl 4 v. p. p. Ir
Treč. tr šeštad. pagal
Ofiso tel. 767-2141.

Namų

DR. PETRAS ZLII
GYDYTOJAS IR CHIR
6449 So. Pulaski R

(71-os lr Campbell Avė. kampas)
Vak kdsdlen 9—11 ryto lr 4—8 v. v. Vak pirmad., antrad., penk
tr 6—8 v. v., ketvirt. 6—8 i
šeštad. 9 v r. — S v. B. B.

Šeštadieniais 12—t vai. ».

Aukščiausiojo JAV teismo pirmininkui

ATGYVENTOS SANTVARKOS SVYRUOJA

WARRENUI PASITRAUKUS
Praėjusio šimtmečio santvarkos nepajėgia išspręsti šio meto klausimų
Atsistatydinus Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausiam
teisėjui Earl Warrenui, plačio
ji visuomenė nenustebo ir
nė kiek nesijaudino. Daug kas
laukė jo atsistatydinimo. Lau
kė netrukus po jo paskvrimo
šios labai svarbios valdžios in
stitucijos vyriausiuoju vado
vu. Tai buvo prieš penkioliką
metų (1953 m. spalio 5 d.). Jį
šion pozicijon paskyrė respub
likonas prezidentas Dwight D.
Eisenhoweris, matyt, pasitikė
damas, kad jo skiriamasis ne
paprastai svarbion pozicijon
Earl Warren, kaip respubliko
nas, bus labiau linkęs į kon
servatizmą. Bet jis apsiriko.
Teisėjas Warren pasirodė esąs
labiau liberalas bei kairus, ne
gu bet kuris liberališkojo spar
no demokratas. Jo vadovauja
mo teismo sprendimai labai
daug yra sukėlę kontra versi jų
Taip pat ir protestų.
*
Warreno vadovaujamas Auk
ščiausiasis teismas ne tik nu
stebino, bet ir sukrėtė visuo
menę savo sprendimais dėl ra
sinių santykių, dėl įtariamųjų
kriminalistu teisių, dėl subversyvinių gaivalų veiksmų, dėl
atskirų valstijų kai kurių pre
rogatyvų.
Ne be pagrindo teismas su
silaukė rimtų priekaištų ir pik
tokų puolimų bei kritikos, kai
jis keliais atvejais padarė
sprendimus, kurie buvo palan
kūs šio krašto komunistams
ir iu bendrakeleiviaims, atida
rydamas platesnius kelius iu
subversinei veiklai, kuri su
prantama. yra pavojinga val
stybei, nes siekia sugriauti jos
demokratinę santvarka ir vie
ton jos įvesti komunistinę diktatūrą.
Teismas lengvapėdiška' pa
sielgė išbraukdamas iš istatvmų pagrindinius patvarkvmus.
susijusius su mokymu bei agitacija panaudoti jėga sie
kiant nuversti Jungtiniu Vals
tybių vvriausvbe. sugriauti jos
valstybine sistemą. Warreno
vadovaujamas teismas nuspren
dė. kad šitoks mokslas negali
būti draudžiamas. Jis tam pat
nusprendė, kad šios rūšies
’fsubversiniams) piliečiams ne
galima atsakyti išduoti užsie
ninius pasus. Vadinas, tokie
gaivalai gali netrukdomai va
žinėti į Maskvą, Pekiną ar ki
tą bet kurį komunistini kraš
tą pasiinformuoti, gauti nau
jas savo veiklai direktyvas ir
nuvežti ten iš Amerikos ko
munistams reikalingų paslap
čių.
*
šioje vietoje keliais atvejais
buvo pasakyta, kad Aukščiau
sias teismas savo keliais spren

dimais kriminalinėse bylose su
varžė įstatymų vykdytojų be'
policijos veiklą. Tie nuospren
džiai buvo smerkiami dauge
lio valdžios vyrų, nes jie buvo
pavojingi ir padrąsiną krimi
nalinius nusikaltimus.
Tikinčioji visuomenė buvo
skaudžiai paliesta, kai teismas
pasakė, jog kalbėti maldą val
džios išlaikomose mokyklose
yra nusikaltimas valstybės
konstituciniams dėsniams. To
se mokyklose, anot teismo pa
tvarkymo, nevalia melstis, šv.
Raštą skaityti, net Dievo var
dą minėti.
šis teismo sprendimas, kaip
ir kriminalinių nusikaltimų
klausimu, daug pakenkė jau
nimo auklėjimo pastangoms
bei jo sulaikymui nuo visokios
pušies nusikaltimų, kurių skai
čius pastaruoju laiku pasiekė
neįtikėtino aukščio. Kai mo
kyklose draudžiamas net mi
nėti Dievo vardas, kai ten ne
valia vaikus auklėti religinei
dvasioj, tai žvmiai apsunkina
dorinį jų auklėjima, o blogiau
sia, kad tokio auklėjimo iš vi
so nėra, bet, jei kur dar ir
vra. iis vra su dideliais trū
kumais. Kaip tik vakar šioje
vietoje buvo pacituota EBT
(Federalinio Tnvestigacijos biu
ro) ilgamečio vado J. Edgar
Hooverio žodžiai: “Kol jauni
mas neišmoks bei neįpras pa
žinti, gerbti ir klausyti Aukš
čiausiojo Dievo mokslo, mes
niekuomet negalime tikėtis,
kad jaunimas klausytų civili
nių bei bendruomeniniu nuo
statų”. Kaip jaunimas išmoks
ar įpras klausyti Dievo moks
lo, jei Aukščiausioio teismo vra draudžiama mokvkloie Die
vo vardas minėti ar kad ir
trumpiausią maldelę kasdien
sukalbėti.
*
Pasitraukiantis iš aukštųjų
ir svarbiųjų teisėjo pareigų
Earl Warren gimė 1891 m.
Los Angeles, Cal., iš norvegų
tėvų. Tėvas buvo geležinkelie
tis. Tarnavo JAV kariuomenėj
pirmojo pasaulinio karo metu.
Californijos
gubernatorium
buvo išrinktas 1942 m. 1947
m. buvo pasiskelbęs kandidatu
į JAV prezidentus, bet tuo pasiskelbimu io prezidentinė am
bicija ir užsibaigė. 1952 metų
rinkimuose jis stipriai parėmė
gen. Fisenhowerio kandidatū
rą i prezidentus.
Kai kuriose politinėse sfe
rose reiškiama baimės, kad
prez. Johnsonas nepaskirtų jo
vieton kito panašaus liberalo.
Manoma, kad toks paskyrimas
turi būti daromas ne dabar,
bet 1969 m. pradžioje, kai val
džios priešakin atsistos nau
jas prezidentas.

Tūkstantmetės Romos impe
rijos santvarka ėmė irti, kai
3 a. po Kr. kariuomenės legio
nai tapo grupių ūkinio spaudi
mo priemone. Politiniame gy
venime jau anksčiau įsigalėjo
suirutė. Deocletiano laikais ūkis jau buvo pakrikęs. Socia
linė ir ūkinė suirutė iššaukė su
irutę kariuomenėje, kuri gynė
imperiją. Žemės ūkis suskurdo.
Mokesčių mokėtojai atsisakė
prievolę atlikti, o kariai ginti
kraštą. Naujoji dvasinė jėga —
krikščionybė, pasak istoriko
Edward Gibbono, galutinai pa
laužusi Romos imperijos kovin
gąją dvasią. Krikščionybės gy
nėjai atsako: Romos imperija
žlugo ne dėl krikščionybės, bet
dėl nepakankamo Romos impe
rijos sukrikščionėjimo.
Romos imperijos palikimu pa
sinaudojo barbarai ir krikščio
nybės pavėsy kūrė naują kul
tūrą.
Oswald Spengleris (1880 —
1936), pesimistinis filosofas,
jau pirmojo visuotinio karo me
tais bylojo apie vakarų kultū
ros žlugimą. Jis, kaip ir anglas
Arnold J. Toybee, 6 tomų veika
le A Study of History daro san
tvarkų, kultūrų iškilimo ir su
nykimo sugretinimus. Tr Toy
bee, vertindamas Vakarų dide
lius laimėjimus, baigia pesimis
tine gaida, kad dėl netobulo
žmogaus sukurtame pasaulyje,
jo santvarkose nepasiekiama
laimė.

j žasčių, kurios buvo anksčiau
I aptartos, tačiau nemažos reikš
kos dažnai nesutaria net vyriau mės ir varž'ai turėjo darbininsvbės nariai. Bėdos priemones i kijos prieaugliui patekti į di
skaudžiau pajunta apačia, kaip džias mokyklas.
viršūnės, tebegyvenančios iš pra
Vokietijos demokratijos
eities palikimo. Praeities spin
sustingimas
desys ir ministerio pirmininko
savaitgalio pasilinksminimai din
Jei anksčiau tvirtinta, kad
go. Naujos bėdos ir grėsmingas
nepasiturinčiųjų vaikai nepasi
skurdas išjudina eilinių univer
sitetų studentus, kurie reikalau žymi gabumais, šiuo metu šis
ja palaidoti ne tik praeities lie teigimas tinka turtingiesiems.
Vokietijoje nėra išskirtinių mo
kanas, bet ir pertvarkyti sant
kyklų, kaip Anglijos Oxfordas
varką, kuriai sunkiai sekasi pri
' ar prancūzų minėtos trys di
sitaikyti šio meto reikalavi
džios mokyklos. Kai vokiečiu
mams.
universitetai pertvarkomi, stu
Prancūzijos ir Vokietijos
dentija iškelia monopolinio po
santvarkos
būdžio įmonių suvalstybininmą
ir
politinės santvarkos pertvar
Prancūzijos santvarkai turi
kymą.
Vokiečiai nėra linkę su
įtakos jos sostinė ir didžiosios
mokyklos. Paryžiečiai turi ge stingusią demokratinę santvar
resnių progų iškilti už kitus ką pertvarkyti, įmones suvals
prancūzus^ Santvarkos rams tybinti, bet ypatingo pavojaus
čiais yra Ecole Polytechnique įstatymu ruošiasi jas ginti.
ir Ecole Normale Superieure
Dabartinės santvarkos, kuri
auklėtiniai. Pirmąją mokyklą esmėje liko be opozicijos, gy
baigę tvarko ūkį ir valstybės nyba gali būti sėkminga, jei
reikalus, o iš antrosios mokyk puolimas bus daromas iš vieno
los išėjo nemažai ministerių, ra sparno. Studentų reikalavimas
šytojų, filosofų, pvz. Pompidou, reformų nerado atgarsio dar
Aron, Sartre.
bininkuose. Demokratijos gyni
Į minėtas ir šiame pokaryje mas bus žymiai sunkesnis, iš
įkurtą administracinę mokyklą, kilus puolėjams iš kairės ir de
kurią nelengva baigti, patenka šinės, kaip Weimaro respubli
stambiosios buržuazijos vaikai. koje, kai naciai ir komunistai
Ūkininkų, žemesniųjų tarnauto susidūrė.
jų prieauglis tesudaro 8.9G, o
Daug sprogmenų yra JAV-se.
darbininkų vaikai į ja3 patenka Užsienio politikos užsisklendi
tik išimtinais atvejais. Admi mas palaidotas, tačiau pasau
nistracijos mokyklos durys jiem lio pasidalinimas įtakos sritimis
Santvarkų atsilikimas
uždarytos.
iššaukė pavojus, kurie sukrėtė
Studentų sąjūdį iššaukė ne tik
Prancūzijos studentų neramu nerimą krašte, kuriame ryškios
ideologinis nusivylimas, bet ir mai buvo iššaukti daugelio prie kovojančios jėgos.
atsilikusios santvarkos, kurios
nepajėgia pilnai įgyvendinti
dviejų pagrindinių uždavinių:
laisvės ir socialinio teisingumo.
Gerai organizuota ir kapitalu
stipri mažuma gali primesti sa
vo nuomonę daugumai, kaip ir
proletariato diktatūra.
01 TUMINAS GALVA

Veik visuose kraštuose valsty
bės ir visuomeninė santvarka,
paveldėta iš praėjusio amžiaus,
sunkiai pajėgia spręsti šio am
žiaus sudėtingus klausimus.
Smulki specializacija, analyzė
užkerta kelią sintezei — krašto
politikos apibendrinimui. Stu
dentams ir darbininkams iškė
lus reikalavimus, jiems daro
mos nuolaidos aiškiai rodančios
vadovų nepajėgumą savo metu
daryti rėformas pasitikti grės
mingus įvykius.
Anglijoje jau pamirštas impe
rijos tarpsnis, kuriame aristo
kratija turėjo sprendžiantį bal
są. Ano tarpsnio politikus, tei
sėjus, bankininkus
pakeičia
mokslininkai, ūkio vadovai, tech
nokratai, kuriems nelengviau se Naujas oro pajėgų lėktuvas Humraingbird II suprojektavo Lockheedkasi spręsti prieštaraujančius Georgia b-vės Marietta, Ga Šalia jo stovi bandymų pilotas Dvorseak.
masių reikalavimus. Dėl poiiti- Tai yra lėktuvas, kuris galės -statmenai kilti.

KALTINIMAI KOMUNIZMUI
Young Americans for Free me...
dom or-ja išleido 28 psl. kny
Treti pasisakė apie šį teismą
gelę, kurioje patiekti esminiai visiškai neigiamai, nes tai esąs
duomenys iš 1968.11.19 - 21 Wa- tik Russellio “teismo” pamėg
shingtone įvykusio Pasaulio vie džiojimas, todėl ir ydos šio teis
šosios nuomonės teismo, kuris mo tokios pačios, kaip ir ano..,
sprendė tarptautinio komuniz Esą, kaip ten, taip ir čia sprenmo, tiksliau 15-os įžymiųjų ko "imas jau padarytas iš anksto,
munistinių partijų, bylą. Tos ko "eisėiai ir kaltintojai, kaltina
munistų partijos buvo kaltina mieji nei patys teisme buvo, nei
mos dalyvaujančios įvairiuose atstovų turėjo, o teisiniai spren
sąmoksluose, planuojančios ir dimo pagrindai kuriami vyks
rengiančios atvirus ar užmas tant teismui...
kuotus puolamuosius karus, įsi
Teismo rengėjai tvirtina, kad
brovimus ir vedančios griauna
jie
tą renginį atliko rimtai ir
mąją veiklą, priešingą žmonijos
sąžiningai.
Kaltinimai viešojoj
principams, jos taikai, orumui.
pasaulio
opinijoj
yra kilę iš įvy
Taip pat jos siekiančios atimti
kusių ir dar tebevykstančių fak
tikėjimo ir žodžio laisves, lai
kyti paskirus asmenis vergijo tų. Kaltinamiesiems buvo pasiū
je, verčiančios atlikti priverčia lyta atvykti į teismą ir teisintis.
Buvo pasiųsti kvietimai komu
muosius darbus; dalyvaujančios
nistų vadams. Niekas neatsilie
sąmoksle atimti nepriklausomų
pė. Todėl buvo paskirti gynė
valstybių valstybinio apsispren
jai. Gynyba vistiek buvusi uo
dimo teisę ir kt.
lesnė, kaip komunistinių valdžių
Teismas, išklausęs 29 liudi
teismuose, sprendžiant politines
ninkų pareiškimus, visas kalti
bylas. Šis teismas esąs įsitiki
namąsias komunistų partijas
nęs. kad jis teisingai išreiškė
pripažino kaltas pagal patiek
pasaulio viešosios nuomonės
tus šešius kaltinimus. Liudinin
sprendimą apie komunizmo veik
kų buvo iš Amerikos, Kubo-?
smų nusikalstamumą.
(Pagal
Korėjos, Kinijos, Tibeto, Čeki
Eltą)
jos, Vengrijos, Ukrainos ir ki
tų kraštų. (Iš Baltijos kraštų
buvo tik vienas liudininkas, bu
GAUSUS SINODAS
vęs Estijos verslininkas).
Knygelėje paminėti ir kai ku
Hildesheime Vakarų Vokietijo
rie to teismo vertinimai spau je įvyko vyskupijos sinodas, ku
doje. Teismas, vykęs maždaug riame, vyskupui Jansen vado
prisilaikant teismuose įprastų vaujant, nagrinėta katalikų daly
teisenos dėsnių, nepretendavo vavimas politiniame, socialinia
į privalomą teisinę reikšmę. Jis me ir civiliniame gyvenime. Si
nebuvo nei valstybiškas nei tarp node dalyvavo ne tik vyskupijos
valstybiškas, o pasivadino tik kunigų atstovai bei ir gausūs įpasaulio viešosios nuomonės vairių sričių specialistai pasaulie
teismu.
čiai.
Iš atsiliepimų apio tą teismą
Iš Irano į Romą grįžo Apašta
spaudoje minimi trejopi. Vieni
lų Sosto delegacija, dalyvavusi
(kaip Arizona Republic) rašė, tarptautinėje Žmogaus Teisių ko
kad jau perilgai komunistai pro nferencijoje Teherane. Delegaei
pagandą išnaudoja tik savo la . jos vadovas prel. Pio Laghi Va
bui, jau laikas atkreipti propa tikano radio bendradarbiui pa
gandos smūgį ir prieš juos E- reiškė, kad konferencijoje nuo
są, pakanka kad šis teismas pat pradžių vyravo dvi skirtingos
formaliai atžymėtų komunizmo pažiūros į žmogaus pagrindines
žvėriškumą. Pageidavo, kad šis teises. Pirmoji pažiūra laikėsi tra
atžymėjimas būtų atliktas pri dicinės sistemos, kuri reikalauja,
silaikant teisinių dėsnių. Nuro kad turimos teisės būtų respek
dė. kad šiuo atveju tuo galima tuojamos. Antroji pažiūra, turin
pasitikėti, nes teismas sudary ti daugiausiai šalininkų taip vad.
tas tarptautinės įžymių teisinin “Trečiajame pasaulyje” (Afriko
kų
grupės,
nelygintinos su je) į žmogaus teises žiūri kaip į
“Stockholmo minia”
(Turėta tikrovę, kurią dar reikia įgyti, nes
galvoj B. Russellio organizuo. kai kuriuose (Afrikos ir komu
tas “prezidento Johnsono teis nistų valdomose) kraštuose bran
mas”).
giausios žmogaus asmens verty
Kiti pastebėjo, kad šis teis bės dar ir šiandien yra mindžio
mas galėtų būti vertinamas, jamos... “Žmogaus Teisių konfe
kaip nuoširdžių antikomunistų rencija Teherane — pabrėžė pre
keliamas triukšmelis, suorgani latas Laghi — nors dažnai nu
zuotas sekant Lordo Russellio krypdavo į politines diskusijas —
pavyzdžiu, taigi toks pat ne tačiau rimtai svarstė aktualiau
reikšmingas, kaip ir tasai. Bet sias problemas, priimdama re
šis teismas visdėlto darąs kitokį zoliucijas apie žmogaus teises |
įspūdį: rengėjai blaivūs ir atsa informacijos laisvę ir kt.
kingi, o ne šiaip koks lunatikų
ir fanatikų rinkinys, kaip lordo
Russellio suorganizuotas būrys,
— I-sis Pasaulinis karas kiužsimojęs teisti Jungtines Vals clo 1914 m. liepos 28 d., kai Au
tybes už nusikaltimus Vietna strija paskelbė karą Serbijai.

Spaudoj ir gyvenime

UŽTVANKA

PROBLEMOS IR LAIMĖJIMAI
su mumis Tačiau dabar j jas
kreipiamas didesnis dėmesys, kadangi mes susilaukėme tokio gau
sumo ,kad pirmą kartą istorijoje
mūsų valstybė beveik pasiekė to
kį laipsnį, kada šias problemas ga
li išspręsti.
Taigi, reikia išlaikyti reikiamą
perspektyvą, — užbaigė W. Blount,
Kalbėdamas Pietų Alabamos — nes mes susiduriame su prob
universitete per užbaigtuvių iškil lemomis, kurių užnugaryje švyti
mes, W. M. Blount iškėlė šiuos pasisekimas.
punktus: mes turime problemą,
J. Daugi.
kaip aprūpinti darbu mažiau ne
gu 4 procentus bedarbių mūsų
dirbančiųjų žmonių, visumoje, bet
— Mūsų tėvynės okupantui ir jų
tuo pačiu laiku daugiau kaip 96 ■ talkininkams lietuviams, labai ne
procentai gyventojų turi darbus. patinka laisvajame pasauly gy
Mes esame susirūpinę, kaip ge venančių lietuvių vienybė ir veik
resniais butais aprūpinti ir sudaryti la. Todėl jie visokiais būdais sten
geresnes gyvenimo sąlygas, paly giasi išeiviją suskaldyti ir sukir
ginamai, mažai mūsų gyventojų da šinti. Beldimasis į laisvųjų tautų
liai. bet tuo tarpu ddižioji ame parlamentų duris, viešumon kėli
rikiečių dauguma gyvena turtingai mas Lietuvos laisvės reikalo, air patogiai.
niems yra rakštis akyje. Jei prie
Tokių problemų kaip oro ir šas pyksta, tai reikia žinot ,kad
vandens užteršimas, apnykusieji
einama geru keliu. Tik reikia dar
miestų kvartalai, masinės transpordaugiau vienybės, susiklausymo ir
taciįos reikalai,
susisiekimo ir pasišventimo.
vieškelių reikalai, perpildytos mo
S. Rūkien?
kyklos ir kolegijos — šaknys yra
nuostabiame mūsų krašto augime
ir pasisekime.
— Televizija už Oskaro pre
Rimtos neturto, skurdžių rajo
mijų
įteikimo teises sumoka
nų, diskriminacijos, nepakankamo
750,000
dol.
aviptimo problemos — visada buvo
JAV Prekybos rūmų preziden-1
tas W. M. Blount pareiškė, kad I
daugelio šių dienų JAV problemų,
užnugaryje glūdi laimėjimai, o ne
kokie nepasisekimai. Todėl ir to
mis problemomis besirūpinant rei
kia į jas žiūrėti iš reikiamos per
spektyvos.

Romanas

JUOZAS TOLIUŠIS
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— Jonai, nekaltink savęs, — tarė Ignas ir ištiesė
Kaziui ranką. — Anąkart mokykloje mudu su Kaziu
gynėme priešingų šalių reikalus, ir aš sąmoningai nė
jau jūsų pusėn. Žinai, ūkininkai galėjo įtarti, kokiu
suokalbiu ir pasidaryti visokių išvadų.
— Ponas Ignai, — Kazys pasisveikino, — būkim
atviri, čia ne oficialus valsčiaus susirinkimas. O kalbant
apie aną sueigą, ir jūs ir aš žinome, kad tai buvo pras
tai surežisuotas vaidinimas. Advokatui ūkininkų reikė
jo tik kaip statistų; jų išvados niekam nebuvo svar
bios. Jie tik pagražino sceną, advokatui bandant dar
kartą sugraudinti Mantrimą ir gauti jo žemės.
Kazio žodžiai buvo taiklūs, ir Ignas keletą sekun
džių nesusigriebė ką beatsakyti.
— Kaip ten bebuvo, — jis nukreipė kalbą, — aš
tikrai apgailestauju, kas atsitiko pas Valinčių.
— Kągi padarysi, — aš atsakiau, — kovos lau
ke laimės negali įspėti. Bet reikia pripažinti, kad tavo
vyrai atsidavę: firmos reikalus gina aršiau, negu pats
advokatas.
— Ir Epšteinui tas nieko nekainuoja. Puikiausias
gešeftas, — ironizavo Kazys.
— Nesijuokit, prieteliai,
—Ignas teisinosi, —
jam tie užtvankos malonumai kainavo daugiau, negu
jūs įsivaizduojate. Kas man, aš pasamdytas tik darbui

atlikti bet, kol Epšteinas nupirko žemę anapus Jūros,
jis išprakaitavo daugiau, negu jo protėviai bėgdami iš
Egipto.
— Na, matai, — aš nudžiugau, išgirdęs apie pirk
lį, — lentpjūvės problema išsisprendė visai nesunkiai.
Beje, juk užpirktasis miškas irgi anoje pusėje. Dabar
tų rąstų nė per upę plukdyt nereikės, kaip anksčiau
buvai planavęs. Ko gero, dar ir pačią žemę pigiau nu
pirko, negu už manąją pelkę siūlė.
— O, gerą sumą jis sukišo. Užjūriškis pardavėjas
juk turėjo puikią progą patirti, kaip mirtinai mums tos
žemės reikėjo. Be to, juk ir planai pasikeičia. Nusitęs sta
tyba dabar į rudenį, o žadėjau šventai Onai ir girnas
ir lentpjūvę paleisti.
— Tai ko jūs laukėte nuo pereito rudens, kol at
sirado Mantrimo įpėdinis. Seniai reikėjo kabintis anam
krantan.
— Lengva pasakyti. Juk buvau taip puikiai ir eko
nomiškai viską šioje pusėje išdėstęs. Tokia lyguma,
kaip stiklas. O dabar štai jau visą savaitę prakaituoju
braižinių reizgynėje ir bandau lentpjūvę permesti per
upę. Oho, kokią kalvą ten reikės nukasti. Net ir kelio
gerą kilometrą ligi vieškelio tenka prausti, — Ignas
atsipūtė. —Bet tegu verčia Epšteinas savo piniginę, čia
įo bėda.
Buvau nustebęs Igno kalbos tonu. Praeityje jis lai
kė save svarbiausiu užtvankos veikėju, o staiga nusiže
mino lig samdinio. Ir už vyrus dabar atsiprašė. Man
kažkodėl atrodė, kad tai priešinga Igno būdui.
Kazys nukėlė nuo lentynos bonką vyno ir pasta
tė dvi taures.
— Už pagerintą projektą! — jis pripylė sklidinai
ir pastūmė Ignui. — Brolau, ir aš tik samdinys pievoms

nuleisti. Mudviejų vienoda dalia, išgerkim! Tik mano
samdytojas prakaitavo sunkiau už Epšteiną. Išgaravo
vargšui koks puslitris kraujo. Bet nenusimink, Jonai, —
jis pakėlė stiklą į mane, — mes parodysim Epšteinui,
kad mūsų projektas ne mažiau svarbus už malūną.
— Tebus tas kraujas Pajūrio labui, — aš nusijuo
kiau. — Tik ateityje, Ignai, neišduok vyrams plaktu
kų ir kitų sunkių įrankių po darbo valandų. O nuo
kumščių aš jau apsiginsiu. Kaip sakiau, kovos laimė
permaininga: Dievas jos vieniems nueinant, kitiems
grįžtant suteikia.

Ignas su Kaziu ištuštino veik visą bonką, ir už
tvankos kivirčus mes užmiršome. Statytojai gavo žemės
kitoje upės pusėje ir dabar jie mus paliks ramybėje. Ig
nas tik pasiguodė, kad dar mažiausiai pusantro mėnesio
reiks jam braidyti po tas pakrantes. Bet kur jis skubė
jo, — vasara dar nebuvo įsibėgusi, 6 jei ir rudenio trupi
nį pasivogs, tai kas!
Saulės spindulys nuo grindų buvo palipęs ant sie
nos, o už lango liepos švietė rausvu blizgesiu. Iš lau
kų kiemo grįžo Taunienė, nunešus vyrams pavakarius.
Diena slinko prie pabaigos.

— Padarykim, vyrai, kada bendrą išvyką. Kad taip
ir ateinantį sekmadienį. Praslampinėjam dabar šven
tadienius patvoriais, kai tuo tarpu galime bendromis jė
gomis užmušti tą nuobodulį. Aš net turiu konkretų pa
siūlymą. Mudu su Liuda dar pavasarį rengėmės aplan
kyti apskrities muziejų, bet tame darbo sūkuryje taip
ir užmiršome. Pasižvalgytumėm po dulkėtą praeiti, įsi
brautumėme į geriausią restoraną, o vakare ir į kiną ga
lėtume nueiti.
(Bu#

dAutriau)

DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. birželio mėn. 26 d.

BR. ADOLFAS DAMUSISSUKAKTUVININKAS
V. ROCICNAS
Birželio 8 d. Dainavoje buvo
pagerbtas dr. Adolfas Damušis
60 metų sukakties proga. Per
pusantro šimto kviestinių sve
čių iš Chicagos, Clevelando, Dėt
roito, Netv Yorko ir kitų vieto
vių buvo atvykę į akademiją —
pobūvį.
Iškilmingąją akademiją pra
dėjo dr. V. Majauskas, šio pa
gerbimo rengimo komiteto pir
mininkas.
Aukštai gerbiamas profeso
riau ir kartu mūsų mielas bičiu
li, kaip pozityvus krikščionis,
nuoširdus lietuvis patriotas ir
aktyvus kovotojas už Lietuvos
laisvę, kaip našus tarptautinio
masto mokslininkas ir sugebąs
administratorius, kaip uolus to
lerantiškas
visuomenininkas.
Jūs įprasminote šešiasdešimtme
tį vertingais laimėjimais ir polikote jame gilius, neišdildomus
pėdsakus, laiko ir vėjo neužpustančius. Šiandien, gal būt, ne
tik daugis mūsų, bet ir Jūs pats
netikite, kad žmogus per, paly
ginus, trumpą metų skaičių ga
li t?ek pasiekti, išgyventi, pa
kelti — svarbiausia, kada kū
rybą trukdė nesėkmės, o dva
sią ir polėkius s’opino persekio
jimai, kalėjimas, tremtis ar net
ir vadinamųjų “savųjų” klastin
gai maskuoti spąstai.
Jubiliatą raštu sveikino vysk.
V. Brizgys, Lietuvos atstovas
J. Rajeckas, Lietuvos gen. kon
sulas P. Daužvardis, Vliko pir
mininkas dr. K. J. Valiūnas,
Ateitininkų tarybos pirm. prof.
dr. V. Vardys, prof. S. Sužie
dėlis. Iš viso gauta arti 40 svei
kinimų raštu ir telegramomis.
Akademija įvyko didžiojoje
salėje dr. Adolfo Damušio var
do namuose Dainavos jaunimo
stovykloje.

Dėkingi Apvaizdai
Apie sukaktuvininką, kaip ateitininką kalbėjo kun. V. Dabušis, kartu perduodamas dr.
J. ir A. Kazickų ir prel. J. Balkūno sveikinimus. Kalbėtojas
prisiminė laiką, kartu išdirbtą
Damušio vadovybėje. Damušiui
visada užteko laiko, jis visada
malonaus šypsnio. Užakcenta
vo dar 1933 m. Tytuvėnų atei
tininkų susirinkime jo žodžius:
“Nesvarbu, kaip ir kas betrukdytų, svarbiausias uždavinys
išauginti gerus lietuvius ir ge
rus katalikus.” Kalbėdamas apie sukaktuvininko veiklą Ame
rikoje, plačiau stabtelėjo ties
“Damušiu ir Dainava”. “Ką tai
reiškia, nereikia aiškinti — ži
note ir matote. Be Damušio to
kios Dainavos neturėtumėm.
Jis įkūrė brangiausią ir reika
lingiausią instituciją. Dėkingi
Apvaizdai, kad turime Damušį
ir Dainavą”.
Naujasis At-kų federacijos
vadas prof. dr. J. Pikūnas kal
bėjo: “Dievas Damušį gausiai
apdovanojo ta’entais, kuriuos
jis ugdė. Jūs esate turėjęs ir
turite didelę įtaką jaunajai kar
tai, visai jos generacijai ir savo
lakia mintimi, idealizmu, sieki
mais ir gyvenimo pavyzdžiu da
vęs jai kūrybinio įkvėpimo, kant
rybės ir ramaus dialogo princi
pus.
Jūs esate nepriklausomos Lie
tuvos demokratinių principų ir
laisvės siekimo liudininkas, jos
kultūrinių ir mokslinių laimėji
mų simbolis.
Savo veikloje visada buvote
kuklus, paviršutiniai žiūrint, ra
mus, lankstus, bet kietas prin
cipuose, tyliai vadovavęsis kon
krečiu darbu ar uždaviniu, sa
vo tautos rūpesčių ir krikščio
niškų principų šviesoje.
Čia, Amerikoj, Lietuvos gam
tovaizdį primenančiam Mičiga
ne, Jūs įkūrėt Dainavą, lyg Lais
vos tėvynės užuovėją, kurioje
mūsų jaunimas bando ugdyti
ir brandinti meilę Lietuvai, o

mes, vyresnieji, malšinam sa
vo ilgesį Jai ar viltį puoselėjam”.
Į mus byloja dr. Damušio as
menybės taurumas ir jo darbai.
Taigi gerbiam ne žmogų, nes,
filosofuojant, gyvena ne žmo
nės, gyvena ir amžini lieka tik
jų darbai. Pagaliau ir ši aka Jadvyga ir dr. Adolfas Damušiai, jų duktė Gintė, dr. J. Pikūnas ir
demija reikalinga ne jam: ji rei prof. J. Brazaitis dr. Damuš’o sukaktuviniam pokyly Dainavoje.
kalinga mums, kad jo, dr. Adol
fo, dvasinėj, fizinėj ir kūrybinėj j Šiand’en Dainava populiariau- Savo atliktais darbais jis yra
artumoj, mes atsigaivintumėm, 1 šia, geriausiai įrengta jaunimo irikiuojamas į didžiųjų lietuvių
dešimtmečių dulkes nupūstum, I stovykla beveik 200.000 dolerių inžinierių eiles, kaip Petras Vi
leišis. Stepas Kairys, Ernestas
restauruotum savo religinį, tau j vertės su nedidele skola.
Galvanauskas.
tinį ir visuomeninį credo. Gerb
Pagerbimas visų
JAV LB pirm. inž. Br. Nai
ti dr. Damušį tik šiandien bū
nys,
Detroito LB inž. J. Urbo
Sukaktuvininkas
Damušis,
pa
tų lyg ir nelogiška: jis vertas
nas
perdavė
nuoširdžiausius lin
dėkodamas
už
šį
nelauktą
jo
pagarbos ne vieną dieną. Jis
kėjimus.
Lietuvių
Fronto bičiu
vertas mūsų pagarbos 365 die s pagerbimą, pabrėžė, kad visko,
lių
Chicagos
apygardos
pirm.
nas metuose! Jei At-kų federa kas čia buvo apie jį pasakyta
cija veikia gerai, tai didelis Da i negali prisiimti tik sau. Tai bu dr. K. Bobelis linkėjo dr. Da
mušio nuopelnas. Jis sugebėjo vo visų gerų norų ir pastangų mušiui likti ąžuolu, kad galė
savo veiklą pritaikyti taip, kad rezultatas. Jis pats iš profesi tumėm jo šešėly dirbti. Sukak
ji tiktų šiame laike ir šiame jos nesąs nei visuomenininkas, tuvininko pagalba esanti reika
nei vadas, mėgstąs atlikti kon- linga atsispirti komunistų ban
krašte.
'kretų
darbą. Esame įsijungę į dymams sugriauti tremtinių ei
Kun. Ged. Kijauskas, SJ, lie
tuvių jėzuitų provincijolas per gyvenimo taką. Ir mūsų šeimos les.
davė lietuvių jėzuitų linkėjimus. gyvenimas suvisuomenintas. Mū 1 Detroito ateitininkų vardu
Jam visuomet esą malonu va sų šeimos pagrindinė tema — sveikino dr. V. Bublys, Detroi
to radijo klubo vardu inž. V.
žiuoti į Dainavą. Čia atsinauji šis gyvenimas. Laimė, kad ti
Urbonas ir ta proga padovano
kėjome
principingumu,
kad
ne

nama ir pasiryžtama dirbti už
jo radijo aparatą Dainavos sto
tautą ir Dievą. Tai jo gyveni kreipėme dėmesio į nereikšmin
vyklai.
gas
smulkmenas,
kad
pajėgė

mo tikslas.
Dr. K. Ambrozaitis savo hu
me
gyventi
taikoje
su
savimi.
Inž. P. Narutis palietė Da
moristiniu
žodžiu labiau pagy
Šis
pagerbimas
turėtų
būti
taimušio politinę ir rezistencinę
vino jr š'aip jau pakilią nuotai'
komas
visiems,
kurie
dirba
tau

veiklą. Į kovą prieš vergiją. į ko
’ ką.
vą už būvį įsijungė visa Da tai ir tėvynei.
Dr. V. Majauskas užbaigda
Akademija užbaigta Lietuvos
mušio šeima. Tik gerų galvų
mas
vaišes, džiaugėsi, kad jis
dėka lietuvių 1941 m. sukilimas himnu.
galėjo
būti vienas iš tų, kurie
Svečiai buvo pakviesti kok
turėjo mažiausiai aukų. Damu
rengė šį pagerbimą žmogui, ku
šis organizavo Vliką, tremty ri teiliams, o vėliau vakarienei-bario darbai yra' mums ryškus
Iiui
į
išpuoštą
stovyklos
valgykkiavo kovotojų eiles. Atvykęs
pavyzdys.
i
lą.
Prisipildžius
šampano
tauiš Lietuvos partizanų vadas Dau
Vaišės, dainos ir šokiai nusii'res,
šventes
dalyviai
galingai
mantas Vokietijon, paklaustas
,tęsė į gilią naktį, kur danguje
į
užtraukė
Ilgiausių
metų.
Dail.
ką Lietuvos gyventojai norėtų
.'šypsojosi pilnutinis mėnulis,
matyti Lietuvos vadų eilėse, jis St. Smalinskienė ir dr. P. Ki-'
Spyglio ežeras ramiai miegojo,
atsakęs — prel. M. Krupavičių, sielius visų dalyvių vardu įteikė
didžiulę įspūdingą skulpt. Bak
dr. Brazaitį ir dr. Damušį.
šio skulptūrą Partizaną.
Konkrečių darbų žmogus
Vaišių metu skambėjo dainos
Prof. J. Brazaitis giliai įžvel ir juokas. Pakili nuotaika rodė,
gė į sukaktuvininką, kaip dina kad visi ir senieji ir jaunieji
mikos, principų ir konstrukty džiaugėsi, turėdami Damušį sa
vinių darbų žmogų. A. Damušis vo tarpe ir akivaizdžiai maty
nepriklausomoje Lietuvoje ko dami jo darbus. Su aplodismen
vojo už ideologinę laisvę, oku tų audra buvo sutiktas Adolfo
pacijos metais už politinę lais ir Jadvygos šeimyninis duetas
vę ir išeivijoje už tautinę laisvę. “Šį pavasarį”... Vadinas, viešuKalbėtojas arčiausiai Damušį , mai atskleistas dar vienas su
pažinęs laikinojoje vyriausybė kaktuvininko talentas — solis
je. Tremties nuopelnas — Dai tas.
nava.
Ten. kur yra St. Barzdukas,
Inž. A. Alkaitis (buvęs jo a- * Br. Poli kai tis, Pr. Zaranka, Zusistentas VDU Kaune) trumpai t! zana ir Edvardas Skiočiai, liepalietė Damušio profesinę ir a- į tuviškai sutartinei nėra galo.
kademmę veiklą. Išvardinęs jo O ji buvo čia skambi, graži ir
mokslinius pramonės tyrimų nuotaikinga.
darbus Lietuvoje, jo studijas
Nešti šviesą visiems
jr straipsnius leidiniuose ir pe
riodikoje, jo kapitalinį veikalą
Vaišių vadovas davė žodį
anglų kalba iš polimerų srities PLB valdybos vykd. vicepirm.
(Sealans), pranešė, kad vien čia St. Barzdukui. St, Barzdukas,
Amerikoje yra užpatentuota ! pasveikinęs
sukaktuvininką,
18 jo išradimų.
kartu pasidžiaugė, kad dar li
Prof. dr. J. Meškauskas savo ko kas ir nepasakyta. Ateitinin
žody charakterizavo Damušį kų šūkį “Visa atnaujinti Kris
kaip aktyvų, konkretų ir iki tuje, tarnaujant Dievui ir tėvy
kaulo idealistą. Jo veikla ne nei, geriausiai galima įgyven
paprastai šakota.
Br. Polikai- dinti per Bendruomenę, ir reiš
tis kalbėjo apie Damušį ir Dai kė džiaugsmą, kad dr. Damu
navą. Kalbėtojas, būdamas vie šis pripažįsta ir kitaip galvo
nas didžiausių entuziastų Dai jantį. Trumpą žodį baigė lin
navą kuriant, pabrėžė, kad Dai kėjimu: nešti šviesą visiems,
WI$E FOLKS CALL IT
nava Damušių gyvenime užima nes idealistui kito kelio nėra, —
atskirą vietą. Dr. Damušiui e- jis negali gyventi tik sau.
sant ALRK fed. pirm., 1955 m.
JAV ir Kanados Lietuvių
surasta vieta ir turint tik 2,000 Fronto bičiulių vardu sveikini
dol. kasoje užpirkta dabartinė mus perdavė pirm. J. Mikonis.
HOUSE PAINT
Dainava už 20,000 dol. Prasidė Sukaktuvininkas savo gyveni
jo statybos, ežero tvarkymas, mo kely vadovavo mūsų tautos
Jūs tikrai su šiuo sutiksite,
inventoriaus pirkimas ir jau ir valstybės darbams. Ir dabar kai dažote savo namus “Dutch
1957 m. skolos pasiekė 50,000 amžius nesutrukdė tęsti kovo Boy” dažais. Galite matyti kaip
dolerių. Ir tada Damušis nenu tojo tradicijų toliau. Laisvoji lygiai jie tepa, kaip ekonomiš
stojo nuotaikos ir vilties ir ne tėvynė buvo tų darbų įkvėpėja. kai jie padengia, kaip gražiai
vienam sakydavo: “Matyt, kad
R. Laniauskas ,Moksleivių a- atrodo. Tikrai įvertinti “Dutoh
gerą darbą dirbame, nes ir kip teitininkų pirm. dėkojo sukak Boy” dažus galite tik tada, kai
šas trukdo”. Dainavai jis juto tuvininkui už didelę dovaną jau po kelių metų jūsų namai vis
ir jaučia begalinę meilę: dirba, nimui — Dainavą. Ir didžiau dar bus gražūs. Taigi nerizikuo
planuoja ne tik jis, bet ir jo sias sukaktuvininko džiaugsmas kite mėgindami pigius dažus —
žmona Jadvyga ir jo šeima. Ir būtų, jei tėvai kuo daugiausia reikalaukite “Dutch Boy” dažų
šiandien, kai iš jaunų stovyk jaunimo pasiųstų į šią stovyk savo namams.
lautojų krūtinių veržiasi neme lą.
luotas džiaugsmo šūkis “Daina
Č. Staniulis, sveikindamas yerkes hardvvare
va - Lietuva”, parodo, kad jos Liet. inžinierių vardu, pareiškė,
6832 S. VVestern Ave.
kūrėjas toli pramatė ir, kad jo kad liet. inžinieriai didžiuojasi Chicago, III. 60629, Tel. PR 6-1300
viltys ir troškimai išsipildė. Damušį turėdami savo tarpe.

ŽUVYS, SUN-TIMES IR A. VALENTINAS
(Reportažas iš Union Piero)
Chicagos dienraštis “Sun-Times” — labai įsimylėjo žuveles
— alive fish, nes apie jas vis ra
šo, nors šiaip daugeliui įdomių
žinių trūksta vietos. Antai penk
tadienio pavakary labai nudžiu
gau “Sun-Times” dienraštyje pa
matęs straipsnelį apie mūsų Tau

nebesigirdėjo nė paukščių bal
sų, Dainavos kalneliai snaudė,
šskyrus apšviestą stovyklos pa
statų rajoną, iš kur sklido lie
tuviška daina, salėje šoko jau
nimas ir garsiakalbiai perdavė
lietuviškas melodijas. Nemaža
vaikštinėjo mesfaltuotais Dai
navos keliais ir, atrodė, spren
dė visokiausias problemas, pra
dedant širdies, baigiant politi
kos. Iš tikrųjų, visi pasijuto
esą Lietuvoj, pasijuto esą šei
mininkai šioje gražioje gamto
je. Ir jis čia susiformavo kaip
tik šios dienos sukaktuvininko
— dr. Adolfo Damušio dėka.
Sekmadienio rytą pilnutėlė
stovyklos koplyčia meldėsi Da
mušių intencija. Mišias atnaša
vo ir pamokslą pasakė didelis
Dainavos mylėtojas ir rėmėjas
kun. V. Dabušis iš Nevv Yorko.
Po bendrųjų pusryčių stovyk
los valgykloje, svečiai dar il
gokai vaikščiojo plačiais Dai
navos laukais, pliuškinosi Spyg
ly, iki motoriniai žirgai visus
svečius išnešiojo į jų nuolatines
gyvenamąsias vietas.

tinių šokių šventę. Tai buvo
dviejų žvaigždžių laida. Bet kai
šeštadienį paėmiau penkių žvaig
ždžių laidą, straipsnelis apie Tau
tinių šokių šventę jau buvo išim
tas ir jo vietą užėmė žuvelių nuo
traukos, to baubo, kuris per dve
jus paskutinius metus buvo užteršęs Michigano ežero pakran
tes. Tadgi šį karta mūsų Taut.
šokių šventė minėtam dienraš
tyje užleido vietą žuvelėms, ku
rių lietuviai, kaip ir visi vasaro
tojai, baidosi.

Ar tikrai nėra?
O kaip su tomis žuvelėmis Union Piere ir kitur? Ano ketvir
tadienio vidudienį, vaiskiai sau
lei gražiai šildant, su jaunimu
sustojome pačioje Union Pier
širdyje — Viktorijos ir Algio Ka
raičių “Gintare”. Iš sodo platu
mos, kur vasaromis klega daugy
bė vasarotojų, žvelgėm į ramų,
lapingą parką, į žalias vejas, ku
rios vasarotojų dar nenumindytos, spinduliuoja žaliu sodrumu.
Po to akys krypo į ramų ežerą,
į smėlėtas pakrantes, praėjusią
vasarą dvokusias tomis pūvan
čiomis žuvelėmis, apie kurias
tiek daug rašo “Sun-Times” tvir
tindamas, kad šią vasarą jų tiek
nebus.
Ar tikrai jų nėra šiemet? Žiū
riu nuo viršaus ir netikiu, Al
gis Karaitis, pasiėmęs savo globon, veda į paplūdimį. Laipte

liais, lenkdami šlaite naujai pa
statytus “Gintaro” ir Lengvino
vasarviečių vasarnamius, nušilę
džiam į šiltą smėlį, kur v,enurJ“
tur jau matyti saules įdegtų
sarotojų. Šildosi ir maudosi vis
linksmi ir laimingi, nes jokios zu
velės nė uodegos nematyti, ne
kvapo nejusti.
Vasarvietės varpas
— Matai, kaip pas mus šiemet
jauku ir gražu, - pasakoja Gin
taro” savininkas Alg. Karaitis,
šiai vasarai jau daug vasarotojų
užsisakė, jau atidarome virtuves,
valgyklą, bus laužai. Tik mums
dar trūksta vieno žmogaus —
kun. dr. F. Gurecko, kad jis kas
sekmadienį atvyktų ir čia sode
laikytų mišias. Vasarotojai mi
šių labai nori ir tai visiems di
delė dvasinė paguoda.
— Gerai, — sakau Alg. Ka-aičiui, _ su kun. dr. Gurecku
gyvenam vienam kieme ir jam
zisa tai priminsiu. O jei ne jis,
ai gal atvažiuos kitas kunigas.
Praėjusiomis vasaromis visą ei
,ę mišių teko išklausyti “Ginta
ro” sode. Ne vieną kartą pakylėimo metu suklupdavome su nejžmirštamu prietelium Alb. Vaentinu ir “varpininku” Alg. Ka
-aičiu. Ir dabar, bevaikštant po
alačiai žaliuojantį “Gintaro’' par
<ą, man atskamba a.a. Alb. Va-
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LAKŠTŲ TAUPYMO
SĄSKAITOS
Chicago Savings Jums siūlo šešių mėne
sių taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5*/4%. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yra
apdraustos F.S.LI.G.

TAUPYMO KNYGUČIŲ
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

DAUGIAU TAUPYSITE.

DAUGIAU PELNYSITE

Chicago Savings and Loan Assn

6245 S0. VVESTERN AVE.
TEL. GRovehilI 6-7575

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
JEI TAI JVYKO 1940.
— Jei einame už Izraelį, ..už
Pietų Vietnamą, kodėl mes nei
name į Jungtines Tautas ir ne
reikalaujame Baltijos kraštams
laisvės? — Birželio įvykių minė
jime Ambassador viešbutyje kal
bėjo žymus Los Angeles advoka
tas William T. King, — Juk esa
me įtakingiausia pasaulyje vals
tybė. Ar Baltijos valstybių laisvės
klausimas tampa nesvarbus vien
todėl, kad tai įvyko 1940 m?
Tautų pavergimo nusikaltimas
pasenti negali.
Minėjimą organizavo Jungti
nis Baltų komitetas, kuriam šiais
metais vadovauja estas Avo Piirisild. Lietuvius komitete atsto
vauja Los Angeles Alto sk. pirm.
A. Skirius. Minėjimas sutraukė
apie 400 žmonių, daugiausia lat
vių ir estų. Lietuvių oficialioje
dalyje gal tik keliolika. Nesima
tė net Alto skyriaus valdybos na
rių. Kiek daugiau pasirodė meni
nėje programoje.
Adv King pasakė gerai paruoš
tą kalbą. Citavo valstybės depar
tamento dokumentus, iš kurių ai
škėja, kad Sovietų Rusija masi
nėms deportacijoms ruošėsi nuo
1939 m., kai pasirašė su Balti
jos valstybėmis draugiškumo su
tartis. Išvardino visas kategorijas,
kurios buvo įtrauktos į slaptuo
sius deportacijos sąrašus. Įspūdin
gai nupasakojo deportacijų bru
talumą ir žiaurias tremtinių gy
venimo sąlygas Sibire Tarptauti
nės teisės prasme kalbėtojas tai
aptarė kaip tarptautinį nusikalti
mą, už kurį nusikaltėlis turi
atsakyti, o iš rusų pozicijų žiū
rint, Baltijos valstybių okupaci
ja buvo tik repeticija tolimesnei
rusų agresijai Rytų Europoje.
Kingo kalba dažnai buvo per
traukiama gausiais plojimais.

Miesto tarybos vardu sveikinęs
W.C.Williams (negras) pareiškė,
kad Amerikos negrai vedą ilgą ir
sunkią kovą už pilnas negrų tei
ses šiame krašte. Bet kai susipa
žinęs su Baltijos tautų istorija
nuo II pasaulinio karo pradžios,
tai turįs pripažinti, kad Ameri
kos negrai tokių skriaudų nėra
patyrę, kaip baltai. “Mes siūlo
me savo pagalbą kovoje už jū
sų kraštų laisvę”.
Be šių kalbėtojų buvo ir dau
giau sveikinimų, priimtos rezoliu
cijos, pagerbtos vėliavos. Lietu
vos ir Amerikos vėliavas lydėjo
tautiniais rūbais pasipuošusios
lietuvaitės. Los Angeles apskri
ties tarybos narys E- Debs įteikė
rezoliuciją.
Meninėje programos dalyje pa
sirodė latvių ir estų chorai, sop
ranas Rita Česnaibė ir LB jau
nimo ansamblio tautinių šokių
šokėjai, vadovaujami stud.
D.
Razutytės.
Minėjimas vyko tame pačiame
viešbutyje, kur prieš nedaugelį
dienų nuo nusikaltėlio rankos
žuvo šen. Robert Kennedy.
KONCERTAS SU
A. VOKIETAIČIU
Los Angeles Sv. Kazimiero pa
rapijos surengta lietuvių diena
praėjo koncerto ženkle. Solistui
R. Dabšiui sugiedojus Amerikos
himną, programai vesti buvo pa
kviestos filmų žvaigždė Lee-Kilmonytė ir prof. Elena I umienė.
Aktorė Kilmonytė, pristačiusi
klausytojams dalį programos su
jos vykdytojais, savo pareigas per
davė E. Tumienei, kuri per vi
są koncertą sumaniai pranešinė
jo tolimespius programos nume
rius. O pati aktorė Kilmonytė,
šaukiama pareigų, netrukus išsku
bėjo į filmų studijas.
Pirmoje koncerto dalyje buvo
trys Verdi ir Mozarto operų arijis (iš Simon Boccanegra,). Su
ro vestuvės, Don Giovanni). Su
dideliu įsijautimu bei dinamišku
mu jas padainavo iš New Yorko
atkviestas solistas Arnoldas Vo
kietaitis — lyrinis bosas — bari
tonas. Tiek savo balso grožiu,
tiek tobula vaidyba jis sugebėjo
pavergti klausytojų širdis. Po to
scenoje pasirodė komp. Br. Budriūno vadovaujamas choras, at
likdamas kantatą “Lietuvos švie
sos keliu”. Pagal poeto Bern.
Brazdžionio žodžius ją sukompo
navo Br. Budriūnas. Sodriu ba

ritonu kantatą pradėjo solistas R.
Dabšys, kuriam įkandin netru
kus įstojo ir choras. Pirmoji kan
tatos dalis — Juodos naktys —
skambėjo sunkiais tonais, kaip to
reikalavo pats tekstas. Kitos kan
tatos dalys kaskart vis darėsi
linksmesnės, kol pagaliau pasku
tinioji dalis — Garbė tau, moky
tojau — suaidėjo tarsi himnu.
Šioje kantatoje solo partijas dai
navo B. Dabšienė, kurios bal
sas savo švelnumu žavėte žavėjo
klausytojus.
Po kantatos A. Vokietaitis vėl
džiugino auditoriją — šį sykį lie
tuvių kompozitorių — Dirvinskaitės, Banaičio ir Aleksio —
dainomis. Nors šios dainos nepa
sižymi aukštu meniniu lygiu, bet
solistas sugebėjo išgauti iš jų kas
geriausia. Ištrauka iš Musorgskio
operos B. Godunovo buvo solis
to Vokietaičio suvaidinta ir su
dainuota gana vykusiai, nors ir
ne taip įspūdingai, kaip ją atlie
ka B. Christoff.
Paskutinėje koncerto dalyje
choras ir solistas Vokietaitis atli
ko naujausios Br. Budriūno kan
tatos “Gintaro šalies baladė”,
pirmąją dalį. Ši kantata, parašy
ta pagal E. Tumienės žodžius,
prasidėjo ramiais, kiek liūdno
kais tonais, bet vėliau nuolat da
rėsi linksmesnė, žaismingesnė ir
įspūdingesnė. Ypač gražiai skam
bėjo kartojamas priedainis: Lingo lijo, bangos bangą vijo. Jei
ir kitos, būsimos, kantatos dalys
bus tokios pat žaismingos, tai
kompozitorius Budriūnas vėl bus
sukūręs įspūdingą meno kūrinį.
Bisui Vokietaitis dar sudaina
vo Mefisto ariją iš Fausto operos.
Tai jis atliko su dideliu įsijauti
mu ir vaidybiškumu, kurio daug
kas iš mūsų solistų galėtų jam
pavydėti.
Visam koncertui akompanavo
pianistė Raimonda Apeikytė. Pa
sibaigus koncertui, komp. Budriu
nas už kantatos "Gintaro šalies
balade’ sukūrimą buvo apdova
notas tūkstančio dolerių premi
ja, kurią suorganizavo didelis lie
tuviškos dainos mylėtojas K. Ga
liūnas iš Santa Barbara. Po to į
sceną buvo prinešta daug gėlių,
skirtų pagerbti solistams ir cho
rui. Monsinjorui prelatui Kučingiui tarus padėkos žodį, koncer
tas buvo užbaigtas Lietuvos him
nu.

todoksų sinodui paruošti.
“Šventajai Dvasiai vadovau
jant — rašoma patriarcho Atenagoro atsišaukime — turime pa
sirengti visų ortodoksų sinodui,
kuris atvestų visus prie Kristaus,
kaip anais laikais kelyje į Emaus,
kur buvo pradėtas dialogas tarp
Prisikėlusiojo ir jo mokinių, nuj šviečiant kelią į tikinčiųjų vie
nybę ..”
i

BOSTONO ŽINIOS
PAM1NĖJOM TRĖMIMUS

Ir vėl ir vėl renkamės minėti
tų baisių įvykių. Birželio įvykių:
okupacijos, trėmimų ir visų žuvu
šių bei nukankintų lietuvių pa
minėjimas Bostone buvo birželio
16 d.. Šv. Petro parapijos bažnycioje vyskupas Vincentas Brizgys
.
*
.
atnašavo sv. Mišias ir pasakė
pa
~
~
mokslą. Pamoksle prisiminė tuos
visus baisius įvykius. Tą pačią
dieną 3 vai. p p. Lietuvių pilie
čių d-jos auditorijoj vyko minėji
mas. Jį pravedė A. Matjoška. In
vokaciją sukalbėjo vyskupas V.
Brizgys. Lietuvos garbės konsu
las adv. Anthony Shallna pasa
kė trumpą žodį. Apie trėmimus,
lietuvių vargus ir rūpesčius kal
bėjo prel. Vytautas Balčiūnas. Jis
ragino neužmiršti tėvų kalbos ir
rašyto lietuviško žodžio.
Meninę programą atliko solis
tas Benediktas Povilavičius, ako
mpanuojant muzikui Jeronimui
Kačinskui, Birutė Adomavičiūtė
padeklamavo J. Aisčio eilėraštį
“Šilainė”, o Šv. Petro parapijos
choras padainavo keletą dainų.
BUVO MOTERŲ
SUVAŽIAVIMAS

Bostone įvyko Pasaulio Mote
rų federacijos suvažiavimas. Ta
federacija turinti virš dešimties
mil. narių. Suvažiavime dalyva
vo apie 2,000 delegačių veik iš

viso pasaulio. Lietuves moteris at
stovavo Vincė Januškaitė-Leskaitienė ir Aleksandra Daukan
tienė. Tuo pačiu laiku buvo lyg ir
tautybių parodėlės — stalai. Lie
tuvių stalas su įvairiais tauti
niais išdirbiniais buvo ypatingai
gausiai lankomas. Meninėje daly.
x
ie lietuvių tautinių šokių grupe,
,
.
.. . .
i/adnvžJinarna
JllfK TIvaškienės,
Ivųikionoc
vadovaujama (Onos
pašoko net penkius šokius ir bu
vo džiaugsmingai priimta.

PAIEŠKOJ IMAS
Ona Trinkūn tė-Jatautknė iš Lie
tuvos ieško savo sesers Agnieškos
Pamaldų metu šv. Petro bažnyčioje Bostone. Iš k. j d.: kun. Volun Meška, sklenės, pr eš I-jį Pasaulin)
karą atvykusios iš Kuktiškių m.,
gevičius, vysk. V. Brizgys, kun. A. Baltrahūnas.
Utenos apskr. j Ameriką ir jos
Nuotr. P. Plikšnio

THE BOSTON GLOBĖ APIE
MINĖJIMĄ

Birželio 15 d. laidoje Bostono
didysis laikraštis The Boston
Globė įdėjo straipsnelį: Lithua
nian Catholics Mark Independen
ce. Viršuje to straipsnio buvo vy
skupo Brizgio ir prel. Balčiūno
fotografijos.
Straipsnyje rašoma, kad Bosto
no ir apylinkių Lithuanian-Ame
rieans mini 50-tą Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo paskelbi
mo sukaktį. Lietuva — Baltic
State, buvusi carų Rusijos oku
puota. Birželio 16 d. 10 vai. ryto
Šv. Petro Romos katalikų bažny
čioje So Bostone vysk. V. Briz
gys iš Chicagos, kuris esąs viso
laisvojo pasaulio, išskyrus Euro
pą, lietuvių dvasios vadas, atna
šavo šv. Mišias. Dalyvaujantie
ji pamaldose prašomi melstis už
tylos bažnyčią “Church of Silen

sūnaus

ce”, kuri esanti už geležinės už
dangos Sovietų valdomo Pabalti
jo valstybėse.
Šios minėjimo pamaldos esan
čios tąsa visų metų 50-čio nepri
klausomybės atstatymo minėji
mo. Lietuvos valstybė buvusi so
vietų okupuota 1940 m birže
lio 15 d. Po metų įvykęs masinis
suki Imas, kurį sovietai užgniau
žę. Tą pačią dieną po pietų Lie
tuvių piliečių d-jos auditorijoje
So. Bostone būsianti kultūrinė
programa. Kalbėsiąs prel. Vytau
tas Balčiūnas, dainuosiąs sol. Be
nediktas Povilavičius ir Šv. Petro
parapijos choras, vedamas muzi
ko Jeronimo Kačinsko.

LATVIJOS 50-ČIO
MINĖJIMAS
Birželio 28 d. 7:30 vai. vaka
re Esplanade’s Hatch Shell Bosto
no latviai rengia Latvijos nepri
klausomybės 50 m. sukakties pa
minėjimą. Programoje dalyvaus
estų, latvių ir lietuvių tautinių
šokių šokėjai. Šią žinutę skelbia
“The Boston Globė” laikraštis.

A. ABALL ROOFING CO.
Isteiplj, prtrtC 4M inetue
Dengtame viso rūšių rtogns i ftia,
ne arba ledam© nauju. aaiuluiiK
uis nutekamuosius vamzdžius Daže
•ne
lauko Taisonu© mūro "tuok
nolnftnp" Pilnai apsidraudė
Visa
larbas garantuotas

’.A 1-6047 4rba RO 2-877PJ
Dail. J. Andrašūnas savo darbo kambary,

Apnkaie lavintai nemokamai
Skambinkite bei kuriuo laiko

*

♦'V ♦

—
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MISCELLANEOUS
TUCK POINTING A ROOFING
I do all my work No salesmen
JOHN AMES — Tek 538 5232

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame
rūšių grindis

BUBNYS

—

įsų

Tel. RE 7-5168

JiAV-se

RADIO PROGRAMA
-Seniausia Lietuvių Rc4io Pro
grama Naujoj Anglijoj iš stoties
WLYN 1360 bangos veikia sek
madieniais nuo 1:0b iki 1:30 vai.
po pietų
Perduodama vėliausių
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai muzika, dainos ir Magdutės pasaka Programą veda —
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lai;, kreiptis ( Buitie Florists —
gėlių bet dovani; krautuvė, 502 E.
Bzoaihvav So Bosine Mass. Tel,
\N H-0489 Ten pai <Muiiama» it
'Dranga.’

ben raiti*-

Lietuvių Tautos Kankinių Paminklas Šv.
Marijos Gailestingumo Motinos — Aušros Var
tų koplyčia, šalia Švento Petro karsto Bazilikoje,
Romoje, jau ruošiama.

Kasimo darbai jau baigti, vykdomi sienų ir
lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami dekoracijų
projektai.

Vatikano ir lietuvių archyvuose liks koply
čiom aukotojų vardai, kurie bus įdomūs ne tik
šiand en, o ir tolimoje ateityje. Reiktų, kad lie
tuvių vardu ten būtų tūkstančiai. Galima įrašyti
save, savo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų
kankinių vardus, pasiunčiant auką adresu:

2701 W. 68th St., Chicago, III. 60629
Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių —
(tax deductible).

FRANK’S TV and RADIO INC.
3240 SO. HALSTEl) STREET
Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO.
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS. TAIPGI ORO
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

per annum
on investinent bonus

per annum
on regular savings

Savings Insured to $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Kas tik turi gėrę skonį,
viskę perka pas Lieponj
Ut-NNE-DY £-XP.W.
TO CHICAGO LOOP-

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
KAIP PASIEKTI ŠOKIŲ ŠVENTĖS BALIAUS SALĘ;.

— Lindau, V. Vokietijoje, įvyko Nobelio premiją atžymė
tų, mokslininkų metinis suva
žiavimas. Pirmą kartą tokiam
suvažiavime įžanginę paskaitą
skaitė
Vienos
arkivyskupas
kard. Koenig nagrinėdamas te
mą — “Religija ir gamtos mo
kslai.”

ISTANBULAS. — Konstanti
nopolio ortodoksų
patriarchas
Atenagoras specialiu atsišaukimu
skaitytu visose ortodoksų bažny
čiose, paskelbė, kad birželio mė
nesio bėgyje kviečiamas visų or
todoksų Bažnyčių atstovų tarp
tautinis pasitarimas bendram or-

gimusio

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND

MENO PARODA

Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje birželio 16 d. Lie
tuvių dienos proga buvo sureng
tos kelios parodos: meno (Andra
šūnas), keramikos (Grigaliūnie
nė), foto (Penikas) ir pašto ženk
lų (Karuža, Radvenis, Kuzavinis, Blažys). Tačiau šioje vietoje
bus kalbama tik apie meno pa
rodą, kurioje dailininkas J. An
drašiūnas buvo išstatęs arti sep
tyniasdešimt aliejiniais dažais ta
pytų paveikslų. 'Lai jau antroji
šio dailininko meno paroda šia
me mieste. Jo paveikslų temati
ka — kraštovaizdis, nutapytas re
alistiškai. Bendras Andrašūno kū
rybos pobūdis — giedri nuotai
ka, žaismingumas, spalvingumas.
Dailininkas sugeba pagauti įdo
miausius gamtos vaizdus ir pa
traukliai juos išryškinti darnio
mis spalvomis. Jo nutapyti gam
tos vaizdeliai kažkaip artimi lie
tuvio širdžiai, traukia akį, kelia
norą jais džiaugtis ir gėrėtis. Žiū
rovą jie nuteikia optimistiškai.
Dailininkas Andrašūnas kas
met vis tobuliau sugeba perkel
ti į drobę gamtą su berželiais,
pušimis, medžiai prie tvenkinio
ar ežero, su miškuotomis atšlai
tėmis ir net uolomis.
Parduota virš tiisdešimt pavei
kslų. Tai rodo, kad yra nemaža
ir tokių losangeliečių, kurie mėgs
ta ir realistinį meną. Dailinin
kui linkėtina kasmet surengti
bent po vieną tokią parodą. O
pirkėjų netruks. J.T.

ORTODOKSĖJ BAŽNYČIŲ
ATSTOVŲ PASITARIMAS

Prano,

Vienu metu gyvenę
Mihvaukee,
Wis. Yra žinių, kad jos vyras Jur
gis, irgi kilęs iš Kuktiškių, yra
miręs. Jie patys, arba apie juos
žinantieji prašomi atsiliepti adr.:
Lithuunia, Utenos rajonas, Saldu
tiškio paštas, Ona Jatautienė, arba
V. Dailydė, 913 Ba.vard St., Baltininre, Maryland 21223.

Yra keli keliai iš Čikagos, kuriais galima pasiekti šią vietą, bet aiškiausias kelias iš Čikagos yra duodamas
ant plano. Čia duodami papildomi paaiškinimai.
Važiuoti “Kennedy Expressway” sekant kryptį į Rockfordą. Pravažiavus kelio atsiskyrimą į O’Hare
aerodromą, įvažiuojama į “Tolhvay Nr. 90” Roek fordo kryptimi. Tolhvay važiuojama apie 8 mylias.
Pakelėj yra nurodymai “Ariington Park Rače Tracks'” ir kaip ten nuvažiuoti. Privažiavus “Illinois 53” ke
lią. sukama dešinėn. Tuo keliu važiuojama apie 2 mylias iki Euclid Avė. išvažiavimo į dešinę. Priva
žiavus Euclid Avė. sukama vėl dešinėn, pravaž’avus Ariington Carousel Retsaurant važiuojama iki vartų
(Gate) nr. 6 kurie privažiavus aiškiai matyti kairėje pusėje.
Baliaus salė yra didžiajame (su tribūna) pastate parko dešinėje pusėje. Įvažiavus pro vartus, sekti
nurodymus.

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 62 H S. Western. PR 8-5875

Vedėjas — J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. birželio mėn. 26 d. I '"jJ^įT^ANTun'
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IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

\ pl.i ma u.ii, u ei s a ku ijiiy iuij 7 uų
as
Savininkai
relpkitės dėl pa
tarnavimo nemok amu t
Besi

\gene.t. 2S25 U. 113

h

PK

Husą

IŠNUOM.
4 kamb. butas 2-me
aukšte mažai šeimai.
Brighton
Par1 e ■ - 4031 S. Mapletvood Ave.
Kremu ’ šnvinnką RE 7 4533.

Call Mr. Shepski

HELP MANTE!) — VYRAI

SET UP MAN
PUNCH PRESS
DEPT.

IMMEDIATE OPENINGS

Experieneed On Progressive
And Gompotind Dies*

SPOT VVELDERS
Reikalingu moteris pr žiūrėti narną
PUNCH PRESS
ir pagaminti maistą dirbanč.am awGENERAL FACTORY
meniui. Gyventi vietoje, Sąlygas
Mu-.hig’an ežero pakrantė prie Union Pier
EXPERTENCED PREFERRED
susitarsime. Be šeimos, iki 55 m
amž. Rašyti adr.: Draugas, Adv.
Piece Work Incentive Plan
2505, 4545 W. 63rd St., Chicago,
Žuvys, Sun-Times ir Alb. Valentinas
THE NAGEL-CHASE MFG. CO.
III. 60629.
2811 N. ASHLAND
LA 5-7825
(Atkelta iš 4 psl.)
savaitgaliams ar atostogoms kils ♦ * * * ♦ ♦
PROGOS
—
OPPORTUNITIES
ne dešimtimis, bet šimtais. Juk

rų parašyti “Drauge”:
“Suskamba Gintaro vasarvie
tės varpas. Toks varpas tėra tik
vienintelis visam Union Piere.
Jo balsas klajoja žaliomis medžių
viršūnėmis ir susilieja su Michigano ežero mėlynųjų bangų oši
mu. Skambiai graudingas varpo
balsas šį kartą kviečia vasaroto
jus ne lietuviškiems pietums ar
vakarienei, bet žmogaus sielos ra
mybei ir susikaupimui — mal
dai. Poilsiautojai šv. Mišioms re
nkasi iš viso lietuviškojo kurorti
nio kaimo — Union Piere. Var
pas vis gaudžia, gaudžia... Geras
varpininkas tas Gintaro šeimi
ninkas Alg. Karaitis...”
Kai aš mintinai šiuos reporta
žo žodžius citavau Alg. Karaičiui, jo akyse sužvilgo ašaros,
graudulis suspaudė ir mane: ne
beturim gero draugo ir plunks
nos bičiulis, kuris tiek daug spau
doje rašė apie Union Pierą, ku
ris vasarotojus linksmino laužų
metu kupletais, feljetonais ir iš
traukomis iš “Peklos” knygos.
Kas bepavaduos tą nebeatkartojamą plunksną, kas atstos tą šau
nų, nuoširdų žemaitį, kurs bu
vo nepamainomas ir prie “tanciaus ir prie rožančiaus”?

vien “Gintare” vasarų sekmadie
niais valgo daugiau kaip 100 va
sarotojų. O kur dar visa eilė ki
tu vasarviečių.
VI. Rmjs
REAL "ESTATE ~

5606 ir 5616 S. Oakley Ave.
Ave.
7% metų senumo. Gazu apšild.,
spintelės virtuvėse, ‘‘built-in” or
kaitės ir virimui krosnys, šaldytu
vai. Kreiptis prieš 10 v. ryto arba
po 6 v.v. j
LAFLIN CONSTRUCTION CO.
________ Tel. — BE 8-5858_______
Union Pier, Michigan parduodamas
9 kamb. namas ant didelio sklypo.
Pusė bloko nuo Michigan ežero.
$13,000, Skambint 288-0731 arba
Area Code 616-469-0725

Lemont apylinkėj savininkas par
duoda naują 6 kamb. de luxe na
mą su puikiai įrengtu rūsiu ant
didelio sklypo. Kaina virš $30.000.
Tel, 257-5186.
♦ ♦♦ ♦ ♦

>♦«♦♦♦

♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦

BRIGHTON PARKE
2-jų butų po 4 kamb. mūr. ir 3
kamb. rūsy. 4339 S. Talman. Sav.
mrė. Informacijai kreiptis į Mr.
Pietkievvicz, tel. LA 8-1083.

Tikim nebus pasikeitimų
CICERO PARKHOLME
Bet Alg. Kuraitis guodžiasi
2-jų
butų
mūr. po 3 miegamuosius.
tuo, kad rugpiūčio mėn. čia ato
I-mo aukšto butas modernizuotas.
stogaus amžinasis optimistas Jur Thermopane frontinis langas, “bagis Janušaitis, sol. V. Stankienė seboard” radijatoriai saiione ir val
ir kt. Tad vėl bus laužai, dainos, gomajame. Naujoviškas plytelėm
eis “Ešerio uodega” ir kitos links išklotas vonios kamb. Moderniška
mybės. O liepos mėn. tikimasi su virtuvė. Pilnas rūsys ir pastogė. 2
rasti naujų veidų vasarotojų gy maš. mūr. garažas. Pilna kaina.
$31,900. 656-2232.
venimui tame lietuviškame ku
Salininkas išsikelia iš Cicero, nori
rorte pralinksminti.
Pokalbis su “Gintaro” šeimini skubiai parduoti 3-jų butų namą.
nkais ir pirmaisiais vasarotojais 6—5—4 kamb. 2 ,maš. garažas.
Švarus naujai apdažytas iš lauko
nusitęsė visą dieną ir eilę įdo namas.
Paskubėkite. 656-2234.
mių įspūdžių būtų galima čia iš
kelti. Bet šio reportažo pirmasis švarus, dailus 4l/z kainb. mūr. na
tikslas — žuvys. Juk ir lietuvis) mukas. Vėliausios mados Įrengimai
korespondentas nenori atsilikti virtuvėje ir vonios kambaryje. Pil
rūsys. Karšto vandens gazo
nuo milijoninio amerikiečių die nas
šilima. Yra galimybė įsirengti 2l/2
nraščio — ir jis nori informuoti kamb. ekstra butą arba dar 2 di
savuosius skaitytojus. Bet, ne delius miegamuosius. Puikus pir
duok Dieve, jei, kol šis reporta kinys už $14,900. 656-2233.
žas bus išspausdintas, žuvys pa
NAMU PIRKIMAS —
sirodys Michigano ežero pakran
PARDAVIMAS — VALDYMAS
tėse, neprakeikit korespondento. Butų nuomavimas - - Income Tax
Jis Union Pierą savo akimis ma
Notariatas — Vertimai
tė birželio 20 dieną. Tuo tarpu
Apdraudų Agentūra
amerikiečių reporterių straip
sniai redakciją pasiekia žaibo
greitumu, per kelias minutes jei BELL REALTY
J. BACEV1C.US
pereina per redaktorių rankas, iš
6455
S. Kedzie Ave. — PR 8-2233
Čia, kaip taisyklė, išbraukyti ir
sutrumpinti — į spaustuvę, o ta
da tiesiai į formą ir į pirmąją Įsigyvenęs likerių biznis su baru
ir maisto parduotuvė
Willow
pasitaikiusią laidą. Dažnu atve Springs,
UI. 292 pėdų prie Archer
ju jo straipsnį ar reportažą pir Ave. 10 apstatytų
“kitehenette
mieji skaitytojai jau skaito valan apts.”, 2 miegamieji kamb., 2 ap
statyti butai po 5 kamb. Viso 3
dai praėjus po parašymo.
Tokios tai minčių nuotrupos pastatai. Parduodam viską kartu
po pirmo šią vasarą apsilanky arba tik krautuvę. Parduodama
silpnos sveikatos, Informacijai
mo Union Piere į kurį lietuviai dėl
rašykit.: P. O. Box 231, Will<>w

Springs, Iii. 60480.

♦♦♦<

PROGRAMMERS

Mandex Manufacturing
Company, Ine.

t

estate

Kur Jūsų Namai?

Greatest potential. Salary plūs commission. Many fringe benefits. See —
MR. WIbbTAM PRICKETT.

EXPER!ENCED

Salary To $10,392
Opportunities

Unllmited

PELRON CORPORATION
CALL 442-9100
Ask Eor Mr. Pittner

CITY HALL

Security Guards
Openings lTesi-ntly Available
In Arlington Heights
Palatine and LibertyviUe

WILL TRAIN,

For Full & Part Time Guards

ORDER MAN

7 kamb. 12 m. mūr.
bangalow,
prie biet. mokyklos, Marąuette Pke,.
I
vonios, alum. langai, 2 auto ga
ražas. $24.900.
12 butu mūr. prie 67-tos ir R-ockvvell, $13,500 metinių pajamų. Kaina
$78,500. (mokėjas $15,000 savininkas
duos paskolą.
2 butai po II kamb. mūr. prie biet.
mokyklos Marqu,-tte Pke. Nauja ga
zo atskira šiluma, moderniškos vo
nios ir virtuvės. Dvigubas mflr. ga
ražas, $3 2,500.
Naujas de luxe 2 aukštų mūr.
Marąuette pke 7 kamb. butas savi
ninkui ir 4 nuomos skolai mokėti.
$74,500.
II hutu, 2-jų aukštų, švarus mūr.
namas. Marųuette pke. $84.900

LEONAS REAL ESTATE

(Jualified Applicants
Mušt. Be 28-65 With No Police Re
cord. Mušt Have Car And Telephone
Many Company Fringe Benefits
Uniforma Furnished
Plūs Automatic Salary Inereases
NO LAYOFlFS
For Appointments Call
Between 9 A.M. And 5 P.M.

Chicago, 666-1356
Ask for MR. DOYLE

Tel. 925-6015

Tvarkingas, teisingas ir greitas
patarnavimas visais Real Estate
reikalais. Be to, veikia Notariatas
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tas ir atliekami kitoki
patarnavimai.

SIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC
4259 8. Mapletvood Av.. CL 4-7450
71 ir Talman. Mūr. 4 kamb. lr 2
patalpos ofisams arba bizniams. Tik
$16,500.
Pri't 60 Ir Campbell. Med. 1 % a. 2
butai, 5 ir 4 kamb. $16,900.
Prie 71 ir Mapletvood. Med. 2 bu
tai — 5 ir 4 kamb. Platus sklypas.
$21,500.

Medinis 2 butai, 6 lr 4 kumb., pi
gus. $12.900.

VAINA

REALTY

Ž517 W. 71«t Street — RE 7-9515

HELP VVANTED

VYRAI

New England’s Largest Printing Plants Has Exceilent
Openings With A Future!

FOLDER OPERATORS.
INSERTER OPERATORS
GATHERING MACHINE OPERATORS
AND GENERAL VVORKERS
Steądy .lob&, Good Pay; Excellent Benefits
Gali Or Write:
James Perry, Bindery Supt., (603 ) 224-5811

BLANCHARU PRESS INC.
(Rumford Press Division)
10 Ferry Street, Concord, New Hampshire 03301

HEI.P VVANTED — MOTERYS

NURSES
DAYS, EV.ENINGS AND NIGHTS

R N — L P N
VVRITE OR VVIRE
HEARTHSIDE NURSING HOME
AND REHABILITATION CENTER
9825 N. Green Bay Ave.
Milvvaukee, VVisconsin 53209
Have available positions. Top pay rate and benefits offered
Shift differentials.
OR CALL MRS. JOHNSON 414-354-4800

REAL

ESTATE

Mfir. 2x6. Naujas gazo šildymas.
Butas rūsy. M. p. $32,800.
Mfir. 5 k. 12 m Visi priedai. Pui
kus namas. G. p. $23,500.
Med. I Vi a. 2 butai. M. p. Rūsys.
Gazo šild. Garažas. $16,500.
Med. 2 butai. M. p. Platus lotas.
Rūsys. Garažas. $22.000.

Mxr. 1)4 a. 6 ir 5 kamb. butai,
68-tos ir Talman. $27,500.
Mfir. 2x5, Gage P., gazo naujas
šildymas, po S mieg., $26.800.
Mūr. 3 mieg., M. P., kilimai, ga
ražas, $19.90.i
Mfir. 10 butų,
Gage P.,
naujas
gazo šildymas, $83.000.

REAL ESTATE — INCOME TAX
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

KAIRYS REAL ESTATE

A. & L. INSURANCE AGENCY
AND REALTY

2943 West 59 Str., Tel. HE 6-5151 arba HE 6-5161

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

2457 VVest 69th Street
Tel. HE 4-7482

STATOME NAUJUS NAMUS
ir
Atliekame įvairius pataitymus
Petrauskas Builders, Ine.
Tel. 585-5285

NERIS

SALES “ MORTGAGES « MANAGEMENT

6924 South VVestern Avenue

Tel. 471-0321

Personnel:

HOLY FAMILY HOSPITAL
Itiver Road At Guli
DĖS PLAINES. ILLINOIS

f

E-perienced on prngressive and
I eomnound dies.
Day Shift; Steady VVork
A p ply:

Mandex Manufacturing
Company, Ine.

— 299-2281

2614 VV.

IMMEDIATE OPENINGS

SHEET METAL MEN
EXPERIENCED

48th St., Chicago.

Hl.

TOOL & DIE
MAKER
l-Man Tool Room
Mušt Be Able To riuild Jigs,
Fixtures And Punch Press Dies
For Shop.
Also Maintain Exist!ng Tooling
STEADY VVORK

Company Benefits
Good Starting Salary
Day Sh ift
Worklng Conditions Ate Good
Steady Year Round Work

ąpply

BLAWKNOX COMPANY
1325 S. Cicero Avenue
CICERO, ILLINOIS

4444 No. Ravenswood
Chicago, Illinois
Excellent Opportunities For

ENGINEERS

DESIGN ENGINEERS
Electrlcąl engineers with a BSEE and a minimum of 3 years
experienee in design and development of 1 to 500 h. p., a. c. and
d. c., electronles motor Controls. These positions will present a
challenge to the professional who is interested in utilizing his
creativeness and ingenuity to devise methods which have not
been previously adopted.
Salary eommensurate with ability and experience. All replies
held confidential.
Our plant is located 35 miles from downtown St. Louis Misouri via
Interstate 70, Phone or write:
Orin H. McCraeken Employment Manager

BASLER ELECTRIC COMPANY
Box 269, Route 143 — Highland, Illinois 62249
Phone: 618-654-2341

MAINTENANCE MAN VVANTED
Boiler room and general maintenance for hospital.
Full time
position. Steady work. Good benefits. This is an opportunity for
man based on experience.

HOLY FAMILY HOSPITAL
TEL. — 299-2281
River Rd. and Golf Rds.
Dės Plaines, Illinois

LITHOGRAPHER
Craftsman reąuired to aid in the expansion of our commer
cial printing division. Mušt be capable of produeing ąuality work
from nevv 29” offset press and assisting pressroom foreman in
the supervision of offset pressroom. Wages eommensurate with
ability to perform. Excellent fringe benefits.
VVrite, vvire or call čollect: A.C. 319—284-4651
DAVĖ ANDERSON

LATTA’S,

INCORPORATED

Box 778, 2700 Airline Highway
VVATERLOO, IOWA 50704

NURSES

Registered and Licensed Practical Nurses: For 80 bed hospital;
grovving community, salary eommensurate with experience, excellent. fringe benefits’.
OPENINGS ALSO AVAILABLE FOR:

REG’D LAB. TECHNICIANS
Mušt be able to handle everything.
ĄPPLY: C. M. LINVILLE, ADMINISTRATOR

OLMSTED COMMUNITY HOSPITAL

Immediate Openings

ASSEMBLY & PACKERS
LIGHT ASSEMBLY WORK
STEADY WORK — DAYS
SOME EXPERIENCE — WILL TRAIN

Member of M.L.S.

ALEX ŠATAS — REALTOR
Main office 5727 W. Cermak, Cicero, Dl., Tel. OL 6-2233
Tarime šimtus namą Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park«
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti į mūsą įstaigą
Ir išsirinkti iš katalogo.

ELECTRO

ENGINEERING

1801 No. Central Park, Chicago, Illinois
An Eąual Opportunity Employer

HELP IVANTED — VYRAI IR MOTERYS

ANESTHETIST — CRNA
4% kamb. bungalovv
su Įrengtu
5 lr 6 kamb. moderniai jrengtas
mūr. Brighton pke. Aukštas stogas, rūsiu ir garažu. Rami vieta j vaka
švarus rūsys, garažas. Reikia pama rus nuo Kedzie.
Groscmė su namu. Brighton Par
tyti.
ke. Teiraukitės.
6 butų po 4 H kamb. Naujas Nuo
Bevelk naujas 3 miegamų bangalow. Gerame Brighton pko. rajone. mų sutartys $11,340 metams. 63 lr
Pulaski.
$89,000.
Jrengtas rūsys. Garažas.

SIMAITIS

REAL

Immediate Opening
Attractive Salary And Benefits

ROCHESTER, MINNESOTA

A. LAURAITIS
4645 So. Ashland Ave., LA 3-8775
(Currency Exchange patalpose)
Sąžiningas patarnavimas

saugiam investavimui. Teiraukitės.
3 butai lr biznis. Mūrinis. Mūro ga
ražas Geroj Marąuette pko. vietoje.
$41,500.
2 po 5% kamb tr S kamb. angliš
kam rūsy. Bevok niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marąuette pke. $52,000.
7 kamb. mūr bungalow. Gražiai Iš.
taisytas, šiluma gazu. 2 auto
mūr.
garažas. Gage pke. $21.000.
14 butų mūras. Visos vonios kok
linių plytelių, puse butų su koklinių
plytelių virtuvėmis.
Nauja elektra
Labai dailus namas lr geros
paja
mos. Marąuette pke. Galima perimti,
morglėlus Iš 6 H 4fc. Teirautis.
5 kamb. mūr. rezidencija. 1 % vo
nios. šiluma gazu. Garažas.
Platus
sklypas. Marąuette pke. $16,500.
Gražus 4 butų mūr. Remodelluotl
butai. Mūro garažas.
Gražioj Mar
ąuette pko. vietoj. $48.500.

TOOL AND DIE
MAKERS

HELP IVANTED — MOTERYS

ESTATE

Gražus 6 kamb. mūr. 1 % vonios,
šiluma gaz. Alumin. langai, 2 auto
garažas: šoninis įvažiavimas. 48x125
p. sklypas. 68 lr bawndale apyl.
$23,800.
3-jų butų mūr. 6—4—S kamb..
Karštu vandeniu šiluma gazu. 35x125
p. sklypas. Marąuette pke. $30,800.
tl'/4 kamb.
medinukas.
Moderni
virtuvė. Spintelės, plytelės, nauja šilu
ma gazu, 2 auto garažas, dalinai jrengtas rūsys.
Netoli mūsų ištaigos
$14,900.
Liukslnė “ranch” tipo mūro rezi
dencija. 3 vonios, prijungtas 2 auto
garažas lr kiti modernūs Įrengimai.
Sklypas
80x140 p.
Palos Heights.
$59.000.
0 butų mūr. Gražūs butai, geros
pajamos. Cicero. $43,000.
23 apartmentlnial ir 4 krautuvės,
labai gražūs butai. Visi lšnomuotl su
sutartimis. Pajamų $35,000 metams,
labai gera vieta
Išnuomavimui tr

IMMEDIATE OPENINGS

Full Time Day Cook

Ąpply

KAI

Platinkite “Draugę”.

Tel. — BU 1-0606

CONTRACTORS

REAL

COOK

V

An Eąual Opportunity Employer. — Please mentton this ad.

1733 W. IRVING PK., ILLINOIS

INCOME- TAN — NOTARIATAS —
IMIGRACIJA

2735 W. 71st St.

HELI* VVANTED

Starting Salary $3.50 Per Hour
Permanent Position

Wrlte in Confidence To:
2 gražūs bartai ir krautuvė, Alum.
langai, centr. šild. .platus lotas, ge
Mr. K. K. Ruhnke. Manager
lež. tvora, garažas. $21,000.
Turtuolio liuksus, mūr. rezidenci
Data Processing Div.
ja NašlS atiduoda sv. visais priedais
UŽ $37,000.
7 kamb. mūr. namas, gražiai Ištai
sytas kaip naujas. $28,000.
10 kanih. mūr. marmuro conia, 2
Kansas City, Mo 64106
virtuvės, 3 toiletai, garažas. $18.700.
Nepapr. apartni. namas, mūro ga
ražas. Labai gražus ir rami vieta.
$62,500.
Už .*$14,500 nupirkit tvarkingą, šva
rų -7 kamb. namą su garažu.
8 kamb vos kelių metų liuks, mū
ras ant kampo. 2 auto —- mūro ga
IN CHECK READING
ražas, 2
vonios,
daug
priedų. Good command
of
the
English
$26,700,
language nečessary.
Našlė
parduoda
beveik
naują Mušt. have good spelling, punetuamūrą.
Didelj 3 būt..
radiaųt šild. tton and reading ability. Interesting
Apie
$6 600
pajamų.
Garažas.
vvork.
$52,500
Steady
S butai Marųuette pke. Gazo šil
Opportunity to supplement
dymas, ceramic vonios, daug prie
retircment Income.
dų. Garažas. $28,500.
SEE MR. HORNE
Modernūs du butai po 6 kamba
5TH FLOOR
rius Marą. Parke,
gazo šildymas,
karpetai, garažas, $32.000.

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

V V RAI

VVANTED

LARGE FORD DEALER NEEDS Get Set Now On A Steady Job
EXCEI.LT.NT
AUTO SALESMEN (2)

graduation and two years programniing experience.

Promotion

HELP

2614 VVest 48th Street,
_________________________________
CHICAGO, ILLINOIS
Tel.

Savininkas parduoda restoraną,
For Municipal
HUB FORD
klubą ir namą ant gražaus Hamil
3220
N. Miluaukee Ave., 286-6636
Government
ton ežero, Hot Springs, Ark. Vie
Kansas
City,
Missouri
nas akras žemės, 200 pėdų ant
IMMEDIATE OPENING
highway, 176 pėdos ežero kranto. Rvceiting challenge to those who
ąualtfy.
Some
third
generatiom
Kaina $50,000. Kreiptis adr.: Mrs. COBOB. BAR, an Pb 1 TBM 360
FOR
Geo, Vasilos, R, 1, Box 81, Hot tapė and desk eąuipment.
Springs, Arkansas.
Minimum reąuirements: high school
UTILITY MAN

T

2 liuksus namai po 6 butus

HELI* IVANTED — VVR.-V

Šone Expeiience Desiied
Steady Work. C.ood Starting
Salary in Broadview
Fringe Benefits.

Tel. 379-0306. Ext. 233

GUIDE

CLASSIFIED

BI’TAI rinktiniams
nuomininkams
Meilinki!
iiž-ireglstrunki! dabar: ’

2737 West 43rd Street

REALTY
Tel. — CL 4-2390

WANTED
$900 to $1,050 pei- month to start, based on ąuaįifications and experience.
Annual incrftments inc.retae salAry from $1,050 to $1,250 per month ln
36 months. Progressive, accredited G0 bed hospital in attractive town of
5000. Seven board certified dioetors. Good parochial churches and schools
Attractive fringe benefits. Call Mr SANDERS

HUBBARD

HOSPITAL

Bad Axe, Michigan.
Tel. (517) 269-6444
Or After 7 P.M.s (517) 269-8571

PHILADELPHIA, Pa.

□ Į DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. birželio mėn. 26 d.

ŠEŠTADIENINES MOKYKI.' T. Bakanienė ir K. Juzaitienė
* MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS į — sekr.
DR. BENEDIKTĄ ROČKŲ
Tėvai ir mokiniai yra labai
Gegužes 25 ’d. Philadelp’iios
IR P. GABRIELE,
L. B V. Krėvės šeštadieninė dėkingi mokytojoms už mokimokykla užbaigė mokslo m-."'" ,?z W >*t didelio pa
jų motinai ir uošvei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai
tus. Iš ryto mokiniai, mokvto- .
. skalaujant!. dar
užjaučia
iai ir tėveliai dalyvavo bendro- bą.
*” Dėkingi
D<*,n'!’ Kieuuiiui
kleb°nU‘ kuii
k“"'. u.
J' i
Degučiui už duodamas patalpas
se mišiose.
Genovaitė Mažeikienė
mokyklai ir už nuolatinę tėviš
Po pamaldų visi rinkosi j gra
Genė ir Stasys Budraičiai
ka pdobą. Taip pat dėkingi Liet.
žiai papuošta salę. kur ivvko
lene ir Feliksas Bobinai
bendruomenės valdyboms ir viuaįgnmo aktas. Iškilmingo
...
, akto
,
sicms, kurie lietuvišką mokyk-sti-'-L.
,
•
H oareme auka ar atsilankymu
• vedėja ir aštunto skyriaus mo
'os parengimuose.
kytoja Rėdą Ardienė. Į prezi
Bendromis jėgomis pasėta lie
diumą pakviesti: šv. Andrie- tuviška sėkla jaunose širdyse
* jaus parapijos klebonas kun.
gal nejučiomis išaugs į ne vie
J. Degutis, Philadelphijos L. B. ną didelį medį ir duos gražių Philadelphijos L.B.V. Krėvės šeštadieninės mokyklos mokytojai ir mokiniai.
Nuotr. K. Čikoto
Apylinkės pirm. J. Stiklioris, vaisių ateities lietuvių gyve
Pietinės N. Jersey L. B. apy nime.
GINKLUS GALIMA PIRKTI,
K. J.
“GRANDIES” ŠOKĖJAI PAS ŠVEDUS
linkės pirm. J. Gaila ir visų
BET FEIERVERKŲ NE
T H RE E
skyrių mokytojos. Vedėja trum j
AIR-CONDITIONED CHAPELS
Ilgai laukta diena atėjo. Bir “audėjėlė” tikrai atrodė, kaip
Besiartinant Amerikos nepri
pai apžvelgė pereitus mokslo
želio 16 d., “Grandies” tautinių audžiama juosta ant staklių. Mer klausomybės paskelbimo liepos
Parking Faciįities
metus. Mokykla dirbo šv. An
šokių ansamblis su vadove, p. I- gaičių “Kepurinei” nieko negali 4 dienai, Chicagoje keliami bal
driejaus parapijos patalpose.
rena Smieliauskiene, išvyko į Ge ma prikišti. Bet “Ketvirtainis” ga sai, kad feierverkų pardavimas
6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpublic 7-8600
Veikė aštuoni skyriai ir darželis.
nevą, Illinois šokti švedų meti įėjo būti geresnis.
yra uždraustas, bet norį pir
Mokinių buvo 57. Mokytojavo: $52,490 CHICAGOS UNIVER nėj gegužinėj. Šokėjai 9 vai. ry
Pirma dalis mūsų programos kti rankinių ginklų ar šautuvų
SITETUI
Rėdą Ardienė — vedėja, Aldona
to susirinko Jaunimo centre ir baigta. Puiku, nes visi “alpstam gali labai lengvai rasti parda
Page, Teresė Gečienė, Stasė Ka
Chicagos universitetas gavo drauge dalyvavo šv. Mišiose. Po iš bado”. Mus pakvietė pasivai vėjų.
nanavičienė, Danutė Surdėnie$52,490 paskyrimą iš National Mišių visi nekantriai laukėm au šinti pas švedą, kuris gyveno ant
nė, Darija Dragūnienė — dar
DĖMESIO 1
Science fondo. Pinigai skiria tobuso, kuris mes nuvežtų į Good kalnelio už aikštės. Jo namas bu
želio vedėja ir Gema Kreivėnaimi, kad universitetas paruoštų Templar parką Genevoje. Bet vo mažiuliukas, raudonas. Ap
tė. Dainavimą mokino Violeta
daugiau tiksliųjų mokslų profe tik po dviejų valandų pajudėjom. link jį buvo dar keli balti, la
Bandžiūtė, tautinius šokius —
Važiavom į šiaurės vakarus, bai simpatiški nameliukai. Buvo Heating Contractor
šorių ir studentų.
TĖVAS IR SŪNUS
Estera Bendžiūtė.
įrengtu naujus lr perstatau se
Aplinkui mus tik ūkiai ir kuku taip gražu, kaip pasakoj.
nus visų rflSlų namo apšildymo
Aštuntą skyrių baigė septy
rūzų laukai. Viena mano drau
Raudono namelio gyventojai pečius ir air conditioning J
MARŲUETTE FUNERAL HOME
REIKALAUJA MILIJONO
naujus ir senus namus Stogų
ni mokiniai: Danutė Juzaitytė,
gė teiravosi:
buvo vienintėliai švedai, kuriuos rinas
(gutters),
vandens
šildy

IŠ LIGONINES
boilerius.
Turiu leidimus
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
Algis Maciūnas, Virgus Voler
— Kur ta Geneva randasi?
girdėjau kalbant savo gimtąja mui
dirbti mieste ir užmiesčiuose.
tas, Danutė Bakanaitė, Ingrytė
Aš atsakau, kad šiaurės vaka kalba. Keista, bet visi kiti švedai Darbas atliekamas greitai ir są
2533 VVest 7lst Street
Tel. GR 6-2345-8
Apskaičiavimai nemo
Shelia Bunton, 23 m.., 4216 ruose, netoli Elgino.
tarp savęs kalbėjos angliškai. Vi žiningai.
Gudėnaitė, Darius Ostrauskas
kamai.
1410 So. 50fh Ave., Cicero
Tel. TO 3-2108-09
— Nu, kaip tai? Aš esu dau sos ceremonijos, žaidimai buvo
ir Petras Vaškys. Skaičius ne W. 14 st., teismo keliu prhšo
DOMAS ŽUKAUSKAS
AIKŠTE
AUTOMOBILIAMS
STATYTI
& SHEET METAL
didelis, bet Philadelphijos mo- milijono dolerių atpildo iš Jack giau negu tikra, kėd mes važiuo pravesti anglų kalba. Kaip viena HEATING
4-144 S. VVestern, Chieago 9, III.
Telefonas VI 7-8447.
• kyklos gyvenime beveik rekor son Park ligoninės, 7531 South jam Indianon. Mes visados šiuo mano draugė nustebus tarė:
Stony
Island.
Ji
1968
m.
lapkr.
keliu važiuojam į Beverly Shores.
— Ar gali įsivaizduoti, kad
dinis. Baigiantiesie ms įteikti
Visi labai gailėjomės, kad ne “Draugo” piknike viskas būtų
pažymėjimai ir dovanos. Taip mėn. pagimdė dvynukus, kurie
pravesta anglų kalba?
pat buvo įteikti pažymėjimai mirė, ir ji jaučiasi, kad ligoni turėjom žemėlapio.
Važiavom, važiavom ir prava
Pavalgėm, pailsėjom; jau po
ir kitų skyrių mokiniams. Pir nės patarnautojai yra kalti už
J. NAUJOKAITIS
mieji ir pažangesnieji apdova jai susidariusį nervų pakrikimą. žiavom. Apsisukom ir tik po pir keturių. Vaikščiojant sode mus
Apdraustas
perkraustymas,
mos
valandos
atsidūrėm
pas
šve

pastebėjo
močiutės,
diedukai
ir
noti knygomis.
Ilgų metų patyrimas
IEŠKO
NETIKRO
GYDY

dus.
Autobusas
lėtai
pravažiavo
sveikino,
sveikino,
bet
tuo
pačiu
Baigiančiuosius ir visus mo
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
5-9209
Chicago, Illinois
pro Good Templar parko vari ragino pirkti švediškų rankdar •VVA
TOJO
kinius gražiais linkėjimais pa♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
< ♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦
nius vartus. Didžiulėj, raudono bių. Ir aš, susigundžiusi, nupir * ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦•* *♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦
* sveikino klebonas, Philadelphi
Trys Moderniškos Koplyčios:
Policija areštavo dr. Lester
jos ir Pietinės N. J. L.B. apy Gross, turėjusį kliniką 4007 mis raidėmis įrašytoj iškaboj bu kau suvenyrą. Ten buvo toks vie
4605 - 07 South Hermitage Avenue
SIUNTINIAI Į LIETUV#
linkių pirmininkai. Petriukas Division st. Jis kaltinamas nu- vo parašyta “Alkoholiniai gėri nų vienintelis mėlynas išdrožinė
ir
kitus
kraštus.
mai šiame parke draudžiami”. tas arkliukas su buka nosyte. O
Telefonas — YArds 7-1741-2
ų Vaškys ir Darius Ostrauskas sukimu daug tūkstančių dole
Nespėjom išlipti iš autobuso, kai greta jo stovėjo dešimts oranži P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av.
paskaitė savo atsisveikinimus rių iš federalinės valžios už ne
4330 - 34 South California Avenue
dar viena iškaba mus sveikino nių arkliukų. Nutariau, kad nu Chicago, U). 60632. Tel. Y A 7-5980
su mokykla, padėliojo mokyto turtingų ir skurdžių žmonių gy
Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852
su panašiu šūkiu. Kuo gilyn į pirksiu originalų mėlyną, bet par
joms už mokinimą ir kantry dymą. Ieškomas irgi jo finansų parką, tuo daugiau šitokių iška
davėjas aiškino:
bę, o baigiančios mergaitės vi tvarkytojas Lavvrence Cicio, bų: “Kas negeria, tas laimingas,”
llllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
— Mėlynas arkliukas tikrai
sos klasės vardu įteikė gėlių kuris kartkartėmis nudavė gy “Negerk — ir gyvenk” ir t.t. Tai daug gražesnis, bet oranžinis —
TELEVIZIJAS
savo mokytojai R. Ardienei. dytoju: ir net padaręs vieną bent parkas. Lietuviams tik tokio tai švedų tradicinis.
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
paprastas ir spalvotas nebrangiai Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių
Mokyklos vardu su aštuntuoju nesudėtingą operaciją.
ir reikėtų!
Nusipirkau oranžinį.
taisau. Už patarnavimą vietoj. $3,
ir kitų papuošimų
skyrium atsisveikino septinto
Visi išsirikiavo paradui; švedai
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys.
Mūsų
antroji
programa
turėjo
skyriaus mokinė Laima SurdėSURADO DINGUSĮ LĖK
su vėliavom mus išvedė. Atžygia
2488 Wmt «8rd Streci, Utdcagc
Pasiteiraukite apie naujas.
naitė.
TUVĄ
vom į didelę aišktę, kur vyko du prasidėti pusę penkių. Mat, šve
Telef. PR 8-O83S
PB 8-0884
dai turi kitą tradiciją — vėluo
J. MIGLINAS
Colorado valstijos oro patru pasirodymai. Pirmasis pasirodė tis. 5:30 vai. p.p. leido mums šok 2549 W. 69 St., U auk.. PR 6-1063
Po to mokiniai ir tėveliai bu
vo pavaišinti tėvų komiteto pa lis surado sausio 14 d. dingusį dūdų orkestras, visus sužavėjęs. ti, bet dabar švedai galėjo palauk
ruoštomis vaišėmis. Tėvų ko- lėktuvą, kuriame žuvo keturi Vėliau šeši jojikai su grakščiais t i. Mūsų akordeonistas buvo pra imiinHiniHiiiiiimiiiiHHinuiiiHHiniHii
arkliais atliko kelis pratimus, įs
imiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiinuiiiiiiiiiiii
PIRKITE DABAR TIESIOG NUOj
•mitetas ir tėveliai dar pasida- Chicagoje gyveną asmenys, —
puolęs. Kai tik' jis grįžo, sušokom
kaitant
šokimą
per
kliūtis.
M R. NELSON,
Donald
Darfler,
bankininkas,
ir
elino mintimis dėl ateinančių
likusius šokius ir buvom laimin
SOPHIE BARČUS RADIO
SAVININKO
mokslo metų. Praėjusių metų jo duktė, jo brolis ir brolio ma
Publika buvo pakviesta į gra gi, kad programa baigta.
ŠEIMOS
PROGRAMOS
tėvų komitetą sudarė aštunto žametis sūnus. Lėktuvas rastas žų, medžiais apaugusį slėnį. Mū
Visi persirengėm ir praleidom
Kasdien nuo pirmadienio iki penk
kalnuotame
rajone sų grupė, dainuodama “Augo so dar dvi valandas parke. Bandėm tadienio
skyriaus mokinių tėvai: V. Vo sudužęs
10 iki 11 vai. ryto. Šešta
MONUMENT CO.
dieniais ir sekmadieniais nuo S:30 iki
lertas — pirm., K. K. Gudė apie 100 mylių į vakarus nuo de klevelis”, nužygiavo drauge laimę loterijoj, bet nutarėm, kad 9:30
vai. ryto. Vakarais pirmadie
su švedais. Visi susėdom pavėsyj visi bilietai buvo tušti. Geriau niais 7 vai. vakaro.
naitė — ižd., D. Ostrauskienė, Denverio.
3911 West lllth Street
7159 South Maplewood Avenue
ir iš pradžių klausėmės kalbų. pravalgykim pinigus. Deja, ne
Didžiausias Paminklams lianų
Chicaao. Illinois 606299
(Ne vien lietuviai mdka “pakal simatė to garsaus švedų smorgasPasirinkimas Visame Mieste
VISOS PROGRAMOS IS WOPA
bėt”). Švedai priklausė, kaip ank bord ir teko valgyt “hot dog”.
1490 kil. AM ir 1027 ing FM
Telef. - CEdarcrest 3 - 6335
sčiau buvom spėję, blaivininkų
Telef. HEmlock 4-2413
Vienas blokas nuo kapinių
Parko
rytiniam
kampe
buvo
organizacijai. Kiekviena kalba
buvo, kaip pamokslas nuo kai- jj 'Ūnas> kur
šokiai. Ma iimiiHiniiiiiiHiiiinii 11 iiiiiniim numini
no. Prisiklausėm visokių “apšvie
Iaba’ Sudomin° sved9
čianeių, įdomių” statistikų apie tė. Dešinę, kairę, dešinę, šok! De GARBAGE DRUMS
šinę, kairę, dešinę, šoki Aplink,
girtavimo pavojus. Iš tikrųjų, nie
VVTTH COVERS AND HANDLES
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
kas negėrė. Tik mačiau Vieną vy aplink, aplink, aplink! Lengviau
80 and 50 gal. Free delivery
šokt kaip paaiškinti.
rą geriant alų ir tai labai at
IJetuvtų Laidotuvių Direktorių Asociacljor, Nariai
5622 So. Racine. 434-111?
sargiai, — vis apsidairydamas ar
jau ir aštunta valanda. Visi su
niekas nežiūri. Mes visi susėdę sėdam autobuse, atsisveikinam
STEPONAS C. LACKAVVICZ
kalbamės tarpu savęs, “o jei čia su švedais ir važiuojam namo.
2424 W 69th STREET
Tel. REpublic 7-1218
būtų mūsiškių gegužinė...”
Nors gerklės buvo užkimusios,
2814
W
23rd
PLACE
Tel. Virginia 7-6672
MOVING
Pagaliau buvo mūsų eilė šok dainavom lig pat Jaunimo cen
Apdraustas perkraustymas
tro.
PETRAS BIELIOHAS
ti. Švedas pranešėjas paaiškino,
Įvairių atstumų
4848 8. CALIFORNIA AVE.
Tel. LAfayette 8-8572
kad Lietuva yra prie Baltijos uKitą savaitgalį važiuosim šok
Philadelphijos LB V. Krėvės šeštadieninės mokyklos abiturientės uės. Taip, “upės”. Deja bet buvo ti į St. Catherine’s, (Kanadoje). A.
ANTANAS M. PHILLIPS
VILIMAS
ingrytė Gudėnaitė, Danutė .luzaitytė, Danutė Bakanaitė įteikia gėles per vėlu jį pataisyti. Dabar mūsų Tikimės, kad mūsų “generalinė
8807 S. LITUANICA AVE.
Tel. YArds 7-8461
savo klasės mokytojai R- Ardienei. Sėdi iš kairės: LB apyl. pirm. pranešėja, Jūratė Jasaitytė, trum repeticija” pas švedus bus nau
823 WEST 34th PLACE
J. Stikliorius, klebonas kun. J. Degutis.
Telef. — FRontier 6-1882
POVILAS J. RIDIKAS
pai paaiškino kiekvieną šokį pra dinga.
8354
8.
HALSTED
STREET
Tel. YArda 7-1911
dedant “Gyvataru”. Viskas gerai
Gaida Visockytė
Lemonte jau nepirmą kartą ten ėjo, kol viena šokėja pargriuvo, o
LEON ARDAS F.BU KAUSKAS
SKAUTAI
iškylaudamos. Pakviesta
vyr. kita pametė batą. Tas reikalus
10821 SO. MICHIGAN AVE.
Tel. COmmodore 4-2228
skautė kandidatė Živilė Karaliū truputį pagadino. Po “Gyvataro”
(Atkelta iš 2 nsl.)
JURGIS F. RUDMIH
naitė gražiai pasireiškė pravesda- turėjo sekti “malūnas”. Bet koks HERITAGE MEMORIALS
| 8819 SO LITUANICA AVE.
Tel. YArda 7-1138 — 1188
Maple ežero birželio 16 d. Tai ma skautiškus lauko žaidimus, ke surpryzas! Vienas šokėjas atvyko antkapiai ir
PAMINKLAI
iš Chicagos sava mašina, su sava
paskutinė iškyla prieš 1 autinę lio ženklus bei pioncriįą.
f .....
VASAITIS— BUTKUS
mergaite, bet buvo pamiršęs sa
yra pilnai garantuoti
stovyklą, į kurią važiuoti ruošia
Iškylai baigiantis paukštytės
1446 SO SOth AVE., CICERO. ILL.
Tel. OLympie 2-1008
Sears, Roebuck and Co.
si gražus būrelis Kernavės paukš susikūrė lauželį, gardžiai pasiso vus tautinius rūbus. Tai tau me
dinė galva! Laimė, kad buvo at
tyčių.
LAWH FUNERAL HOME
tino keptom dešrelėm ir saldžiu
sarginis šokėjas. “Malūnas” praė
KAINOS
nuo
S74.95;
į
tę
kainą
įeina
pristatymas
tr
gėrimu. Vakarine malda užbaigė jo su dideliu pasisekimu. Publi
Sigmund J. Sutkus
*
SUEIGŲ SEZONO
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai.
savo iškylą.
7909 STATE RD., OAKLAWNS ILL., Tel.
686-2320
UŽBAIGIMAS
kai aiškiai patiko šis komplikuoSUTAUPOTE
•
APTARNAVIMAS
•
PATENKINTI
Iškyloje dalyvavo abiejų drau tesnių figūrų šokis. Po “Malūno”
Aušros Vartų tunto Chicago
govių
draugininkės p.s. Janina gero išpildymo “audėjėlės” šo-,
6153 South VVestern Ave.
Tel. HEmlock 4 - 4800
je Žibučių I-ji ir II-ji draugovės
Mikutaitienė
ir vyr. si. Aldona kėjai nelabai norėjo rodytis. Bet Į
THOMAS J. KEARNS, vedčJ«M.
birželio 16 d. užbaigė darbo suet
jie buvo pasiryžę nepasiduoti ir j
gas, gražioje p. Šapalų sodyboje Jovarauskienė.

Chicagos žinios

PETKUS

MOVING

EUDEIKIS

SAINT CASIMIR

SEARS

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

ZVAIG ZD UTĖ
įsteigta;. Lietuvių Moky Ojų S-gos ChicagOB sk
Kfsi .1 Plaėas Medžiagą siųsti. Zt»4.» So Claremont Avė.

X Dviračiais iš New Yorko.
Du jaunuoliai studentai Garsas
Palys ir Petras Vainius, abu
New Yorko Tautinių šok,ų gru
pės šokėjai, j tautinių šoikių
šventę Chicagoje birželio 17 d.,
pasipuošę lietuviška trispalve,
iškeliavo dviračiais.
Po šven
tės, jeigu viskas laimingai sek
sis, savo ištvermę žada išban
dyti, tęsdami kelionę Californi
jos link.
X Robert J. Stachnik, 5 m.,
pergyveno sunkią operaciją Šv.
Onos ligoninėj ir dabar gydosi
namie ir yra dr. Frank Grill
priežiūroje. Jis yra sūnus mok.
Carol ir Robert Stachnik, yra
žinomos veikėjos Antoinette
Barvitz anūkas. .

Chicago. [II

6o63fl

FKUoijOa UŽKARaA

Tuo metu, kai Lietuvos vai- prūsų lietuvis Herkus Mantas,
stybė dar tebesikūre, vakarų lr taip apie dešimt metų kryEuropos valstybės vedė sun- žiuočių pnys ir prūsų kaimai
ltias kovas su turkais dėl šven- degė. Kol pagaliau kryžiuočiai
tosios
Žemės ir Kristaus kars- j jėga nugalėjo sukilėbus ir jų
Alto iždininkui ir redaktoriui Mikui Vaidylai pagerbti b'lietų platinimo
to.
Sužeistiesiems
kare slaugy- j vadus išžudė. Taip krauju ir |
komisija. Iš kairės sėdi — E. Pratt. panelė B. Juozaitis, V. Vaznys
ir J. Ruzas; stovi — pirm J. Evans, A. Yuknis, B. Cramont ir A ti buvo
susidariusios riterių ugnimi kūrėsi nauja valstybė,
Pratt Pagerbimas įvyks birželio 26 d. vakare .
vienuolių brolijos. Vokiečių to- ■ kurios vardas irgi buvo Prūsi-1
kia brolija vadinosi Vokiečių ja. šita nauja valstybė priklau
X Gėlė auga laistoma, žmo-, X Latvių skautų vyr. skau- Riterių Ordinu. Vokiečių Ordi sė šventosios Romos imperijai,
gus auklėjamas (tvirtino Rous tininkas V. Klėtnieks, atsaky- no riteriai nešiojo plieno šar o jos tiesioginiu valdytoju bu
seau). Sistemingos auklėjimo Į damas j pakvietimą dalyvauti vus, dėvėjo baltą apsiaustą su vo vokiečių imperatorius. Šitos
pastangos atneša tikrai gerus, Lietuvos skautų jubiliejinėje išsiūtu jame juodu kryžiumi. valstybės atsiradimas yra gry
vaisius. Kad mūsų vaikai būtų' stovyklavietėje, rašo, kad jis ir Todėl jie ir buvo vadinami kry nas kryžiuočių ordino darbas.
Kad kryžiuočių ordinui dau
geri patriotai .pratinkime juos jo vadovaujami slkautai arti- žiuočiais. XIII amžiuje turkai
nuo pat vaikystės prie lietuviš mai bendravo su lietuviais skau galutinai išvarė krikščionis iš giau rūpėjo užkariavimai že
X Akt. Aldonos Eretaitės, kų knygų, kurių “Draugo” ad tais ir kad jis nepraleisiąs pro Palestinos. Tuomet kryžiuočių mių, bet ne žmonių apkrikšty
viešnios iš Europos, rečitalis, ministracijoje užkrautos lenty- gos ir dabar aplankyti stovyk riteriai atsidūrė Europoje be jimas, tai aiškiai liudija Rygos
įvykstantis liepos 5 dieną, 8 v. nos.
lą, pabendrauti su lietuviais. darbo. Išgirdęs apie tai Mozū- vyskupo perspėjimai, dėl daro
v. Jaunimo centre, bus paįvai
užkariautiems
Konradas mų žiaurumų
X “Išsiauklėjimas — sek Pažymėtina, kad pernai, lat- rijos kunigaikštis
rintas ir kita programa. Bilie mingiansias
žmonėms.
Už
tai
popiežius
kry
kryžiuočius į talką,
auklėjimas ’,
Al-‘Yiams švenčiant jų skautybės kviečiasi
tai gaunami
“Marginiuose”. vudo 246 radijo paskaitą šį ket 50 m' sukaktj’
žiuočius
buvo
net
prakeikęs,
liet skau užkariavimui ir apkrikštyjimui
Akt. A. Eretaitė bus Trečiosios
prūsų, pažadėda kurį laiką uždrausdamas lan- Į
tų
buvo
pasiųsta
į
latvių
sk. stabmeldžių
Tautinių šokių šventės prave- virtadietiį, birželio 27 d., 10 v. stovyklą.
mas
už
tai
žemes.
Popiežius ir kyti bažnyčiš ir laikyti pamal- ■
dėja.
(pr.) r. S. Barčus radijo šeimos va
vokiečių
imperatorius
šiam su das.
landoj..
X Chicagos lietuvių meške- manymui pritarė, bet kiekvie
Mes jaunimas, skaitydami šį
X Reikalinga lietuvė mote
riotojų-medžiotojų
klubas
kvie

žiaurų
ir neteisingą mūsų pra
nas
turėdamas
skirtingus
tiks

X Muz. Alfonsas Gečas reris prižiūrėti 3 metų mergaitę
čia narių susirinkimą šeštad., lus: popiežiui rūpėjo stabmel bočių žemių užkariavimą ir
ir šiek tiek namų tvarką. Kam- petuoja su III — Tautinių šo
K±> džių apkrikštyjimas, o Vokie žmonių išžudymą, norime dau
barys su atskira prausykla. kių šventės moterų choru, kuris įirzeh° .29 *•/. 7
yra
specialiai
sudarytas
šiai
Paniuakl
°
sale
f'
4500
S
pal- čių imperatoriui—lenkų kariš giau sužinoti apie antrąjį už
San
Francisco
priemiestis.
Oras sveikas, be šalčių. Dėl al šventei. Choras palydės kai ku- man Ave' Po darbotvarkes ka kas nusilpninimas. Patys kry kariavimą, kuris yra įvykęs
žiuočių riteriai tam kvietimui prieš ketvirtį šimtmečio. Atro
gos ir persikėlimo sąlygų rašy riuos šokius su simfoniniu or- vu^e- (P1 •)
ti: D. Januta, 2631 Dana Str., kestru, kai Amfiteatro arenoje I x Urugvajaus tautinių šo- mielai pritarė. Tada vokiečiai do ,kad nauji užkariautojai pa
Berkeley,
California.
94704. liepos 7 d. atliks tautinius šo- kių grupė Gintaras atvyksta į atsiuntė brolių magistrą Her- silaikys prūsų žemes, kaip sa
(sk.) kius tūkstantinė šokėjų masė. JAV šokių šventę jau šį penk- maną Baltę. 1230 metais kry- kalas pasilaiko grobį iki ateina
(pr-)
tad., birželio 28 d., 1 vai. popiet žiuočiai jau pasistatė ant Vys- liūtas. Bet čia jau yra ne ma
X Svarbus pranešimas dėl
los kranto pilaitę — Fogelzan- no rašinio tema.
Piešė Rimas Ališauskas
Montreal, Kanada
šokių šventės baliaus. Balius
X Iš YVaterhurio, Conn.., į O’Hare aerodromą, (pr.)
—Vincas Alšauskas
g’ą, Ir iš čia kryžiuočiai pra
įvyksta liepos 6 d. 8 vai. v. Ar tautinių šokių šventėje užsire
X Dail. Telesforas
Valius, dėjo savo didįjį užkariavimo
GAMTA
dau skautų stovykloje. Ten bu
lington Park Rače Track vėsi gistravo 17 “Sūduvos“ šokėjų: (kuris yra įsikūręs Toronte, dėsžygį. Kryžiuočių kariavimo pla
vo labai malonu būti.
Yra žmonių, (kurie mėgsta
namose salėse. Kaina $6.50. J. Baltrukonis, J. Karmūza, A. to dailės dalykus (Toronto dvienas buvo ne vienkartiniu puo
Stovykloje mes mokėmės į- tropikus. Palmės ir karšta sauSpecialūs vėsinami autobusai iš Kazlauskas, E. Kaušyia, Iris jose kolegijose. Jis, nors labai
limu krašto užėmimas, bet lė
vairių rankdarbių, piešėme pa- lė juos traukia. Bet mane traueis nuo Jaunimo centro ir Mar- Krupėnas, Silvija Lenktaitis, A. būdamas užimtas savo profesitas krašto žingsnis po žingsnio
veikslus, iškylavome ir žaidė- kia šiaurės pušys, tyri Kanaąuettte Pk bažnyčios 7 vai. v. Leni.ctaitis, Roma Keniausis, M. niame darbe, vis randa laiko
Kaina ten ir atgal $1.75. Bi Maumtytė, Regina Raugalis, atiduoti savo duoklę ir lietu užkariavimas. Kai tik įėjo kiek
me stovyiklos aikštėje. Buvo la- dos ežerai ir šaltų upių lašišos
lietai baliui ir autobusui gau Kristina Saldukas, G. Šlapkū- viams įvairiais dailės darbais, gilyn į kraštą, tuoj statėsi ap
bai smagu, o kartais ir truputį ir lydekos..
nami “Marginiuose”, 2511 W. nas, Jane Stanley, Sally Stokes, in \— Tautinių šokių šventės sigynimui pilį, Ir šitoks užka
baugu miegoti palapinėse. Iš ryšiaurė yra labai graži ir ypa
riavimo kelias, pasirodo, ne vi
to atsikėlusios mes pirmiausiai tinga. Sraunios kalnų upės ir
69th St. arba paštu siunčiant Dennis Strikuhs, Jūratė Vait komiteto pakviestas, sutiko me
pinigus O. Gradinskienei, 2512 kus ir J. Urbonas. Cikagiškiai niniai apipavidalinti šventės lei suomet kryžiuočiams buvo sėk
darydavom mankštą, Nusiprau didžiųjų pusių miškai man yra
mingas. Prūsai, sveika tauta,
W. 47th St., Chicago, UI. 60632. maloniai prašomi ateiti šventės dinį, sukurdamas viršelį, vinje
siusios ir apsirengusios vykdą- daug gražesni, negu tropikai
Įsidėmėkite: bilietai parduoda rengėjams talikon, pasiūlant pri tes, iliustracijas ir visą grafiką pajutę svetimą priešą, gynėsi iš
vome į vėliavos pakėlimą. Va- džiuglėmis apaugę. Dienos skai
mi tik ligi birželio 29 d. Prie imti vieną ar kelis šokėjus iš mūsų tautosakos, visa tai visų jėgų, neretai sudeginda
karais būdavo labai įdomūs sčios ir šaltos su gražiai pateįėjimo ir autobusų — bilietų nakvynei šventės metu. Infor pritaikindamas šių sukaktuvi mi kryžiuočių apsigynimo pilis.
laužai.
kančia saule. Žmogus jaučiasi
Tačiau kryžiuočiai jėga priver
nebus.
(pr.) macijai skambinti: 737 — 6512 nių metų dvasiai, (pr.)
Dabar aš laukiu atostogų, arčiau Dievo,
tė prūsus derėtis. 1249 metais
kad ir vėl galėčiau vykti skau-t Eikite į savo šiltus kraštus.
(Šokių šventės būstinė, o jos
X Į aktorės Aldonos Eretai Ohristburgo pilyje pasirašyta
Kentėkite 'karštas vasaras. Bet
tų
stovyklon.
adresas: 5620 So. Claremont tės rečitalį, įvykstantį liepos 5 taika, pagal kurią visa vakari
duokit man šiaurę — elnių na
Ave.., 60636, Jaunimo Centre).
Sabina Kotovaitė,
MIELI LIETUVIAI,
dieną Jaunimo centre, kvieti nė Prūsija atitenka kryžiuo
mus.
(pr.) mai gaunami
IH skyrius,
čiams.
Po
šios
taikos
pasirašy

“
Marginiuose
”
,
Saulius Matas,
Kas gali priimti nakvynei tauti
Dariaus - Girėno lit. mokykla.
X Deimantai ir kt. brangieji 2511 West 69 St., Chicago, III, mo, kryžiuočiai nė nemanė lai
nių šokių šokėjus, maloniai pra
K. Donelaičio lit. m-los laikr.
šome pranešti, paskambinant tele akmenys, šveicarų laikrodžiai, 60629.
(pr.) kytis susitarimo, taip ir toliau Montrealyje, Kanadoje, Parodoje
Nr. 5, 1968. VI. 1.
fonu RE 7-6512 tarp 6—9 vai. va- aukso, kultūrinių perlų, koralų
užiminėjo prūsų žemes. Jau La Rondo, Rimutis ir Danutė nu
X Kaip miegojote? Jei buvo 1251 metais pradėjo statyti pi sifotografavo su Edmonton Forto
kapJarodykim atvykstančiam jau- ir kt PaPa°šalai, gintaras, tauPAAUGUSIŲ VAIKUČIŲ
karšta ir drėgna. Įsigykit gerą lį Klaipėdoje, pavadinę Memel- sargybiniu.
PIRMIEJI ŽINGSNIAI”
todailė,
didelis
visokių
dovani

DAINA
nimui nuoširdumą ir priimkime
Nuotr. K. L. Musteikio
jį Emerson vėsintuvą pas Gra- burgu. 1260 metais žemaičiai
Tokiu pavadinimu K. Done
juos j šeimas, paglobokime, supa nių prekių pasirinikimas. Terra,
Visi linksniai mes žygiuojam,
žindinkime juos su Čikagos jauni 3237 West 63rd St., Chicago, dinską, 2512 W. 47 St. FR 6- sumušė kryžiuočius ties Skuo
laičio lit. m-la leidžia mokinių
VABALĖLIAI JUDA
1998.
(sk.) du, prie Durbės ežero. Šitas
Visi. einam, ii dainuojam:
mu.
laikraštėlį. Tėvynės žvaigždutė
III
(sk.)
iHamne
nr-'nr—r
X Išnuom. buv. Dr. A. Ru žemaičių laimėjimas paskatino
Pavasariis yra pats gražiau
gavo
1968 m. birželio 1 d. nu
Labas rytas, Motute!
merį 5.
doko (2 kamb.) kabinetas, prūsus visuotinam sukilimui. sias metų laikas. Sniegas pra
Labas rytas, Saulute!
X III — Tautinių šokių šven centro sodelyje, o 8:30 v. v. ak 4455 S. California. Skambinti Šiam sukilimui vadovavo gabus deda tirpti ir visai išnyksta.
Spausdintas ofsetu, pavasa
Niekas jau senai nemiega,
riškų spalvų — žalias. 16 pus
tė įvyksta liepos 7 d., 3 vai. torės Aldonos Eretaitės rečita po 5 v. v. 927-6922.
(sk.) Ipačių
vokiečių
išmokslintas Žolė pradeda žaliuoti, medžių
Laikas greitai, greitai bėga
lapai sprogti, pirmos gėlytės
popiet, Chicagoje. Bilietų kai lis Jaunimo centre, be to, pro
lapių, gausiai i 1 i u s t motas. *
Vis pirmyn, pirimyn!
lenda iš žemės. Pavasario dan
Straipsneliai įdomūs. Su šio
nos yra 7, 6, 5, 4, 3, 2 dol. Lo gramoje dar dalyvauja akt.
gus
mėlynas
kaip
lino
žiedas.
Leonas
Barauskas
ir
Uragvalaikraštėlio medžiaga, šią vasa
žėse yra po 12, 10, 9, 8, 6 ir 4
Kartu einam ir dainuojam,
ANTROJI LAIDA
Pradeda
paukščiai
čiulbėti
ir
Kartu
linksmai
tmarširuojam
jaus
lietuvių
Tautinių
šokių
rą, supažindinsiu T. Ž. skaity
vietos. Ložėse vieno bilieto kai
Saulė šviečia mums!
tojus.
visi vabalėliai judėti. Po kelių
grupė “Gintaras”.
na $10.00.
savaičių
jau
ir
Velyikos.
Mes
Šventės išvakarėse, liepos 6
—Redaktorius.
Visi bilietai gaunami “Margi
Tiktai ten, kur Gedimino
vaikai jų labai laukiam, dažom
d., 8 v. v. įvyksta grandiozinis
Stovi dar pilis,
niuose”, 2511 W. 69 St., tel. PR
margučius įvairom spalvom.
balius Arlington Park Rače 8-4585.
Ten saulutė ne taip šviečia,
SKELBIMAS
Rūta Rakštytė,
Ten tamsi naktis.
Track klube. Stalai po 10 asme
Paštu bilietai užsakomi į vi
Marąuette P. lit. mok. 3 sk.
Iškaba vienos valgių krau
nų, vienam asmeniui $6.50. Ba
Nešim šviesą ir dainuosim,
tuvės lange:
I
mokinė
liuje gali dalyvauti ir pavieniai sus čia minėtus parengimus, atLinksmai, linksmai marširuosim;
siunčiant
čekį
ar
piniginį
orde

Tiktai
šiandien
—
namuose
asmenys, tik tada jie bus su
Saulė mus lydės,
PAVASARIS
gaminti importuoti žuvų ikrai ,
rį su sau adresuoti voku ir paš
grupuoti su kitais prie stalo.
Dievas mums oadės.
dga
Gravrogkienė
l
(kaviarai).
Penktadienio vakare, liepos 5 to ženklu, šiuo pavadinimu ir
Man labai patinka pavasaris.
d., 7:30 v. v. iškilmės Jaunimo adresu:
Medžiai pradeda sprogti, suža
liuoja visi laukai. Pradeda žy
dėti gėlės. Aš labai laukiu Ve
LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAI
lykų. Velykos yra pirma pava
2511 W. 69tli St.,
Chicago, III. 60629
sario šventė. Antra pavasario
Užsakymui prašome pasinaudoti šia atkarpa:
šventė yra Motinos Diena. Mo
tinos Dieną aš priskinu daug
I
laukinių gėlių ir padovanoju
dol.
Prašau prisiųsti ...... bil. po
jas savo mamytei. Laukuose skin
ti gėles būna labai smagu.
Vardas, pavardė
. Audronė Šoliūnaitė,
“Jaunystės Žaibas”, Maironio
Adresas
Lit. m-los Lemonte laikr. 1968.
r

Zip Code

Tel.

I

LAUKIU ATOSTOGŲ

Aš esu paukštyne ir priklau

Gaunama pas vi&'us platintojus arba užsakant iš LITAS of Philadelphia,
c/o Ritmas Sakas, 3232 W. Mt. Kirk Ave., Norristotvn, Pa. 19401. sau Aušros Vartų tuntui. Pra
eitą vasarą dvi savaites praieiKaina: STEREO /MONO $5.00 ir 50 c. už persiuntimą.

Paukščiai ir gėlės.

Piešė Marilyn Masset.t Marąuette Parko 1
m-los III sk. mok.

