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TRUMPAI

Vietkongo ‘vyriausybe’
ir jos tikslai

“Vietkongo vyriausybė’’ pakeis 
“Laisvinimo frontą”

r „ryžaus. — Vietkongo at 
stovai vakar pareiškė- P. Viet
name sudaryta komunistų “re
voliucinė vyriausybV' šios die
nos Paryžiaus pasitarimų po
sėdy pakeis ligšiolini “Laisvini
mo Frontą”.

SAIGONAS. — Čia pabrėžia
ma, kad komunistų “vyriausy
bė” esanti įprastas tajtrin s triu 
kas. Kitur nurodoma, kad nau
juoju žygiu komunisati siekią 
nustelbti Midwaj' pasitarimuo
se pabrėžtą Washingtono ir Sai 
gono solidarumą bei nuomonių 
sutapimą.

Vakar paskelbta, kad Alžiras 
— pirmasis kraštas, jau pri
pažinęs šią “laikinąją vyriau
sybę”.

WASHINGTON. — Valsty
bės departamentas vakar pažy
mėjo: “vyriausybė’’ — tai tas 
pats Vietkongo “Frontas”, tik 
pakeitęs savo vardą.

A. Gromyko tarėsi 
Kaire

KAIRAS. — A. Gromykos, 
sovietų užsienio reikalų vado
vo, viešnagė Kaire yra jau ant
roji šiais metais. Diplomatinių 
sluoksnių nuomone, Gromykos 
skubėjimas į Egiptą gali reikšti 
vis kylantį Maskvos rūpestį blo
gėjančia padėtimi Art. Rytuose.

• Kambodijos Sihanouk va
kar pareiškė, sutinkąs su JAV 
užmegsti diplomaitnius santy
kius. Laikinai numatoma turė
ti ne ambasadorius, bet charge 
d’affaires. Kambodijai neseniai 
užmezgus diplomatinius saitus 
su rytų Vokietija, jie nutraukti 
su Bonna.

• šeši čekai ir slovakai pasi
rinko laisvę, pabėgdami į Vak. 
Verlyną.

• Š. Vietnamo studentas, gy
venęs Čekoslovakijoje, peršokęs 
spygliuotas vielas pasieny, pasi
traukė į Austriją.

KALENDORIUS
Birželio 12 d.: šv. Kristijo

nas, šv. Kunara, Vaduls, Rū
ta.

Birželio 13 d.: šv. Antanas, 
šv. Felikulė, Suvaidas, Minkan- 
tė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica- 

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimi krituliai su 
perkūnija, kiek vėsiau, temp. 
sieks 70 ir daugiau 1. F., ryt — 
dėbesuota, vėsiau.

Saulė teka 5:15, leidžias 8:27.

Karo Vietname vaizdai

Popiežius Paulius VI birželio 10 d. įvykdė istorinės reikšmės kelionę: 
lankė protestantų ir ortodoksų bažnyčios vadus Ženevoje, čia popie
žius su jį p£»sitikusiais pareigūnais, vos jam atskridus iš Romos'. Jam iš 
kairės Šveicarijos tarybos pirm. (prezidentas) L von Moos, pirmasis 
iš kairės: Ženevos miesto burmistras, Claude Ketterer.

Popiežiui viešėjus Ženevoje
Pažymėjo kelionės pas 

protestantus svarbą
ŽENEVA. — Popiežius Pau

lius VI, apsilankęs Pas. Bažny
čių Tarybos būstinėje Ženevo
je, vėliau pareiškė: “šios dienos 
susirikimas buvęs palaimingas 
įvykis”.

Tarybos pirmininkas dr. Bla
ke, amerikietis, popiežiui dėko
jo šiais žodžiais: “Jūsų viešna
gė pas mus — reikšminga, nes 
ji visai Bažnyčiai ir visam pa
sauliui skelbia, jog ekumeninis 
judėjimas vis plaetsiis ir jis 
vis gilėja, vieningumo bei Kris
taus Bažnyčios atnaujinimo, pa
ties Kristaus noru, kryptimi”.

Naujausios žinios
Rinkimai Prancūzijoje 

ir Pompidbu
Niekas neabejoja: 

Pompidou sekmadienį laimės
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

rinkikai įsitikinę, kad birželio 
15 d., prezidento rinkimų ant
rąją dieną, G. Pompidou turėtų 
būti laimėtoju. Viešosios nuo
monės apklausinėjimų duomeni
mis, Pompidou turėtų gauti 
bent 55% balsų, gi jo varžo
vui, A. Poher, turėtų atitekti 
45%.

Spėliojami pakeitimai, 
daug neaiškumų

Rinkikai šiuo metų domisi ke
liais klausimais. Jų patys svar
biausi: kas bus naujuoju Pran
cūzijos min. pirmininku ir už
sienio reikalų ministeriu? Ar 
pats Pompidou lems politinius 
ryšius su Vak. Vokietija ir ar 
jis sieks gerinti santykius su 
britais? Kol nežinomos naujų 
vyriausybės narių paavrdės, sun 
ku spėti apie būsimą krašto po
litiką.

Spėjimų yra įvairių. Min. pir
mininko pareigoms, manoma, 
įgali būti paskirtas E. Faure ar 
J. Chalban - Delmas. Kai kas 
mano, kad C. de Murville, lig
šiolinis min. pirmininkas galįs 
vėl grįžti tvarkyti užsienio rei
kalų. Pačiu opiausiu klausimu

Popiežius vakare, prieš išvyk 
damas, parke ties ežeru atnaša
vo šv. Mišias — jose dalyvavo 
lapie 60,000 asmenų. Buvo at
vykę visų Šveicarijos kantonų 
vyskupai.

Popiežiaus dovana
protestantams

ŽENEVA. — Popiežiui Pau
liui VI birželio 10 d. lankiusis 
Ženevoje, nežinomas asmuo jam 
įteikė 100.000 dol. čekį. Jam 
paprašius, popiežius čekį - dova
ną perdavė protestantų ir or
todoksų bendruomenes ajun- 
giančiai Pasaulinei Bažnyčių 
Tarybai.

Georgės Pompidou, šiuo metu 
Prancūzijos provincijoje vykdąs 
gyvą rinkiminę kampaniją — šį 
sekmadienį Prancūzija rinks vieną 
iš būsimų dviejų prezidentų: arba 
Pompidou, arba Poher

• Šveicarijos ambasadorius 
Pekine visą savaitę lankosi Ha
nojuje.

• Picasso — komunistas, pa
skelbta Pietų Korėjoje. Kalėji
mo bausmė gresia visiems, ku
rie dailininką viešai girs ar jo 
vardą panaudos savo tikslams. 
P. Korėjoje galioja įstatymas, 
kuriuo draudžiami pareiškimai 
ar veiksmai, naudingi komunis
tams.

laikomi busimieji Paryžiaus ry
šiai su D. Britanija.

KINAI IR RUSAI KALTINA, SMERKIA
Vis daugiau kom. suvažiavimo kalbėtojų kaltina ir smerkia Pekiną — Maskvos 
tikslas: pasmerkti Kiniją — Keli delegatai jau iškėlė ir Čekoslovakijos okupacijos 
klausimą.

Rusų tikslas: suvažiavimas 
turįs pasmerkti Kiniją

MASKVA. — Kinija ir Čeko
slovakijos invazijos klausimai 
komunistų suvažiavime — pa
tys opiausi. Rumunų ir kitų de
legatų pastangos nekelti Kini
jos klausimo, bent L’gšiol, ne
buvo sėkmingos. Patys rusai. 
Brežnevo lūpomis, jau kaitino, 
smerkė Kiniją. Rusus paklus
niai seka jos Artimieji rytų blo
ko sąjungininkai. Nors rusai 
pasiryžę nekelti Čekoslovakijos 
klausimo, bet... jis jau buvo iš
keltas Australijos ir kitų dele
gatų. Atrodo,, jis ir vėl iškils. 
Bulgarija, Vengrija smerkia

Kiniją
Du Maskvos sąjungininkai, 

bulgarai su vengrais (anksčiau 
— lenkai ir r. vokiečiai) nesiry
žo sekti Kremlių ir remti jo lai
kyseną kom. Kinijos klausimu.

Bulgarijos delegacijos pirmi
ninkas T. Živkov antradienio po
sėdy pažymėjo; “Kinija yra so
cialistinės bendrijos priešas ir 
imperializmo sąjungininkas”. 
Jis teigė: “kinų agresija, nu
kreipta prieš Sovietų sienas, 
gresia visų komunistinių kraš
tų saugumui”.

KINAI KALTINA MASKVĄ 
IR ĮSPĖJA

Kinai įteikė notą sovietų ambasadai — Maskva kaltina 
kinus provokacija, noru kiršinti Kremliuje vykstantį su
važiavimą.

Kaltina Maskvą, — jos daliniai 
įsiveržę, žudę, grobę

TOKIO. — Kom. Kinija va
kar vėl kaltino Sovietų Sąjungą 
— šios daliniai, su tankais bei 
šarvuočiais, įsiveržę į šiaurės 
vakarų Sinkiango provincijos 
sritį. Rusai, teigiama Pekine, 
nužudę moterį - piemenę, gi vie
ną piemenį pagrobę. Kinų žinių 
agentūros pranešimu, Kinijos 
užsienio reikalų ministerija į- 
teikė notą sovietų ambasadai 
Pekine. Nurodyta, kad rusai 
provokuoją naujus įvykius, siek 
darni sukelti platesnio masto 
konfliktą.

Įspėjo ir pagrasino nubausią 
rusus...

Kinai savo notoje įspėjo So
vietų S-gą: ji turinti keisti sa
vo “teritorinės ekspansijos’’ po
litiką, vengti ginkluotų provo
kacijų. Priešingai, sovietams 
teks susidurti su kinų tautos 
bausme. Vyriausybė Maskvoje 
laikoma atsakinga už “visas 
grėsmingas pasėkas”. Reikalau
jama grąžinti pagrobtą pieme
nį.

Visai netoli Idnų 
atominė bazė...

Kinija kaltina Sovietų Sąjun
gą pažeidus sieną Sinkiango 
provincijoje, jau antrą kartą šį 
mėnesį. Birželio 6 d. kinai kalti
no: rusai buvo pagrobę kiną, 
jį nužudę ir nuolat skatinę nau
jus pasienio susirėmimus.

Incidentai vyksta toje provin 
cijos daly, kur vos 100 mylių 
atstu veikia Pekino atominių 
bandymų bazė.

Maskva pirmuoju atveju ty-

Tai ne dviejų šalių, bet viso 
“judėjimo” reikalas...

Bulgaras pažymėjo: kinų - ru 
sų nesutarimas nėra dvišalis, 
bet liečiąs visą komunistų bend
ruomenę, tad, jo nuomone, jis 
vertas didelio dėmesio.

Kitas delegatas, Vengrijcs 
partijos vadas, Janos Kadar, 
teigė: “Kinų vadų politinė kryp
tis, tai pati didžiausia, tei
kiama tarptautiniam imperia
lizmui, dovana bei vilits”. Ka
daras kartojo bulgaro teigi-

Sen. J. W. Fulbright, vienas žy
miausių Vietnamo karo priešinin
kų, neseniai pasisakęs ir prieš prez. 
Nixono pareiškimus gynybos klau

simais

Įėjo. Įstaigos buvo pareiškusios 
apie rusų “įsibrovimus” nieko 
nežinančios.

Kinai norį paveikti 
suvažiavimą...

Dėl vakardienos kaltinimų 
Maskva jau atsikerta Pekinui. 
Esą, patys kinai provokavę ir 
rusams tekę gintis... Be to, ki
nai piemenis panaudoję kaip 
priedangą...

L. M. Zamjatin, užsienio reik. 
ministerijos atstovas, vakar pa
reiškė, kad, kinai su savo kalti
nimų nota siekią paveikti šiuo 
metu Kremliuje vykstantį kom. 
partijų suvažiavimą.

• Kom. Kinija kaltino sovie
tus : šių žvejų laivas ieškojęs 
Beringo jūroje dingusio JAV 
žvalgybinio lėktuvo. Tai įrodo, 
esą, rusų ryšius sv. “imperialis- 
atis — amerikiečiais’’.

Totoriai paleisti
Leido grįžti į namus Ukrainoje

MASKVA. — Penki totoriai, 
praėj. savaitę, drauge su Irina 
Jakiraite, žinomo kovotojo dėl 
laisvės dukterimi, protestavę 
gatvėje ir reikalavę te siu to
toriams, juos ilgai tardžius, pra 
ėjusį šeštadienį paleisti. Jiems 
leista grįžti į Ukrainą, kur jie 
gyvena.

Apie 250.000 totorių, gyve
nusių Kryme, 1944 m. prievarta 
buvo iškelti į kitas Sovietijos 
sritis. Jie nusiskundžia: nors 
1066 m. jie buvę reabilituoti, 
nes, tariamai, bendradarbiavę 
su nacių okupacija, tačiau jiems 
neleidžiama grįžti į Krymą ir 
jie persekiojami. Sovietų įstai
gos tai paneigia.

mą: tai nesąs tik dviejų partijų 
reikalas.

Dėl to, esą, partija turinti 
smerkti Kinijos vadus bei jų 
politiką, nes jie bei jų pastan
gos esančios: “buržuazinės, sie
kiančios skilimo, nacionalizmo, 
nukreiptos prieš sovietus, ke
liančios pasienio susirėmimus... 
Tai kenksminga politika”.

Kadaras, priminęs Brežnevo 
birželio 7 d. iškeltas mintis, nu
rodė, kad nors rezoliucijos pro
jekte nepaminėta Kinija, tačiau 
“mes negalime paneigti tikro
vės — Pekino politika sudaro 
kliūtį siekti visų mūsų bendrų
jų tikslų”.

Rumunijos įspėjimas buvęs 
“šauksmu dykumoje”?

Tuo būdu, Kiniją jau smerkė, 
Paragvajum pradėjus, šios de
legacijos: Sovietų S-gos, Len
kijos, R. Vokietijos, Prancūzi
jos komunistų, Bulgarijos, Ven
grijos ir dar eilė smulkesnių 
partijų atstovų.

Rumunijos N. Ceausescu 
dviem atvejais pareikšti įspėji
mai — nesmerkti kitų partijų, 
siekti “bendrųjų tikslų”, šiuo 
metu nebus pasiekę tikslo.

Čekoslovakijos klausimas 
paliestas keliais atvejais

Maskvos nenorą kom. parti
jų suvažiavime kelti Čekoslova
kijos klausimą, parėmė Austri
jos delegacijos pirm. Franz 
Muhri. Esą, “šiuo metu nebus 
įmanoma suderinti nuomonių 
priešingumus’’.

Vis dėlto, be Australijos de
legato Aarons stipraus pareiš
kimo, visa eilė daugiau liberali
nių partijų jau buvo pareiškę: 
jos nepritaria Čekoslovakijos 
okupacijai.

Vengrijos delegacijos vado
vas Kadar buvo pats pirmasis, 
rytų bloko kraštų, dalyvavusių 
invazijoje, atstovas, neatsižvel
gęs į Prahos naujojo režimo 
siūlymą — nekelti okupacijos 
klausimo. Žinoma, vengras ne-

Maskvoje tebevykstant pasaulio komunistų “viršūnių'’ suvažiavimui 
— “viršūnes” slegia. Kinijos, Mao “viršūnės” šešėlis.

iiš vak. vokiečių spaudos)

IŠ VISUR
Tikisi JAV - kinų 

pasitarimų 
Kinų diplomatai grįžta

i savo tarnybas
VARŠUVA. — Kom. Kinijos 

diplomatai pastaruoju metu 
grįžta į jų ligšiol buvusias būs
tines Vakaruose, rytų bloke ir 
kitur. Dėl to Varšuvos politi
niuose sluoksniuose manoma, 
kad gali būti atnaujinti JAV ir 
kinų diplomatų pasitarimai. Jie 
buvo nutraukti 1968 m. sausio 
mėn.

Nors per 55 buvusius pasi
tarimus nebuvo pasiekta, pažan 
gos, tačiau amerikiečiai juos 
vertina. Tokie ryšiai svarbūs y- 
pač šiuo metu, kai JAV dali
niams tenka kovoti tiei Azijos 
sienomis, gi kinai įsivėlę į pa
sienio susidūrimus su rusais.

Pekinas pasitarimus su ame
rikiečiais buvo nutraukęs š. m. 
vasario m. Tuo metu kinai kal
tino JAV-bes — jos, esą, buvu
sius kaltos, svarbiam kinų dip
lomatui Olandijoje pabėgus į 
JAV-bes.

• Vengrijoje, kaip oficialiai 
Budapešte paskelbta, pernai lan 
kėši 4.300.000 užsienio svečių, 
tuo tarpu Vengrijos gyventojų 
'į užsienį buvo išvykę 929.072.

smerkė Prahos įvykių, bet, prie
šingai, prašė delegatų suprasti, 
jog tų kraštų “broliškoji pagal
ba” (užimti Čekoslovakiją...) 
buvusi reikalinga.

Kubos stebėtojas 
remia Kremliaus pažiūras

Kubos delegacijos stebėtojas, 
Carlos Rodriguez, pasisakė re- 
miąs Maskvos laikyseną Kini
jos ir Čekoslovakijos klausi
mais. Esą, Kuba esanti “Rusi
jos pusėje, jei kovojama prieš 
imperializmą, provokacijas, gi
nama socialistiniai pasiekimai”

Tačiau tas pats atstovas iš
kėlė ir Castro remiamą revo
liucijų kituose kraštuose mintį 
ir ta proga paminėjo Che Gu- 
evaros, Bolivijoje nukauto, pa
vyzdį. Bet... toji Castro kryptis 
kaip tik yra buvusi ir tebėra 
stambiu kliuviniu Kubos - Mask 
vos santykiams gerinti.
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ELIZABETH VYČIAI
15 -tojo seimo šeiminkais 1927 

metais buvo 52-ji vyčių kuopa 
Elizabeth mieste. Posėdžiai ta
da vyko parapijos salėje. Paren
gimai, diskusijos ir kitokia veik
la tęsėsi keilas dienas. Pasibai
gus seimui, delegatai padarė ek
skursiją j Lietuvą. Išplaukė “S.S. 
Lithuania” laivu. Birželio 19-tą 
iš New York uosto. Kun. Simo
naitis ir grupė vyčių aplankė 
daug istorinių vietų Lietuvoje. 
Kun. Samonaitis grįždamas par
sivežė brangų akmenį iš Šiluvos. 
Jis yra dabar, kaip relikvija, pa
talpintas Šiluvos Dievo Motinos 
altoriuje šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje.

1930 m. birželio mėn. New 
York- New Jersey apygarda su
organizavo bėgimo rungtynes E- 
lizabeth miesto Warinanco Par
ke. Šitose rungtynėse pasižymėjo 
Elizabetho vyčiai. Jie pasižymė
ję ir daugelyje kitų sporto šven
čių vyčių veiklos istorijoje.

1937 m., po neveikios periodo, 
a.a. prel. Mykolo Kemėžio, tada 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
klebono pavaduotojo, pastango
mis 52-ji kuopa buvo perorgani
zuota. Prel. Kemėžis su grupe

SENJORŲ SUSIRINKIMAS CLEVELANDE
Clevelando senjorai vyčiai sa

vo sųsirįnkime, įvykusiame gegu- 
žės 25 d. vyčių Visockų namuose, 
padarė daug svarbių nutarimų.

Susirinkimą atidarė ir pravedė 
pirmasis vicep. Ignas Visockas. 
Jis sukalbėjo maldą ir paaiškino, 
kodėl neatvyko į susirinkimą pir
mininkas.

M. Trainauskaitė perskaitė pas
kutinio susirinkinjo protokolą, o 
St. Sankalaitė pranešė apie kuo
pos Finansinį stovį. “Saulėtos dė
žutės pranešimo nebuvo nes 
aplinkybėms susidėjus, jos prižiū
rėtoja R. Sadauskienė neatsilan
kė į susirinkimą.

Iš kitų pranešimų gal svar
biausias buvo A. L. tarybos sky
riaus, kurį padarė net trys atsto
vai: Ignas Visockas, J. Kuzas ir 
St. Sankalaitė. Visi konstatavo, 
kad A. L. tarybos skyriaus susi
rinkimas buvo visai negausus, ne
buvo net iš ko išrinkti naują 
valdybą. Senoji valdyba turėjo 
pasilikti pareigose. Lietuvos ne
priklausomybę paminint buvę 
padaryta 500 dol. - išlaidų.

Antras pranešimas, irgi svar
bus, buvo parengimų komisijos. 
Ragino birželio 8 d. 10 vai. ryto 
dalyvauti Šv. Mergelės Marijos 
Neperstojančios Pagalbos bažny
čioje, kur bus šv. Mišios už mi
rusius vyčius senjorus. Jas atna
šaus L.Vyčių organizacijos garbės 
narys vyks. V. Brizgys. Jį yra pa
kvietęs jaunimo organizacijų ko
mitetas, kuris organizuoja kelio
nę į Romą pas Šv. Tėvą. J.E. vysk. 
V. Brizgys pasakys ir pamokslą. 
Solistai, Julius Kazėnas ir Vacys 
Jurgelis, muzikei Reginai Bra- 
zaitienei vargonais lydint, giedos 
per Mišias. Vyčiai priims šv. Ko
muniją. Vyčiai senjorai nutarė į- 
galioti valdybą, kad ji pakviestų 
į šias pamaldas ir 25-tą kuopą. 
Po pamaldų parapijos žemutinė- 
j'e buvo bendri pusryčiai.

Dar nutarta nupirkti penkias 
Lithuanian Village akcijas. Jos 
yra dabar platinamos ir yra pra
šomas kiekvienas clevelandietis 
lietuvis jas pirkti. Pinigai telkia
mi naujiems Clevelando lietuvių 
namams. Viena akcija kainuoja 
27 dol.

Susirinkimą baigiant buvo su
kalbėta malda už sielą a.a. Felik
so Gaižučio, kuris neseniai su 
mumis, vyčiais senjorais, amži
nai persiskyrė. Antra malda bu
vo įprastinė, visuomet kalbama

Amerikos lietuvių 1939 m. vyko 
į Lietuvą dalyvauti sporto šven
tėje. Žymus Elizabetho kuopos 
narys Jonas Pečiukaitis buvo vie
nas iš dvidešimties amerikiečių 
grupės, dalyvavusios pačiuose 
olimpiniuose žaidimuose.

1949 m., po 22 m. nuo ano 
seimo, Lietuvos Vyčių organiza
cijos 36 -jo seimo atstovai vėl 
žygiavo Elizabetho gatvėmis į iš
kilmingas Mišias Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje. Šio seimo trijų 
dienų veiklos kulminacija bu
vo pietūs Essex House patalpose, 
kur dalyvavo 350 asmenų. Posė
džiai vyko parapijos salėje, o šo
kiai ir vaišės Lietuvos Laisvės sa
lėje.

Elizabeth miesto 52 -ji vyčių 
kuopa šiais metais vėl priims sei
mo delegatus. Rugpiūčio 24-tą 
Mišiose Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje dėkos jie Dievui ir melsis už 
mirusius organizacijos narius. Po 
Mišių parapijos salėje bus pusry
čiai ir bus daromos delegatų ir 
svečių nuotraukos.

Elizabetho vyčiai ir vytės jau 
laukia tos nepaprastos dienos, ka
da galės parodyti savo lietuviš
ką vaišingumą. V.

baigiant susirinkimą. Maldas 
pravedė susirinkimo pirminin
kas Ignas Visockas.

Po susirinkimo prasidėjo vai
šės ir draugiški pasikalbėjimai.. 
Buvo pagerbta vytė Marijona 
Baranauskienė - Skuodžiūtė jos 
gimtadienio proga. Ji buvo pa
puošta gyvomis gėlėmis ir buvo 
sugiedota jai “ilgiausių ir lai
mingiausių metų”. Dar tebebū
dama jauna ji jau priklausė prie 
25-tos vyčių kuopos ir joje uoliai 
veikė, o neseniai prisijungė prie 
vyčių senjorų.

Visi liko dėkingi namų savi
ninkams ir susirinkimo globė
jams Ignui ir Antosei Visockams 
už nuoširdų priėmimą, vaišes ir 
parodytą draugiškumą.

Senelis

Daytono jaunučiai

Daytono vyčiai yra pasiskirstę, 
kuris kurį mėnesį rūpinsis savo 
organizacijos prieaugliumi. Iš to 
pasiskirstymo matome, kad gegu
žės mėnesį jaunučius globojo 
Elinor Sluožas ir Kitty Prasman- 
tas, birželio mėnesį juos globoja 
Mykolas ir Pranciška Petkai, lie-

Michael Collins stebi, per teleskopą, besiruošiant kelionei į menu 
erdvių centre Houston. Tex. Jis vienas iš astronautų, kurie liepi 
mėnesį su Apollo 11 skris į mėnulį.

56-tojo Vyčių Seimo Organizacinis Komitetas. Sėdi, iš k. į d.: garbės pirmininkas dr. Jokūbas Stukas, 
dvasios vadas kun. Petras Žemeikis, pirm. Laurynas Janonis, sekretorė Darata Dutkutė. Stovi iš k. į d.: 
Eduardas Schmidt, Liudas Stukas, Joana Sętanidt, Loreta Stukienė, Ona Mitehell, Virginiją Dutkutė, 
Kazys šipaila. Nuotraukoje trūksta: Mildos Orinewich, Onos Klem, Antano, Marijos ir Nancy Koberų 
bei Prano Vaško.

Kenosha-Racine, Wisc.
BIRZfLIO MINĖJIMAS

Kenoshos - Racino Altų sky
riai bendrai kas metai rengia 
tragiško birželio minėjimą. Šiais 
metais minėjimą rengia šv. Pet
ro parapijos salėj Kenoshoj bir
želio 15 d. 3 vai. p. p. iškilmin
gas minėjimas, dr. V. Balčiūno 
trumpa paskaita ir meninė da
lis. Iš ryto 9 vai. 30 min. pamal
dos už išvežtuosius tremtinitis.

Abiejų kolonijų lietuviai gau
siai prašomi dalyvauti.

Br. Juška

Omaha, Nebraska
VEIKS PILNA MOKYKLA

Šv. Antano parapijai anksčiau 
buvo pranešta, kad dėl seselių 
mokytojų trūkumo jai teks sam
dyti pasaulietį mokytoją arba už
daryti mokyklos vieną skyrių. Su
sidariusi padėtis privedė parapijos 
susirinkimą prie liūdno pasirin
kimo uždaryti pirmąjį skyrių.

Baigiantis mokslo metams gau
ta maloni žinia, kad seselių kazi- 
mieriečių general. vyresnioji sės. 
Adorata rado galimybės skir
ti dar vieną vienuolę mokytoją 
ir tuo būdu išlaikyti pilną mo
kyklą. Dabar mokyklos vedėja 
sės. Elena Teresė registruoja ir 
telkia moksleivius į pirmąjį sky
rių. Parapija yra didžiai dėkinga 
klebonui kun. Petrui Žarkauskui

pos mėnesį globos Marija Lucas, 
rugpiūčio mėnesį - Stanislovas 
Vaitkus, rugsėjo - Karolis ir Sa
ra Petkai. Jaunučių susirinkimai 
yra kiekvieną trečiąjį mėnesio 
šeštadienį. Prasideda 11 vai. 
prieš pietus. D.

ir sės. Atpratai, kurių pąstangosi 
išlaikyti pilną mokyklą baigėsi I 
geru pasisekimu.

J.D.

Philadelphia, Pa.

DAR APIE MALDOS DIENĄ

Kad įspūdingiau būtų atliktos 
birželio 15 dienos pamaldos, pa
sikviesta mūsų žymus muzikas, 
vargonų virtuozas Zenonas No- 
meika iš Rochesterio, N.Y. Jis y- 
ra pląčiai pagarsėjęs savo duo
damais religiniais rečitaliais tiek 
Europoje, gyvendamas tiek ir JA 
V. Jungtinis pabaltiečių chbras 
bendrai sugiedos porą giesmių 
anglų kalba, o kitas — lietuvių 
ir estų. Chorui tarpais vadovaus 
muzikai: L. Kaulinis ir V. Mand* 
vere (estas).

Šventei rengti komitetas kvie
čia visus atsilankyti į minėjimą, 
į maldą ir darbą už pavergtą tė- 
vynę,,kenkiančią Bažnyčią, žuvu
sius ir koyojančius savo brolius. 
Tenelieka pė vieno lietuvio, ku
rio širdis neatsivertų pavergtųjų 
brolių kančiai ir kurio protas ir 
rankos nedirbtų jų laisvei, o taip 
pat tenebūna nė vienos valsty
bės ir tautos, kuri nežinotų ą- 
pie Lietuvos kančias ir kovą už 
laisvę. Ir dar daugiau.

J. B-is

Washington, D. C.

GINTARO ANSAMBLIO 
PASIRODYMAS

Washingįtono įr apylinkių lie
tuviai tūrėjo progos pasigerėti 
Gintaro Ansamblio įdomia pro
grama.

Gintaro ansamblis, vad. ponų 
Lapinų, yra sudarytas iš 47 jau 
nuolių nuo 8 ligi 18 metų am
žiaus. Jie atvyko į Amerikos 
sostinę iš Montrealio autobusu. 
Apsilankę Lietuvos pasiuntiny
bėje ir apžiūrėję įžymesnes Wa- 
shingtono vietoves, išpildė erd
vioje salėje programą, kuri ža
vėjo tiek jaunuosius tiek pat ir 
vyresniuosius žiūrovus. Ir kaip 
nesižavėti įvairia, turininga, dar

u L

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak: Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

niai atlikta programa lietuviš
kais muzikos instrumentais. 
kanklėmis, birbynėmis, skudu
čiais, gražiai paruoštais šokiais, 
dainomis. Ponai Lapinai skiria 
šiam ansambliui ne tik savo lai
ką, jėgas, bet įkvėpia meilę lie
tuviškai muzikai, dainai, šokiui 
ir pavergtai tėvynei žodžiais per 
duotais trumpuose pranešimuo
se. Ponia Lapienė paruošia liau
dies šokius. Ponas Lapinas, iš 
profesijos inžinierius, savo; mu
zikinį talentą pradėjo vystyti 
dar Lietuvoje pas muziką šve
dą. Jo, vadovaujamam ansamb
liui jis ne tik parašo muzikinę 
partiją kiekvienam instruthen- 
tui, bet jis pats pagamina ir jo 
ansamblio orkestrui lietuviškus 
muzikos instrumentus. T;;

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ AITSŲ. NOSIES TR 

GERKLES LTGOS
PRTTATKO AKINTUS 

2858 VVest 6Srd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai Ir 7—9 iv 
vak. ŠeStadieniais 10—1 vai Trečia 
dieni uždaryta T.lsronlal priimami sn
<1 ta rus

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez telef VFAlhrook 5-5078

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINft CHIRURGIJA 

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

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

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

Ofisas 3148 West 83rd Street 
TeL: PRoepect 8-1717 

Rezld.: 3241 VVest OOth Mace 
Tel.: REpubUe 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais b 
penktadieniais vak- nuo 7 Iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 03rd Street 
Kampas 6 3-Čios lr Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. lr kitu laiku pagal susitar 
Ofiso telef. 476-4042

Resld. tel. VVAIbrook 5-3048
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Tel. ofiso HE 4-5849,
DR. PETER T.

rez 388-2233
BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71« Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-6, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofise — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest olat Street
Valandos: antradieniais. penKtadle- 

nata 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal suaitarlma.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal suaitarlma: Pirmad. lr 
ketv. 1—4 ir 7-—9; antrad. Ir penk

tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal suaitarlma

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

Aknšerlia lr moterų Ilgos 
GinekologlnS Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. ir nuo S Iki 8 v.v. 
šeštad, nuo 1 iki 4 vai 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba suslta-

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
lkl 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta.

Oftao lr bato tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kaadlen 10-12 lr 4-7. Trečiad 
tr šeštad. tik susitarus.

Tel. — REllance 5-1811

0R. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.i pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p„ 6-8 
vai. vale., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. lr 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
fieštadlenlala 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SIEČIAU STft 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenne 

Pirmad., antrad.. ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 6—8 vai., 
antra lr penkt. 1—4 vai. 

PrįlmlnšJa tik susitarus.

5.00
4.50
5.50

2.00
1.75
2.25

• Redakcija dirba kasdien
8:30 _ 4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00.

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

Oflso HE 4-1818 Rez PR 6-980J
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9-.—11 ryto Ir 4—8 v. v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius i» 
“oontact lenses”.

' Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namo 025-7697 

5159 Sv. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. ’&edzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. h

goniktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. lr 
eštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc )
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.),

DR. LEONAS SEIBUTIS
CNKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71 st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REUanee 5-4410 
Rez. GKovehlU 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10__
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. v 
karo. Sekmad. lr trečiad. uždary

Rezid. tel. VVA 5-3099

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA ¥JR MOTER

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
___Tel PRonpect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč.

penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 lkl 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet lr kil 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2128, Namų OI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7Ist Street

Vaį.: »• »• lr •—8 v. rak.
Trečiad. lr šeštad, uždarytą

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6__ 8 v«
vak.. penkt. Įr šeštad. 2—4 popt

lr kitu laiku pagal suaitarlma.

Tel. oftao PR 6-6446, rez. HE 4-8151

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 7lBt Street
V™’: „2 V- p- lr 7 8 V. 7

Treč. ir še&tad. pagal susitarimą, 

Ofiso tel. 7i>7-2141. Namų 636-485'

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X o Pb'taad.. ąųĮrad., penktad. 1- 
lr 6-8 v. v , ketvlrt. 6-8 v. vakare 
fieštadlenlala 11-1 vai. popiet



Eglės žalčių karalienės

TIKROVINĖ PASAKA

Sovietų Rusijos rašytoias 
Solženicinas aprašo sovietinio 
pragaro rojų knygoje “Pirma
jame rate”, kas reiškia, kad 
čia tėra Dantės pragaro tik 
pirmasis ratas, o visuos kituos 
ratuos yra daug 'baisiau. Pir
mojo rato kaliniai yra intelek
tualai, kurie Maskvai reikalin
gi lenktynėms su Vakarų pa
sauliu mokslo srityje. Tačiau 
jei ir šiame rate gyvenimas 
yra sunkus, tai ką bekalbėti 
apie tuos kitus ištremtuosius 
ar kalinamuosius. Ir nereikia 
manyti, kad tokie dalykai vy
ko tik kažkada seniai, kad anie 
Raitijos tautų gyventojų trė
mimai buvo tik karo metu ar 
tuoj po jo, kad dabar jau So
vietų Rusijoj vietoj kraujo 
pieno upės teka. Ir dabar te
bėra stovyklos, ir dabar jose 
kenčia kaliniai, intelektualai 
už bandymą laisvai pasisaky
ti, darbininkai ir ūkininkai už 
reikalavimus geresnio gyveni
mo ir pagaliau ne vienas už 
tai, kad reikalauja kuriai nors 
Maskvos pavergtai tautai ar
ba sau laisvės.

*
Komunistinėj sistemoj prie

varta tebevyksta. Tai liudija 
nuolat laisvąjį pasaulį pasie
kią kalinių, o ir komunistinėie 
laisvėje esančių žmonių pagal
bos šauksmas. Galimas daly
kas, kad ta nuolatinė komunis
tiškoji grėsmė yra kiek ma
žesnė, bet čekisto niekas Mask 
voje dar nepasmerkė, priešin
gai, jį giria, kaip padedantį ko
voti su priešu ir skiria jam 
pagerbti specialias dienas. En
kavedisto šešėlis tebėra gra
sus ir siaubingas. Tai galima 
matyti ne tik iš anapus gele
žinės uždangos ateinančiuose 
laiškuose, bet ir pačioj komu
nistinėj spaudoj, }<yr vis tik 
reikalaujama budėti, saugoti 
komunistinę stiprybe, tarnau
ti vyresniajam broliui rusui, 
kovoti su liaudies priešais at
gyvenom, religija, pravaikšti- 
nėtojais ir t. t. Ir nereikia ma
nyti, kad šie raginimai yra tik 
žodiniai, — enkavedistai tebė
ra, jie tebeturi pilną galią ir 
jų tardymo metodus dar gali 
paliudyti tūkstančiai tardyti) 
ir kalintų.

Šiemetiniame komunistinio 
literatūros žurnalo “Pergalės” 
ketvirtame numeryje yra iš
spausdinta realistinė A. Po
ciaus novelė apie pokario ko
vų metus, kaip buvo enkave
distų pagautas mažas berniu
kas, nešąs savo tėvui i mišką 
duonos ir baltinius. Žiaurūs 
istribiteliai pačiupo berniuką 
ir pradėjo vytele tardvri. Au
torius rašo: “Berniūkštis, ku
rio galvą suspaudęs tarp ke
lių laikė Šeivys, krūpčiojo nuo 
kiekvieno kirčio, nors jie buvo 
skirti dar ne jam. šis apgal
votas ilgas ir gąsdinantis ruo
šimasis plakti jį veikė kanki
namai”. Bet berniukas buvo 
ne pasakos drebidėlė, bet vie
nas iš uosių, — jis pažadėjo 
enkavedsitams parodyti, kur 
yra jo tėvas, tačiau pavedęs 
į mišką pasakė, kad nežinąs. 
Vienas enkavedistas siuto sa
kydamas. kad jam prakalbė

Spaudoj ir gyvenime

DARBININKŲ SKUNDAS PRIEŠ
OKUPANTŲ TVARKĄ LIETUVOJ

Okupantų kontrolėje Vilniuje lei
džiama “Tiesa” Nr. 111 geg. 15 d. 
išspausdino Šiaulių statybos darbi
ninkų atvirą laišką statybinių me
džiagų pramonės ministrui S. Jasiū- 
nui. Laiškas tai labai geras liudi
jimas ką okupantai padarė su ply
tų pramone ir statyba Lietuvoje. 
Štai Lietuvos darbininkų skundas:

“Mes, Šiaulių statybos tresto mū
rininkai, mūrijame Daugelių ir Ak
menės statybinių medžiagų kombi
natų plytomis. Jos labai blogos ko
kybės, nestandartinės. Kaip atrodo 
Daugeliuose pagamintos plytos, pa
vyzdžius pasiuntėme ir Jums. La

davo ne tokie vyrai, kai jis im
davo tardyti. Ir vėliau rašoma: 
“Girdėjau, kaip pliaukšėjo dir
žas, kaip inkštė kaip šunytis 
mušamas Milašiukas”. Tačiau 
šis basas apiplyšęs dvylikame
tis berniukas, kaip autorius 
rašo, “Bijojo mūsų. bijojo dir 
žo ir šautuvų, bet dar labiau 
bijojo išduoti savo paslaptį”.

Vaikas kaip Eglės žalčių ka
ralienės paakos sūnus neišdavė 
tėvo, vėliau susiginčijus enka
vedistams vaikas buvo paleis
tas, tačiau vienas iš nenorė
jusių paleisti žuvo nuo trijų 
partizanų, kurie taip pat bu
vo nukauti ir prie jų nebuvo 
prileistas pasižiūrėti vaikas, ai 
nėra žuvusių tarpe tėvo. Ne
manykime, kad ši istorija iš
spausdinta dabar parodyti, 
koks komunizmas žiaurus, ii 
išspausdinta parodyti, kad 
kiekvieną, kas nepatenkintas 
Maskva, reikia naikinti, net 
ir vaiką, nes dėl jo palydimo 
žuvo komunistinis pareigūnas. 
Toks šios novelės moralas. Bet 
dar didesnis moralas tiems, 
kurie tiki, kad jau dabar so
vietiniame rojuje teka ne krau 
jo, o pieno puta.

Eglės žalčių karalienės pa
sakos epizodų pavergtoje Lie
tuvoje buvo ir tebėra. Kas a- 
bejoja, tegu paskaito nuolat 
ateinančius iš Sov. Sąjungos 
šauksmus, jeigu jau gyvai pa
rašyta A. Rūkienės knyga “Ver 
gijos kryžkeliuose”, šiandien 
atrodo kaip kažkada buvusi 
sunkiai beįtikėtina istorija.

*
Ir dabar Sovietuose tebevei

kia prievarta, gąsdinimai, kvie 
timai išduoti, šantažas ir tero
ras. Ir nereikia manyti, kad 
visi yra ąžuolai, uosiai ir bar
žai, ne, yra ir drebulių, yra 
viena ar kita prasme nebūna- 
jėgiančių išsilaikyti prieš ko
munistinio botago pliauškėji
mą, ir vis atsinaujina kraujo 
puta. Tai liudija iš sovietiniu 
kalėjimu ir koncentracijos sto
vyklų ateiną šauksmai i pa
saulio sąžine, net kreipimasis 
į Jungtines Tautas. Nors ir 
kaip komunistai sakytų, kad 
jų kraštuose šiandien teka pie
no puta, kraujo puta pradėju
si tekėti revoliucijos pradžioj, 
nesustojo, lygiai kaip ii nesu
stojo ir Lietuvoj, pradėjusi te
kėti aną 1940 m. birželi su 
raudonosios armijos atėjimu.

šį šeštadienį žuvusiųjų at
minimui Chicagos Marąuette 
Parko lietuvių parapijos baž
nyčioje skambės Reąuiem. Ir 
neužmiršdami žuvusiųjų, ken
tėjusių, nukentėjusių ir tebe
kenčiančių, turime prisiminti 
prancūzų poeto Emmanuel žo
džius, kad “viršum tironų, auk 
ščiau menkos diktatorių tvar
kos yra maldos laisvieji toliai 
ir kaktos, nesilenkiančios prieš 
nieką, yra tironams pražūtin
goji baimė, baisioji Dievo lais
vė”. Tas tikėjimas laisve mus 
guodžia, stiprina ir grūdina, 
nes metų tėkmėje laisvė visa
da laimėjo prieš smurtą.

’ AL B.

bai dažnai plytos vietoj 88 yra 120 
milimetrų storumo. Jūs pats supran
tate, kad iš tokių nestandartinių 
plytų gražiai pastato nepastatysi.

Akmenės statybinių medžiagų 
kombinato plytose daugybė išilgi
nių ir skersinių gilių plyšių, daž
nai jos sukibusios luitais Labai yra 
daug sukiužusių, trupančių, nuski
lusiais galais, kampais ir briauno
mis arba tiesiog pusplyčių. Ant vir
šaus yra stipriai prikibusių silikati
nės masės gabalų. Akmeniečiai taip 
pat neprisilaiko standartų. Plytų 
storis siekia iki 95 milimetrų. Tin
kamų fasadui plytų maža.

SOVIETAI SUTARIA SU ARABAIS
Santykius įtempė nesutarimas dėl ginklų tiekimo, karinės taktikos ir arabų sienų 

Arabų ir žydų mažasis ka-1 GEDIMINAS GALVA
ras sukėlė daugelį klausimų, ku 
riuos išspręsti nepajėgia didžio
sios valstybės. Tarp ginčo šalių 
ir didžiųjų valstybių iškilo ne
sutarimas. Izraelio ministerė pir 
mininkė G. Meir pareiškė: JAV 
gali du kartus per savaitę su
tarti su sovietais, bet mes nepa
klusime jų sprendimui, jei suta
rimas pažeis mūsų reikalus.

Egipto prez. Gemmal Abdel 
Nasseris V. 16 “Time” laidoje 
paskelbtame pasikalbėjime są-

žodžiai: “Mes nenorime savo 
krašte matyti komunistų ar bet 
kurios kitos svetimos įtakos tu
rėti. JAV negali nesidomėti Ar
timaisiais Rytais”.

Igor Beliajevas, Pravdos re
daktorius Afrikos ir Azijos klau 
Simams, ne pripuolamai V.6 d. 
radijo pranešime pasiūlė, kad 
arabai tesprendžia savuosius 
klausimus tiesioginiuose pasita
rimuose su Izraeliu. Beliajevo 
pareiškimas nebuvo perteiktas 
užsienio spaudai.

Sovietai šiuo siūlymu norėjo 
įgelti ypač Egiptui, kuris atme
tė tiesioginius pasitarimus su 
Izraeliu, iki nebus atšaukta jo 
kariuomenė iš užimtųjų arabų 
sričių.

Sovietai vengia karo
Izraelio gniuždantis smūgis 

arabų kaimyninėms valstybėms 
iššaukė arabų ryžtą atkirsti. 
Nasseris paskelbė: radda, tah- 
rir — atkirtį Izraeliui ir išlais
vinimą jo užimtųjų sričių. Per 
pastaruosius dvejus metus te
sugebėjo panaudoti Palestinos 
pabėgėlius talkininkauti maža
jam karui. Kariniai susidūrimai 
prie Sueso ir Jordanijos pasie-

Prieš porą metų Akmenės staty-1 kalbant jau apie bendrą pastato ko
binių medžiagų kombinato vadovai 
teisinosi, kad plytų gamyklai reika
lingas remontas. Pernai remontas 
buvo baigtas. Pasikeitė ir direkto
rius. Tik plytų kokybė nepasikeitė.

Šiaulių statybose, brokuojant iš 
Akmenės gautas plytas, atvykęs ga
myklos atstovas visuomet įrodinėja, 
kad geresnių pagaminti negali. E- 
są, reikia imti ir naudoti tokias, ko
kias jie pristato. Kai kurie atstovai 
net ima grasinti: girdi, jeigu ir a- 
teityje plytos bus taip brokuojamos, 
gamykla visai jų nesiųsianti.

Mes ne kartą susimąstydavom: 
ką mums daryti? Stovėti be darbo 
ar toliau, taikstantis su brokdarbiais, 
patiems gaminti broką? Jei brokuo
tume, ne tik kad nieko neuždirbtu
me, valdybos neįvykdytų gamybi
nių užduočių, bet nebūtų ir nau
jų pastatų. Nebrokuodaml išmūri
jame tokius pastatų fasadus. ne-

ĮSTRIŽAI MEKSIKOS
Kazys Alminas

Tokia kelionė tikrai patartina šeimoms su paaug
liais. Tai yra proga pamatyti gyvą, natūralų muziejų 
iš praeities kultūros su visais padariniais ir didžiausiu 
jo palydovu — skurdu. Kaip ir iš ko jie ten pragyve
na, taip ir liko visai neaišku. Taip pat neaišku, kodėl jie 
ten gyvena. Viso to kelio tarpsnio dominuojanti aug
menija yra kaktusai akmeningoje dirvoje. Jų esama į- 
vairiausių rūšių. Kai kurie dideli ir stambūs kaip me
džiai, o jų tarpuose šiurkstūš viržiai, krūmokšniai ir 
gana šiurkščios prigimties parudusi žolė. Ne ką geresnio 
radome važiuodami toliau į pietus kitus 200 mylių tuo 
pačiu keliu iki Queretaro. Gal tik toks skirtumas, kad ar
čiau Queretaro veik ištisai dominavo kaktusai ir kai ku
rie jų gana puošnūs ir išdidžiai pavieniai stovį, lyg tai 
būtų galingasis mūsų ąžuolas. Vienam kitam protar
pėly jau dažniau pasitaikė dirbamas sklypelis, o Quere- 
taro priemiestyje buvo matyti olandų karvių kaimenės 
pienui. Jos buvo užtvarose, matyt, iš apylinkės gamtos 
sau didelių pilvų pasotinti nepajėgė, todėl buvo šeria
mos cukrašvendrėmis ar kitu pašaru.

Iš Queretaro pau veda dviejų ruožų kelias, tikras 
mūsiškis greitkelis į Mexico City, kuris buvo padarytas 
pasaulinei olimpijadai. Pavažiavę juo iki San Juan dėl 
Rio nutarėme nesinaudoti juo, nors kelias ir puikus, 
kad išvengus Mexico City didmiesčio trafiko. Taip ir 
pasukome į 55 kelią, neva tiesiai į Acapulco. Pasiro
do, kad ir čia sena lietuvių patarlė teisinga —“tie
siog arčiau, aplink greičiau”. 55 kelias siauras, vingiuo
tas ir eina per eilę, tiesiog virtinę kalnų. Taip ir nesi
baigia vingiavęs, raitęsis, kaip gyvatė su savo aštriais 
posūkiais. Nebaigi nusileisti nuo vieno kalnyno, kai pra
dedi prarajine dauba kilti į kitą kalnyną ir be galo ir

krašto vingiuoja aukštyn ir žemyn.
Tą dieną, užuot pasiekę Acapulco, vos prisiritom 

iki Ixtapan de la Sai. Tai kurortinis miestelis dviejų 
kilometrų aukštumoje. Jau prieš jį kai kuriuose slė
niuose ir kalnynuose atsirado spygliuočių, daugiausia 
pušų miškai, miškeliai. Pavargusi akis nuo skurdžios 
pusdykumės rusvos gamtos atsigavo, pamačius vėl ža
liuojančius įprastinius medžius. Pačioje Ixtapan de la 
Sai pats medžių ir dekoratyvinių krūmų žydėjimas. At
rodė, kad patekome iš karto į kitą pasaulį, kur taip 
nuostabiai akį vilioja ir sielai net malonu pabūti tokiam 
pavasariškai pabudusiam ir žydinčiam prieglobsty.

Apsistojome veik į pilį panašiame hotely-motely 
su visokiais balkonais ir kolonom ir visur žydinčiais de 
koratyviniais augmenimis. Nors vartai buvo plačiai at
viri iki vėlyvo vakaro, deja, buvome vieninteliai sve
čiai, kaip nakvynei, taip lygiai ir vakarienei. Nežinia, ar 
tai dėl sunkoko vingiuoto kelio ar šiaip dėl mažos pro
pagandos turizmui skursta ši graži vietovė. Kadangi 
dar buvo likę geras 300 mylių, tai pakilome ankstokai, 
kad pasiektume Acapulco dar vidurdienį, kas ir pavy
ko. Iki Taxeo kelias buvo nė kiek negeresnis. Tolygio 
raitėsi, tai kilo, tai leidosi į vis didesnę prarają vin
giuodamas.

Taxco yra senas industrinis sidabro kasyklų ir jų 
išdirbinių miestas. Atvažiuojant iš šiaurės jis yra išsi
dėstęs šiiaurytinėje kalno atkrantėje ir iš tolo atrodo 
lyg kregždžių lizdynas skardžio pakrantėje. Balti na
mai, nameliai, protarpiuose įsispraudę palmių ir kitų 
medžių žalumynai sudaro gana gražų vaizdą. Kadangi 
skubėjome į vandenyną ir saulę, taip ir nesustojome 
artimesniam jo apžiūrėjimui. Kelias nuo Taxco iki Chil- 
pancingo kiek geresnis, tiesesnis, ramesnis, nes eina dau
giau kalnų slėniais, o iš ten vėl lipome iš vieno kal
no į kitą, vingiuodami ir taip be galo iki Acapulco. 
Užsiritus ant paskutinio kalno prieš Pacifiko vandeny
ną atsidengė visa pietų pakrantės graži panorama su

nyje nepatarnavo arabų tikslui 
Izraeliui palaužti.

Sovietai per pastaruosius dve 
jus metus teikė arabams takti
nius ginklus, tačiau sąmoningai 
nepristatė ginklų ir važmos prie 
monių karui prieš Izraelį pra
dėti. Egiptas iki šio meto ne
gavo šarvuotų ir važmai trans
porto priemonių, kurios būtinos 
kariuomenei judėti Sinajaus dy
kumomis. Du tūkstančiai kari
nių patarėjų Egipte darė žygius,

moningai nutylėjo Sovietus. Jo , kad arabai nepradėtų penktojo
karo, penktosios “savižudybės” 
prieš Izraelį. Nasseris, spaudžia 
mas savo karių, leido apšaudyti 
Izraelio įsitvirtinimus už Sueso. 
Išdavos prieštaraujančios. Egip
tas skelbė sunaikinęs 60% Iz
raelio įtvirtinimų, o Izraelis pa
neigė teigimus.

Sovietai patarė Egiptui pa
daryti kai kuriuos sienų pakei
timus Izraelio naudai, atgavus 
Izraelio užimtas sritis. Siūlymas 
įpykino Nasserį ir padidino jo 
nepasitikėjimą Sovietais. fGe- 
gužės 1 d. kalboje jis atkirto 
Sovietams tardamas: arabai ko
vos iki atgaus paskutinę užim
tos žemės pėdą.
Kinų įtaka Artimuose Rytuose

Kinijos įsikišimas į Artimų
jų Rytų reikalus sudrumstė ke
turių didžiųjį) valstybių pasi
tarimus. Sovietai pateko į kryž
minę ugnį. Jiems vedant slaptus 
pasitarimus su JAV nuomonėm 
Artimųjų Rytų klausimais su
derinti, Kinija pradėjo pulti 
Maskvą. Naujosios Kinijos įstai 
ga žinioms skleisti V. 10 kaltino 
didžiąsias valstybes, o ypatingai 
Sovietus naujuoju Miuncheno 
suokalbiu. Sovietų nukrypėliai

kybę, į kuriuos gėda patiems pažiū
rėti. Valstybinė pastatų priėmimo 
komisija vien dėl to mažina mūsų 
darbo įvertinimą. O juk kenčiame 
dėl svetimos kaltės.

Visoje Tarybų šalyje darbininkai 
kovoja už geresnę išleidžiamų ga
minių kokybę. Mes gi tokio tikslo 
negalime siekti, nes iš šių gamyk
lų gauname broką.

Be to, statome namus ne vienai 
dienai. Mūsų miestas karo metais 
buvo beveik sunaikintas. Atstatome 
jį savomis rankomis. Norime, kad 
būtų didesnis ir gražesnis už bu
vusį. Atvykę į Šiaulius, svečiai vi
suomet vertina miestą pagal jo iž- 
vaizdą, architektūrą ir pastatų fasa
dus. O kokią nuomonę jie galės su
sidaryti apie mūsų miestą, jei jį mū
rijame iš prastų plytų?”

J. Žvilb.

esą esminiai suokalbininkai. 
Maskva dedanti pastangas pa
sak kinų stabdyti arabų kovo
tojus savoms žemėms išlaisvin
ti.

Maskvoje leidžiamas “Komu- 
nist’’ teigia, kad kinai, remdami 
arabų kovotojų organizacijas, 
siekia politinės įtakos Artimuo
se Rytuose.

Gegužės 3 d. Sirijos preziden
tas Attassi lankėsi Kaire. Pasi
tarimuose Nasseris, esą, pata
ręs užmegsti glaudesnius ryšius 
su Kinija.

Sirija jau anksčiau pradėjo 
naudotis Kinijos parama. Siri
jos generalinio štabo viršinin
kas gen. Mustapha Tlass vado
vaus karinei misijai į Pekiną. 
Galimas dalykas, kad drauge 
vyks ir Sirijos prezidentas.

Sirijos prezidento kelionė į 
Maskvą, turėjusi įvykti V.S d., 
atidėta neaptartam laikui. So
vietai jo kelionę atidėjo ryšium 
su IV.25 d. Attassi pareiškimu.
kad Sirijos vyriausybė pritaria 1 v’®os vienodai veiksmingos. Ir 
arabų kovotojams, kuriuos smer mūsų prasiveržimui iš uždaro 

akiračio atsiranda įvairių kelių, 
'tačiau pirma tenka pasižvalgyti 
į aplinkos nuotaikas ir tik tada 
vieną tų kelių pasirinkti. Be a- 
tidos, be gudraus aplinkos ver
tinimo persidirbsime ir nespė-

kia Sovietai.
Sovietų nesėkmės 

Sovietams didelis smūgis Su
eso kanalo uždarymas. Jų karo 
laivynui Indijos vandenyne bū
tinas Sueso kanalas. Jiems pa
vyko susitarti su Irako vyriau
sybe Basroje įrengti laivų sta
tyklą, kurioje būtų taisomi ir 
pagedę laivai. Ši bėdos priemo
nė neišsprendžia bėdos — Sue
so kanalo uždarymo pasėkų.

Maskvai nepavyko 1968 m. 
susitarti su Jordanija dėl gink
lų tiekimo. Sirija staiga šiais 
metais panūdo pagerinti santy
kius su Kinija — didžiausiu So
vietų priešu.

Nesutarimas su Egiptu gali

Pietų Vietname prez. Thieu ir JAV prez. Nixon tarėsi Midway saloje. 
Grįžęs prez. Nixon paskelbė, kad bus iš Vietnamo atitraukta 25,000 
vyrų.

ŠITAIP REIKIA TVARKYTIS
Pabaltiečių ekumeninė diena 

VYTAUTAS VOLERTAS
sime su laiku paskubėti, likdami 
pačiame eisenos gale. Tada nie
kas mūsų nematys, niekas ne
girdės. O dėmesio ieškant, rei
kia priekin išbėgti, aukščiau at
sistoti.

Atrodytų, būtų naudinga ati
duoti daugiau laiko minčiai, net 
ir mažesnės reikšmės darbų sąs 
kaiton, nes tinka pervesti aki
mis visą veiklos mechanizmą, 
jo produktus ir pasvarstyti, ar 
netyčiomis neapsiprasta rutino
je. Mūsų didesnį svorį jaučian
čioms organizacijoms derėtų kas 
met (ar bent kas du metus) 
tėkšti po triukšmingesnę, dėme
sį atkreipiančią bombą, kaip 
pavyzdžiui Vliko pirmininko per 
eitais metais išgautas laikas te
levizijoje.

Vienas pavyzdys
Čia norisi nupasakoti ir kitą 

gerai išmąstytą užmojį, kuris 
gal taps skatinančiu pavyzdžiu, 
kaip reikia ieškoti darbui kelių, 

musų prasiveržimui iš uždaro Tai negausios lietuvių vietovės 
pastangos, kurių vaisiais pasi
naudosime visi ir kurioms nerei 
kėjo prašinėti aukų. Tame už 
mojuje rišasi religija, kultūra, 
politika, o pats vykdymas at
remtas į lietuvių visuomeninin
ko pasitikėjimą bendradarbiu 
lietuviu visuomenininku, be 
svarstymų, kokia sritis kam pri
klauso, be nuogąstavimų, kad 
kas nors gali būti slepiama už 
nugaros.

Yra daug pažiūrų į religiją, 
tačiau reikia sutikti, — šio pa
saulio gyvenime, ypač JAV, ji 
.lemia nepaprastai daug. Nors 
dievybė suprantama įvairiai, 
nors ir čia atsiranda lengvapė
diškumo ir net savanaudišku
mo, dauguma žmonių į ją žvel
gia nejuokaudami.

Reliariia. jungdama žemę su 
antgamtinio būvio sąvokomis, 
nepaneigia kasdienos ir su ja 
surištų rūpesčių. Už tai žmogus 
laukia palaimos darbams tikisi 
pagalbos varge, ieško atspirties, 
sunkumuose atsidūręs.

Krikščioniškąja žmonijos da
lį šiuo laiku efektyviai veikia 
ekumeninės nuotaikos. Nežinia, 
kas bus, bet apie ias kalba, gal
voja ne tik dvasiškija, bet ir pa
sauliečiai.

šiomis mintimis — religi
jos svarba, jos ryšiu su kasdie
na ir krikščionybės dėmesiu 
skirtingų religijų bendrai mal
da’ — remiasi pabaltiečių or
ganizuojama. ekumeninė di°na 
Philadelphiioie (sekmadieni bir 
želio 15 d.), kuri, jei tinkamai 
wks, savo rvškumu turės at
kreipti ne tik vietinės spaudos, 

(Nukelta, j 4 pusi.)

Priemonės, laikas, aplinka
Visą amžių taupius centą ir 

didelių nelaimių nemačius, ga
lima skurdžiumi mirti. Nuo dar
bo prakaitą šluostant ir netu
rint laiko net pasižvalgyti, ga
lima nieko nenuveikti. Geriau
siais norais siekiant ir gryniau
sia sąžine vadovaujantis, gali
ma nieko nelaimėti.

Bet yra žmonių, kurie dole
riui leidžia pro pirštus slysti, 
moka atsitiesti bei atsikvėpti, 
suranda laiko pramogai, pirmuo 
sius lenkdami turte, atsiekimuo 
se, rezultatuose. Mat, daug le
mia gyvenimui ir darbui pasi
rinkti būdai. Todėl ne veltui ben 
drovės kruopščiai seka ir verti
na gamybos metodus, ne veltui 
komercinės organizacijos išme
ta glėbius pinigų, ieškodamos 
prekyboms tinkamų vietų.

Ir mūsų visuomeninei veiklai 
yra daug priemonių, tačiau ne

turėti didesnių pasėkų. Kairas 
šiuo metu dairosi į JAV. Jis 
numano, kad Washinigtonas šie 
kia pagerinti santykius su ži
balu turtingais arabų kraštais, 
nepaisant įsipareigojimų Izrae
liui. Arabai patenkinti, kai šiuo 
metu Izraelis jau pradeda abe
joti JAV besąlygine parama.

Nesutarimai su arabais di- 
džiausj galvosūkį sukėlė Sovie
tams, kurie jautėsi šeimininkais 
Artimuose Rytuose.

išsidėsčiusiu kurortiniu miestu Acapulco. Tolimesniuo
se jo priemiesčiuose tos pačios vargingos lūšnelės, o mies 
to vidurys atrodo jau kaip reikiant su plačia pakrantine 
alėja ir dideliais keliolikos aukštų tarptautinio masto 
viešbučiais.

Tik įvažiavus apspito agentai siūlydami patarna
vimus, nurodant nakvynę. Vieno jų pagalba pasinaudo
dami, gavome naują motelį, kiek atokiau nuo centro net 
už 100 pesų — 8 dolerius, o miesto centro paplūdymio 
pakrančių viešbučiai ima nuo 20 iki 45 dolerių parai 
su valgiu. Paskiau paaiškėjo, kad kanadietės lietuvės iš 
Toronto gyvena ant aukšto kalno neblogame viešbuty
je su visu valgiu net už 5 dolerius dienai. Iš šių paminė
tų kainų matyti, kad Acapulco, nepaisant, kad yra tik
rai įspūdingas žiemos kurortas, kainos yra dar prieina
mos platesnei amerikiečių masei. Valgio kainos resto
ranuose gana artimos amerikietiškoms kainoms. Pap- 
lūdymių yra keletas. Centrinis — miesto yra pats ge
riausias, daug geresnis ir erdvesnis už Miami Beach 
paplūdymį. Smėlis švarus ir nuolaidžiai eina į vandenį. 
Vanduo gaivinančiai šiltas, švarus, tik, žinoma, sūrus. 
Kadangi tai yra pusiau uždara, ne labai didelė įlan
ka, tai paplūdymio krantas ramus ir plau
kikams bei sporto, mėgėjams tikras rojus. Saulė net ir 
vasario mėnesį, žinoma, gana “kandi”, todėl naujokams 
tenka imtis atsargos priemonių ir pratintis prie jos iš 
lėto. Paplūdymio pakrantėje yra pristatyta baravykų 
formos daug palapinių su storais palmių lapų stogais. 
Drauge po jom patogiom kėdėm, kurias gali išsinuomo
ti visai dienai už “kvoterį”. Džiaugėmės tais malonu
mais istisas dienas, nes oras žiemos sezone pastoviai gra
žus ir malonus su 80 - 90 laipsnių F temperatūra. 

I oks sezonas tęsiasi nuo gruodžio vidurio iki balan
džio pabaigos. Vėliau prasideda liūties periodas, kuris 
tęsiasi, berods, per visą vasarą. Čia nėra 4 metų laikų, 
o tik dir — žiema sausros ir vasarą liūties.

(Bus daugiau)
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A. Kalvaitytė, St. Baras, 
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LB CHICAGOS APYGARDOS 
VALDYBA

JIS EINA TARNAUTI DIEVUI 
IR TĖVYNEI

Naują kunigą Tadą-Joną Degutį pasitinkant

JURGIS JANUŠAITIS

Washingtono Marijos švento-, Tadas-Jonas dirbo “Paramos” 
vėje šių metų birželio 7 d. kuni-, bendrovėje.
gystės šventimus gavo pran-1 Bandęs visokių darbų ir dirbęs 
ciškonas kun. Tadas-Jonas Degu- įvairiose srityse, jis vis ieškojo 
tis, o pirmąsias šv. Mišias atna- dar kažko kilnesnio. Atrodo, kad 
šaus Chicagos Šv Kryžiaus lietu- jo žvilgsnis kilo į aukštumas, į 
vių parapijos bažnyčioje birželio mokslo pasaulį. Ir 1940 metais
15 d. Šia gražia proga tenka 
džiaugtis, kad sulaukiame lietu
vio kunigo, kurio gyvenimas ir 
darbai byloja, kad jis pasiliks iš
tikimas lietuviškiems principams, 
su meile ir pasišventimu dirbs 
jaunimo tarpe ir gražiu gyveni
mo pavyzdžiu spinduliuos lietu
viškojo gyvenimo aplinkoje. Su 
tokiomis viltimis mes pasitinkam 
prie Viešpaties altoriaus žengian
tį kun. Tadą-Joną Degutį.

Šio žmogaus kelias iki Kristaus 
vynuogyno buvo sunkus ir vin
giuotas. Šios šviesios akimirkos 
proga pabandykime nuskubėti į 
jo praeities dienas ir pasižvalgy
ti, kuo jis gyveno, ką jis dirbo 
ir ko jis siekė.

Našlaičio gyvenimas

Kun. Tadas-Jonas Degutis j šį 
pasaulį atėjo pirmojo pasaulinio 
karo metu Trakų apskr., Seme
liškių valsč. Novasiolkų kaime, 
mažažemių ūkininkų šeimoje. 
Degučių šeimoje buvo 9 vaikai, 
bet užaugo tik trys, kiti išskubėjo 
amžinybėn. Tadas Jonas buvo 
jauniausias šeimoje. Dešimties 
metų būdamas, neteko tėvelio ir 
nuo tada prasidėjo jo gyvenimo 
sunkumai. Mokėsi pradžios mo
kykloje, 1934 m. baigė Aukštad
vario vidurinę mokykla ir tuo 
laiku mirė jo mamytė. Neteko j 
materialinės paramos. Grįžda
mas iš laidotuvių, peršalo, susir
go ir tik Aukštadvario progim
nazijos kapeliono kun. Albino Ži
linsko globos dėka jis vėl atga
vo sveikatą ir iškeliavo į platų 
pasaulį vienas.

Jį sutinkame Marijampolės tė
vų marijonų spaustuvėje dirban
tį prie Šaltinio, Šaltinėlio, Pa
vasario, Moters ir Šventųjų Ben
dravimo laikraščių ekspedijavimo 
ir administracijoje.

Po kurio laiko nuskuba, kun. 
V. Dvaranausko kviečiamas, į 
Ukmergę ir dirba mažoje berniu 
kų oratorijoje, drauge talkinda
mas redaguoti Šaltinėlyje Mari
jos vaikij skyrių. Pagaliau prašo
mas Ukmergės gimnazijos kape
liono talkino įsteigiant berniu
kams bendrabutį ir jam trejus me 
tus vadovauja.

Sutinkame Tadą-Joną Degutį 
Kaune. Čia jis kimba darban Ry
to spaustuvėje administracijoje, 
vėliau Žaibo spaustuvės uolus ad 
ministracijos pareigūnas, vaka
rais skuba j buhalterijos kursus, 
įsijungia į tėvų jėzuitų bažnytinį 
chorą, sudaro vaidintojų grupę, 
su kuria aplanko ir provincijos 
miestus. Vėliau grupė įsijungė į 
Miltinio vadovaujamą Darbo rū
mų teatrą, kuris išaugo į rimtą 
teatrą Panevėžyje. Jų vaidintojų 
grupės mėgiamiausi režisieriai bu 
vo a.a. Mickevičius ir St. Pilka, 
o grupėje pirmaują vaidintojai

jis įstojo į Kauno suaugusių va
karinę gimnaziją ir 1944 metais 
ją sėkmingai baigė. Tais pat me
tais Vilniuje, susitaręs su tuome
tiniu seminarijos rektorium kun. 
L. Tulaba, galvojo rudenį stoti 
į kunigų seminariją. Bet, deja, 
Tado-Jono svajonės neišsipildė. 
Pajudėjo frontas, atskubėjo iš nau 
jo raudonoji lava, ir Tadas-Jo
nas traukėsi Žemaitijos link, vil
damasis pasiekti vakarų pasaulį. 
Tačiau, laikinai stabtelėjęs Že
maitijoje, negaišo, bet tuojau įs
tojo į Telšių kun. seminariją. Ta
čiau likimas išbloškė šį kilnios šie 
los vyrą į vakarus — į Vokietiją.

Karo audroms tebesiaučiant jį 
sutinkame Vokietijoje, Euchstae- 
tte, kur lietuviams klierikams bu
vo sudarytos palankios sąlygos tę 
sti filosofijos ir teologijos studi
jas. Karo pabaigoje šioje semina
rijoje buvo tik 13 vokiečių ir 116

Chicagoje. Ir čia pirmas jo žvilgs
nis į mūsų jaunimą. Dirbo su 
moksleivių ateitininkų Marijos 
kuopa, vėliau išaugusia į pirmau
jančią Chicagos kuopą, jam rū
pėjo ir tas jaunimas, kuris ne
priklauso jokiai organizacijai. Jis 
jį subūrė j sporto organizacijas ir 
tikru organizaciniu gabumu ug
dė Lituanicos sporto klubą, ku
riame rikiuojasi net 140 sportuo
jančio jaunimo pavardžių. Tado 
-Jono darbštumu ir rūpesčiu gė
rėjosi sporto klubai Neris, Aras 
ir Neo-Lituania. Ir čia šis sporto 
entuziastas sielojosi mūsų jauni
mo ateitimi, su juo dirbo ir jį 
vedė lietuviškosios minties ir dar
bų takais. Gal dėl to jis ilgokai 
užtęsė savo tiesioginio gyveni
mo tikslo siekimo-kunigystės, nes 
jis dar norėjo prieš tai giliau pa
žinti darbą ir žmones, išmąstyti 
jaunimo problemas, gyvenant 
jaunimo tarpe ir dirbant su jau
nimu.

Lyg ir prieš lemtingą dieną, Ta 
das-Jonas Degutis 1965 metais 
pasiryžo apkeliauti pasaulį, jį pa
žinti ir jame pagyventi. Tų me-

Mokyklos mecenatas Leopoldas Heiningas apdovanoja 'geriausiai 8-nis 
skyrius baigusius’: S. Jankauską, L. Petersonaitę ir D. Čekauskaitę. 
L. B. Detroito Apyl. Lit. .mokyklos vedėjas Pr. Zaranka tikrina įrašą.

Nuotr. K. Sragausko

ŠITAIP REIKIA TVARKYTI
Atkelta iš 3 psl.) 

radijo ir TV dėmesį, bet gal net 
daug plačiau nuaidės. Patrauk
lumas glūdi ekumenikoje ir di
delėse asmenybėse, sutikusiose 

tų pavasarį jis apkeliavo Afriką, Į dalyvauti.

Kun. Tadas-Jonas Degutis, OFM)

lietuvių klierikų. Jų tarpe randa 
me ir Tadą-Joną Degutį, besirū
pinantį sergančiais studentais, li
goniais, padedant sergantiems 
maistu ir visokeriopa pagalba.

Pagaliau 1949 m. birželio 10 
d. Tadas-Jonas Degutis pasiekė 
Amerikos krantus, apsigyveno 
pas pusbrolį ūkyje ir įsijungė į

pažino šio krašto daugybę įdo
mybių. Jį žavi Tebu miestas su 
savo senove, dar iš faraonų laikų 
ir žydų nelaisvės palikti pėdsakai, 
šventyklos, kapai ir tais laikais 
žydėjusi kultūra. Jį sužavi Liba
nas ir Turkija su Konstantino
poliu. Jis jaučiasi laimingas, ga
lėjęs praleisti didžiąją savaitę Je
ruzalėje ir švęsti Velykas netoli 
tos vietos, kur įvyko Prisikėlimas. 
Antrąsias Velykas praleidžia gra
žiuose Atėnuose, aplanko visą pie 
tinę Europą, pajunta pokario me
tų tautų gyvenimo pulsą, daug 
ką savon širdin įsideda ir po to
kios kelionės išvyksta į seminari
ja vykdyti Aukščiausiojo valios, 
siekti kunigystės.

Vienuoliškam nuošalume

Prasideda pranciškoniško gyv- 
venimo metai. Vadovybė jį pasiu 
nčia vienerių metų noviciatui į 
Californiją. Padaręs laikinuosius 
pranciškonų įžadus ir įsijungęs į 
lietuvių pranciškonų gyvenimą, 
vasarom vadovaudavo berniukų

stovyklom Kennebunke.
Teologijos studijas tęsė pas A- 

merikos italus pranciškonus Wa- 
ppingers Falls seminarijoje ir jas 
galutinai baigė Holy Name pro
vincijos studijų namuose Wa- 
shingtone, D.C.
Tai tik labai trumputės akimir

kos iš naujojo pranciškono kun. 
Tado-Jcno Degučio gyvenimo. Jo 
gyvenimo nueitas kelias tikrai y-

šunkius žemės ūkio darbus. Kiek) ra vingiuotas, kupinas sunkaus 
apšilęs kojas, jis dar neturėdamas : ^ar^°’ gražaus ryžto, gerų darbų, 
santaupų, sudarinėjo kitiems do
kumentus ir kvietė Amerikon. Ši
tame darbe jam daug padėjo ir 
kun. Bakšys.

Sunkūs darbai jį lydėjo Ame
rikoje ir duonos kąsnis, prakaitu 
uždirbtas, tikrai buvo saldus. Ta 
das-Jonas dirbo mėsinėje, tiesė ge 
ležinkeiius ir pakėlė sunkiausius 
gyvenimo smūgius. Detroite dir
bo Fordo fabrikuose, vėliau tie
sė kelius. Bet, kai tik valandėlę 
surasdavo, jis kibdavo į praktiš
kuosius mokslus. Vakarais lankė 
Technikos-inžinerijos institutą, 
mokėsi braižybos ir 1956 m. ga
vo diplomą. Pradėjo tada ieško
ti naujų kelių į gyvenimą, juo 
labiau, kad po sunkios inkstų o- 
peracijos daktarai jam patarė ieš-

meilės artimui, ir musų augan
čiam jaunimui.

Jį pasitikdami, linkime jam ir 
toliau su tokia pat širdimi pasi
likti žmonių tarpe, tikintiesiems 
nešti išganymo viltį, karšta širdi
mi ir toliau degti lietuviškuose 
reikaluose ir mūsų augančiam 
jaunimui įdiegti tėvynės ir žmo
niškumo meilę.

Svečiai
Šis įvykis nėra paskubų vai

sius. Pirmoji mintis kilo dau
giau kaip prieš metus laiko, Phi 
ladelphijos ir pietinės New Jer
sey LB apylinkėms bendrai sten 
giantis išryškinti mūsų nepri
klausomybės penkiasdešimtme
čio jubiliejų. Didesnio svorio la
bui buvo susisiekta su latviais 
ir estais, nes. be jų ir pati eku- 
menika nubluktų. Taigi, prieš 
metus laiko kreipiantis į iški
lias asmenybes, buvo galima 
daugiau tikėtis teigiamo atsa
kymo, kaip prieš mėnesį.

Ekumeninės dienos pamaldo
se dalyvaus jr pamokslą pasa
kys kardinolas J. J. Krol, gal 
pati ryškiausia asmenybė tarp 
visų šiame krašte esančių ka
talikų Bažnyčios aukštųjų hie- 
rarchų. Jam vvkstant Romon į 
šventinimus, Philadeiphijos mie 
stas siuntė oficialią 200 asme
nų delegaciją, jos tarpe ir pa
čius aukščiausius kitų krikščio
niškųjų religijų dvasiškius.

Pats kardinolas Krol yra ža
dėjęs į pamaldas atsivesti tuo 
metu pas ii būsiantį kardinolą 
Johannes Willebrands, naūiai 
popiežiaus paskirtą specialiai 
ekumeniniams reikalams.

Be vysk. Brizgio, dalyvaus 
dar du amerikiečiai katalikų vys 
kupai. O štai kitų religijų at
stovai: dr. W. A. Janson, Penn
sylvanijos Liuteronų sinodo pre 
zidentas (jis taip pat pasakyr 
pamokslą), dr. R. Cornelsen, 
Philadeiphijos Krikščioniškųjų 
Bažnyčių tarybos pirmininkas. 
J. G. Howard, Jungtinių Meto
distų konferencijos vyskupas, 
dr. R. L. DeWitt, Protestantų 
Episkopalų vyskupas, A. Fedo- 
renko, Ortodoksų Bažnyčių ta
rybos vykdomasis pirmininkas.

Šitiek aukštų asmenybių, su
sirinkusių vienoje vietoje, at-

1969 PLYMOUTH
2 DURŲ, TIK $1,89500

Jonas Alekna, Vacys Briedis ir, kotį lengvesnių gyv. sąiygų.
mums gerai pažįstamas Alfas Bri 
nka.

įvairiuose darbuose
Palikęs Žaibo spaustuvę, dirbo 

pas kan. F. Kapočių prie stato
mos Prisikėlimo bažnyčios, kaip 
knygvedys po kurio laiko, kun. Si 
mo Morkūno kviečiamas, perėjo 
dirbti j Šv. Vincento Pauliečio 
Prisikėlimo skyrių, kur buvo ad
ministruojamos 2 senelių prieg
laudos ir senelių ligoninė. Sovie
tams užėmus Lietuvą ir naciona
lizavus Šv. Vincento draugiją,

Detroite jį matome gyvai be
sireiškiantį organizacinėje veiklo
je. Su kun. Dagiliu darbavosi 
Dainavos stovyklą perkant. Pir
mas su jaunimo būriu atliko sto
vyklos valymo ir krūmų kirtimo 
darbus, kur daug išliejo prakai
to. Dirbo su jaunimu, ateitinin
kais ir čia praleistos dienos jam 
paliko šiltų ir malonių prisimini
mų.

Veiklos žmogus

Pagaliau Tadą-Joną sutinkame 
lietuviškojo gyvenimo centre —

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL VI 7-1515

800 vartotų ir gerame stovyje automobilių — 
pirksite labai pigiai — urmo kaina

ba (bet taip pat apie pabaltie- 
čius) ir, tur būt, žodis, pritin
kąs laiką, daug daug pasakys.

Jei apie šį mostą daug nera
šoma ir jam pinigų neprašoma, 
reikia džiaugtis, nes visada at
siras gerų tikslų, reikalaujan
čių finansinės paramos. Tačiau 
j jį pažvelkime kaip j išmąsty
tos veiklos gerą pavyzdį ir kaip 
į idealų baisiojo birželio įvykių 
minėjimą.

(Iš lieluv*ų šio įvykio komi
tete dalyvauja 15 asmenų. Di

kreips spaudos, radijo ir TV 
dėmesį, nes jau šių dvąsiškių 
įstaigos apie įvykį informuos 
visas komunikacijų priemones. 
Be to, yra prašyti katalikų, me
todistų, baptistų ir episkopalų 
dvasišk ai savo bažnyčiose tą 
dieną (birželio 15) skelbti mal
dos diena Pabaltijo tautų in
tencija.

Ekumeninių pamaldų muziki
nėje dalyje sutiko dalyvauti var 
gonų virtuozas Z. Nomeika, 
šiam t’kslui susidaręs jungtinis 
pabaltiečių choras, diriguoja
mas L. Kaulinio ir V. Mandve- 
re, ir garsus estų tenoras Heinz 
Riivald.

Suprantama, kad šis įvykis, 
išėjęs iš JAV LB apylinkių tn ri
ties, susilaukė pritarimo iš Lie
tuvos atstovo Washingtone J. 
Kaiecko. iš vysk. V. Brizgio ir 
iš lietuvių kunigų.

Prakalbėkime kitais tikslais

Prieš keletą metų mūsų tarpe 
daugi sambrūzdžio kėlė New 
Yorke vykusi demonstrncria ir 
New York Times paskelbtas, 
daugelio žymiu amerikiečių pa- , 
sirašytas, atsišaukimas. Tam 
reikalui sumėtėme didoką krū
vą pinigų ir iš visų Kampų pa
tys traukėme dalyvauti. Žygį 
rėmėme visi ir jo nesigailime. 
Apie jį daug kalbėjome, iies be 
kalbų nebūtume surinkę $100, 
000. Tai buvo grynai politinis 
prasiveržimas, kokių būtinai 
kartas nuo karto reikia. Artė
janti ekumeninė diena eina ki
ta kryptimi. Ji prabils į įvairiai 
tikinčius krikščionis nauia kai-

džiausią atsakomybę neša A. 
Gečys, pirm., J. Ardys, infor
macinės sekcijos pirm., abu Phi 
ladelphijos LB apylinkės, ir V. 
Salčiunas, muzikinės programos 
vadovas, pietinės Ne.w Jersey 
LB apylinkės.)

__ Nėra pinigų esmėje kas su
darytų laimę. Kuo daugiau žmo

gus turi, tuo daugiau nori. Pinigai 
neužpildo, bet sudaro vakuumą (tu

James

DĖMESIO
Susirūpinkite tėvai savo dukrų vasaros atostogomis! Kur bus 

Jūsų. duktė šią vasarą? Nejaugi turės nuobodžiai praleisti visą 
laiką mieste, tarp dulkių ir .monotonijos, televizijos įr gyvenimo 
kasdienybės. Yra puiki proga išlaisvinti savo dukrą(s) iš šios 
padėties.

Yra specialios stovyklos jaunoms mergaitėms nuo 7 iki 16 mietų.
šias stovyklas praveda Nek. Pr. Marijos Seserys. Jau virš 25 metų 
joms rūpi jaunų mergaičių brendimas. Vasaros atostogų proga, jos 
sudaro sąlygas, kad mergaitės galėtų atvažiuoti j gamtą, pailsėti ir 
kartu naudingai praleisti laiką dainuodamos, šokdamos, ruošdamos 
įvairias programas, įvairius lietuviškus rankdarbius. Taip pat šioj 
stovykloj yra meno ir dramos pamokėlės. Lietuvių kalbą pagilinti 
yra leidžiamas stovyklos laikraštėlis. Visais atžvilgiais, čia yra ge
riausia lietuvaitėm stovykla. Jums rūpi Jūsų" dukros vasaros lai
kas, jos lietuvybės pajutimas bei įsigyvenimas į krik' čionybės tie
sas šiame besikeičiančiame pasaulyje — todėl pašvęskite jas lietu
vaičių seselių globai Pasirinkite, kuris laikas Jums patogiausias, 
kuri vieta Jums artimiausia:

Mergaičių stovykla 
C'amp Ilminaculata 
Putnani, Conn. 06260

Birželio 29 d. iki liepos 13 d.
Liepos 13 d. iki liepos 27 d.
Galima stovyklauti po dvi sa- 

. vaites, arba visą 'mėnesį.
Vedėja — Sės. M. Viktorija

Mergaičių stovykla 
Camp Dainava 
Manchester, Mich. 48158

Liepos 20 iki rugpiūčio 3 d.
Vedėja — Sės. M. Ingė

Galite rašyti stovyklų vedėjom dėl tolimesnių informacijų.

Viena iš mokytojų

Chicago Savings
__ and Loan Association

Certifikatų sąskaitos

Certifikatal išduodan 
tantinėmie Mažiau! 
būti $8000. Pelnas n 
kas šeši mėnesiai

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club
College Bonus Savings
Home Mortgage Loans
Home Improvement Loans
Chrisunas Club
Insured Family Savings

INSUSF

YOUR SAVINGS y

INSURED

0 Ant visų knygelių 
sąskaitų

TEIKIAMAS MOSI PILNAS F
* Notary Public Service
* Free conimunity roonis for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills with om spec'l
money order checks.

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6.-,



J Balto pikniką busas išeina:
12 vai. 18 ir Halsted kamp. 
12:15 Lietuvių Auditorija 
12:30 Šv. Kryžiaus bažn. 
12:45 Brighton Pko. bažn. 
1 vai. Marąuette Pko. bažn.

Tas pats busas atgal visus 
grąžins tarp 6-7 vai. vakaro.

VISI LIETUVIAI JAUSKIME PAREIGA PIKNIKE DALYVAUTI IR TUO PAREMTI Į VARGĄ PATEKUSĮ LIETUVĮ SIBIRE, LIETUVOJE IR KITUR.

BALFO TRADICINE GEGU ŽIN E-PIKN IK AS
ĮVYKS Š. M. BIRŽELIO MEN. 15 DIENĄ — BUČO DARŽE, WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

Bus meninė programa, kurią išpildys “GRANDIES” TAU TINIS ANSAMBLIS ir akord. Juozas Vareika. Veiks laimės šulinys. Bus paminėti Birželio Įvykiai. Visi kviečiami dalyvauti.

MOKSLO METŲ UŽBAIGA 
“AUŠROS” MOKYKLOJE

“Aušros” mokykla, veikianti 
prie Šv. Antano lietuvių parapi
jos, 1968-69 mokslo metus už
baigė gegužės 31 d.

Iškilmės pradėtos padėkos Mi- 
šiomis, kurias atanašavo mokyk
los kapelionas kun. Kazimieras 
Simaitis. Programos tęsinys vyko 
Lietuvių namuose, kur susirinko 
mokiniai, jų tėveliai bei kviesti
niai svečiai, jų tarpe ir LB De
troito apylinkės valdybos pirm. 
Jonas Gaižutis, Detroito St. But
kaus šaulių kuopos pirm. Vincas 
Tamošiūnas, bei vicepirm. Leo
nardas Šulcas ir visuomenės vei
kėjai Antanas Musteikis, Vytau
tas Kutkus ir Stasys Sližys.

Iškilmingas aktas pradėtas me-

KUN. ANT. SAULAIČIO 
PRIMICIJOS

Neseniai įšventintas kunigu 
Antanas Saulaitis SJ atvyksta į 
Detroitą. Birželio 13 d. 7 vai. 
vak. Apvaizdos bažnyčioje jis lai
kys Šv. Mišias - čia įvyks jo pri
micijų pakartojimas su palaimi
nimu. Po šv. Mišių bus priėmi
mas parapijos salėje su atitinka
ma programa. Ruošia lietuvių 
jaunimo organizacijos, skautai ir 
ateitininkai. Visi kviečiami daly
vauti.

Šaulių suvažiavimas Dainavoj

Šaulių Sąjungos suvažiavimas, 
kultūrinė - ideologinė savaitė 
Dainavoje (prie Manchesterio, 
netoli Detroito) įvyks birželio 15 
-20 d. Paskaitas skaitys J. Švo-

Detroite vėliausiai švietimo darban įsijungė III-čio skyriaus mokyt. 
Danutė Dcveinienė, savo dešinėje susisodinusi geriausias trečiokes: 
Dainą Žemaitytę, Živilę Idzelytę ir Paulitą Abariutę.

Nuotr. K. Sragausko

— LB apylinkės lituanistinės ii jų tėvelius dalyvauti birželio

KANADOS ŽINIOS

nine programa, kurios metu gė- j ba, K. Kodatienė, V. Pauža, A. 
rėjomės puikiai atlikta “Grybų žįedas, A. Budreckas, kun. V. 
karo” ir “Giesmės apie Gedimi- | Kriseiunevičius, J. Stašaitis, kun.
ną” inscenzacija. Puikiai pasi
rodė ir “Aušros” dainininkai, 
vadovaujami mokyt. Prano Bazi- 
liausko.

Programą sumaniai paruošė 
ir jai vadovavo mokyt. Stefanija 
Kaunelienė, suteikdama progos 
kiekvienam mokiniui nors trupu
čiuką “pasireikšti”.

Po to sekė oficialioji dalis, ku
rios metu įteikti mokiniams pa
žymėjimai ir dovanos knygomis.

Pirmoji dovana, padovanota 
Leopoldo Heningo, atiteko 6 
skyr. mokinei Reginai Juškai
tei. Neaplenkti ir likusieji moki
niai- kiekvienas gavo po knygą.
Dovanas įteikė šaulių kuopos 
pirm. Vincas Tamošiūnas. Šiais mantienė, Teresė ir Adolfas Mar
mėtais dovanas parūpino Detroi- kevičiai džiaugiasi pirmą kartą

J. Borevičius, SJ, ir A. Kairys.
Birželio 21 d. 2 vai. p.p. V. 

Pūtvio, baisiojo birželio trėmi
mų ir partizanų kovų minėjimas.

V. Išgarnaitis kalbės apie V. 
Pūtvį ir Stefa Kaunelienė apie 
baisųjį birželį, A. Sutkaitis apie 
partizanų kovas prieš okupantą.

9 vai. vakare Joninių pramogi
nė programa prie laužo. Joninių 
programą praves: K. Kodatienė 
ir St. Jokūbaitis iš Toronto.

Mg.

TRUMPAI
— Kristina ir Jonas Merkiai 

birželio 1 d. sulaukė pirmagimės 
dukrelės Kristinos. Aldona Mil-

to šauliai ir savatnoriai-'kūrėjai.
Šia proga tenka pasidžiaugti 

Detroito St. Butkaus šaulių kuo
pos veikla. Jie pasigėrėtinai veik
lūs kultūrinėje srityje. Nei vienas 
kultūrinis polėkis Detroite neap
sėjo be šaulių vienokios ar kito
kios pagalbos. Tad ir “Aušros” 
mokykla moraliai ir materialiai 
šaulių remiama yra didžiai dė
kinga jiems. Detroito šauliai sa
vo veiklą yra nukreipę visai tei
singa, lietuviškosios kultūros 
puoselėjimo kryptimi.

Po to sekė PLB valdybos ir 
Švietimo tarybos padėkos diplo
mų už darbą lietuviškoje mokyk
loje įteikimas. Diplomus gavo 
šie mokytojai: kun. Kazimieras
Simaitis, Albertas Misiūnas, Vin- — Birutė Janulevičiūtė, gyv. 
cas Misiulis, Stasys Sližys, Stefa- Detroit, Mich, š.m. birželio mėn. 
nija Kaunelienė, Vladas Pauža 5 d baigė Šv. Gabrieliaus aukš- 
ir Pranas Baziliauskas. tesniąją mokyklą. Tolimesnio

Užbaigai trumpais žodžiais į | mokslo sieks Henry Ford Com 
mokinius ir susirinkusiuosius pra j munity College, Dearborn Mich., 
bilo LB pirm. Jonas Gaižutis,
mokyklos vedėjas Vladas Pauža

tapę seneliais.

ir tėvų komiteto pirm. 
Kalvėnas.

Leonas

1 kur ruošia gailestingosios seselės 
profesijai. Birutė baigusi “Auš- 

lituanistinę mokyklą ir pri-ros

a.m.

Detroito skelbimai
pTtTaV” TuTrTus

Dažo — DekoravtmaH — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda '•Plaster rtoard". Visu rūšių

grrindų ir šienu plytelės.

12737 Grandinont Rd., Detroit 27.
Michigan — Tel. VE 8-4061
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LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

1VJLB stotis — banga 1400
Šeštadieniais 
Patrlcia Bandža 
Algis Zaparackas

3:00 iki 4:00 p. p. 
tel. 278.3265 
tel. 549-1982

Vedėjas—RALPH J. VALATKA
15750 Lesure, Detroit, Mich. 48227 

TEL. 273-2224
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Sault Ste. Marie, Ont

AUKSINIS JUBILIEJUS
Pirmą kartą mūsų kolonija 

turėjo tokią malonę staigmeną: 
pagerbimas mūsų tautiečių Balio 
ir Marijos Švilpų 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties proga. 
Jadvygai Gasperienei vadovau
jant mūsų prityrusios šeiminin
kės suruošė puikų banketą A. ir 
V. Motuzų namuose birželio 1 
d. Kolonijos kapelionas atlaikė 
jubiliejines mišias. Naujai susi
tveręs mergaičių choras vargo
nais grojant ir vadovaujant Lai
mai Motiejūnaitei gražiai giedo
jo įvairias lietuviškas giesmes.

Vaišės įvyko tuoj po pamaldų. 
Per jas buvo linksmai sudainuo- 

SJ atnašaus šv. Mišias ir pasakys ta ’r palinkėta jubiliatams ii- 
pamokslą. 1 metų. Susirinkusiųjų var-

' du A. Vanagas įteikė įvairias auk

mokyklos naujai išrinktas atei
nantiems mokslo metams tėvų 
komitetas pasiskirstė pareigomis: 
pirm. dr. Benjaminas Kvietys, 
vicepirm. Leonas Petronis, sekr. 
Aldona Nemanienė, ižd. Kazys 
Kizlauskas, fin. sekr. Liudas Mi
kalonis, mokyklos budėjimas E- 
lena Zubrickienė, informacija- 
Elvira Idzelienė.

3 d. 7:30 vai. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, kai kun. A. Saulaitis,

šios kolonijos kapelionu, bet nie
kada neturėjo laiko susipažinti 
su šio miesto gražiomis apylinkė
mis. Šį kartą Viktoras Štaškūnas, 
vienas iš didžiausių šio miesto 
rangovų, svečią nusivežė į Bat- 
chawaną. Tai miestelis 40 my
lių į šiaurę nuo Sault Ste. Marie. 
Artinantis prie Batchawana u- 
pės žiočių iš tolo matosi iškaba 
su užrašu: “Sunset Inn”. Tai V. 
Staškūno motelis ir vasarvietė 
su 15 moderniškai įrengtų na
mukų. Tikrai įdomi vasarvietė 
prie vienos Superior ežero įlan
kų. Vietovė yra labai mėgiama 
amerikonų, nes yra didelis pato
gumas maudytis, žuvauti ir me
džioti.

Vasarvietės vedėja Viktorija

nes. Išvyko kai temperatūra pa
siekė ir sumušė ankstybesnį re
kordą 89 1.

— E. Skardienė po sėkmingai 
pavykusios operacijos jau aplei
do ligoninę ir stiprėja namuose.

— Vincas Žurauskas gegužės 
24 d. susilaukė sužadėtinės iš Sei
nų. Aerodrome buvo ir daugiau 
lietuvių jos pasitikti. Vaišės bu
vo suruoštos pas Druskius nes ir 
Birutė Druskienė tik prieš keletą 
metų atvyko iš Seinų. Vinco ir 
Onos vestuvės įvyks katedroje 
liepos 5 d.

— V. ir J. Kramiliai susilaukė 
trečio sūnaus. Daug linkėjimų 
laimingiems tėvams.

— Algirdas Genys sėkmingai 
baigė elektronikos mokslus St. 
Clair universitete, Windsor, Ont.

SvąrHenė, kuriai talkininkauja ios.Ga'bus )aunuoHs jau gavo ’darb, 
duktė Kristina. J. >rg. laisva, kai- Algoma plieno fabrike technolo-

Lietuvių namų aikštė auto- su blizgančias dovanas. Abu ju-mobiliams statyti bus praplėsta bniatai susijaudinę iki 
nuperkant sal.a dabartines aikš-1 dėk -o rėmėjams už tokją 
teles stovintį namą uz 6,500 dol.
Reikia dabar įmokėti 2,000 dol. 
it vienų metų bėgyje likusius be

— Lithuania 700 years, dr. .jokių nuošimčių. Šį pirkimą su- 
Alberto Geručio redaguotą arti į tarė bendrame L. namų draugi
500 puslapių veikalą, galima įsi 
gyti pas Vytautą Čižauską spau
dos kioske pas Vladą Mingėlą.

— Jūrų šaulių kuopa “Švytu
rys” steigia moterų sekciją, ku
riai vadovaus Sofija Sirutienė ir 
ją pavaduos Nelė Hudson.

— Birželiu trėmimų minėji
mas įvyks koncerto pobūdžio sek
madienį, birželio 15 d. 3 vai. p.p. 
Šv. Sakramento katedroje 9844 
Woodward. Koncerto pro
gramą išpildys lietuvių, latvių 
ir estų menininkai, pagrindinę 
kalbą pasakys JAV kongreso na
rė Martha Griffiths. Rengėjai - 
Detroito pabaltiečių komitetas - 
kviečia visus gausiai dalyvauti.

— Zigmas Sukauskas ir Nan- 
cy Snyder buvo sutuokti birželio 
7 d. St. Clare of Montefalco 
bažnyčioje. Vaišės vyko St. Cle- 
mens salėje, programai vadova
vo jaunojo brolis Rimas Sukaus
kas. Bronės ir Antano Sukauskų 
pakviesti į jų sūnaus vestuves 
giminės atvyko ir iš tolimesnių 
vietovių. Augustinas ir Elvyra 
Sukauskas su dukromis, Jonas 
Sukauskas, Henrikas Sukauskas, 
Ona Lorencienė su dukte
rėčia visi iš Toronto, Ro
bertas ir Elena Sinusai, Viktoras 
Juška, Elena Kizienė su dukra 
Ai line (dainininkės iš kvarteto 
dvi mamytės, dvi dukrytės) visi 
iš New Jersey.

— Tuntininkai Audorė, Ta- 
mulionytė ir Česlovas Anužis pra
šu paskelbti, kad į skautų sto
vyklą Romuvoje užsiregistravus 
dideliam skaičiui skautų, yra pa
samdytas dar vienas autobusas ir

jos ir Dariaus - Girėno klubo 
valdybų posėdyje. Nupirkus šį 
namą susijungtų trys sklypai ir 
tuo būtų išspręstas automobilių 
pastatymo klausimas. L. namų 
draugija kreipiasi į šimtinin
kus, kad papildomai įnašais pa
remtų šio sklypo nupirkimą.

— Tėvų pagerbimas, tėvų die
nos proga, įvyks birželio 14 d. 
Dariaus - Girėno svetainėje. Pel
nas skiriamas automobilių aikš
čių praplėtimui prie L. namų.

— A. a. Anelė Skarulienė, 51 
metų amžiaus mirė po sunkios 
ligos birželio 3 d. Palaidota bir
želio 7 d. iš Šv. Antano bažnyčios 
Holy Sepulchre kapinėse. A. Ska' 
rulienė Amerikoje gyveno 21 me
tus, liko nuliūdime vyras Alek
sas, okup. Lietuvoje brolis Vla
das Bernotas ir kiti giminės.

Sln.

ąją staigmeną. Švilpai yra seni
Draugo” skaitytojai.

SVEČIAS IS SUDBURIO

Kun. Antanas Sabas iš Sudbu- 
rio lankėsi mieste gegužės 26-27

ba lietuviškai ir maloniai pasi
tinka vasarotojus. Svečiąs išsive
žė tikrai gerą įspūdį matydamas, 
kad mūsų tautiečiai gali aukš
čiau prasimušti. Viktorija Švar- 
lienė ta proga įteikė 100 dol. dėl 
Lietuvos Kankinių koplyčios Ro
moje.

Svečias dar aplankė kai kuriuos 
pažįstamus. Ponų Kaminskų lydi
mas aplankė populiariausią apy-

gijos skyriuje.
Kor.

dienomis. Nors jis jau buvo irlinkės paplūdimį: Point dės Che-

Detroito “Aušros” mokyklos dainininkai. Prie piano įmokyt. Pr. Ba
ziliauskas. Nuotr. Ed. Vasiliausko

MŪSŲ KOLONIJOSE
Providence, R. I.

— Kunigų Vienybė Bostono, 
Albany, New York, New Jersey 
provincijų bai. 17 d. Providence 
lietuvių parapijos klebonijoj su
šaukė pusmetinį susirinkimą, 
kuriam dalyvavo 37 lietuviai ku 
nigai, o po susirinkimo vaišiiĮ 
metu pagerbė kleboną kun. V. 
Martinkų, jo 60 metų amžiaus 
proga.

— Motinos dienos minėjimą 
suruošė Šeštadieninės mokyk
los seselės mokytojos Viktorija

registracija pratęsiama, kol šis *r Eucharista, padedamos Al- 
autobusas bus' pripildytas. Regis- donos Kairienės ir Reg. Bras- 
truotis pas tuntininkus. Taip pat lauskaitės. Be meninės progra- 
tuntininkai kviečia visus skautus mos turiningą žodį tarė Aid.klauso Detroito ateitininkams.

Dr. Jonas Mikulionis, L. B. Detroito Apyl. Lit. mokykloje antrąjį pusmetį mokęs IVa skyrių mokslo 
metų pabaigtuvėse sėdi su geriausiais mokiniais. Jo dešinėje: Danutė Jarėnaitė, Eligijus Lelis ir Kristina 
dešinėje: Danutė uJrčnaitė, Eligšijus Lelis ir Kristina _ Nuotr. K. Sragausko

Kairienė.
— Praeitais metais užsidarius 

parapijos mokyklai dėl mokinių 
stokos, klebonas suorganizavo 
Šeštadieninę mokyklą, kuriai 
gavo patalpas Šv. Patriko mo
kykloj ir pakvietė N. Pr. sese
ris mokytojauti. Lankė 17 mo
kinių. Tarp jų buvo pusė trečios 
kartos čia gimusių arba “pu
siau” lietuvių, o keletas šeimų 
naujai atvykusiųjų tuo nesirū
pino.

— Gegužės 18-tą, dieną Juo
zas ir Dana Kairiai, Petriukas 
Grybas ir Onytė Moricų anūkė 
lietuviškai pasiruošę priėmė pir
mąją Šv. Komuniją.

— Gegužės 25-tos dienos sa
vaitgaliui Balfo centras buvo 
persikėlęs j Providence, nes Bai 
fo centro valdybos nariai “už- 
okupavo” kleboniją ir posėdžia
vo. Per 3.000 dol. išskirstyta 
lietuvių šelpimui Sibire, Lietu
voj, Vak. Europoj ir šiam kraš
te.

— Kun. Ant. Jurgelaičio,
OP, kurs čia dažnai patalkina 
lietuvių parapijoj 25 metij ku
nigystės jubiliejus birželio 1 d. 
praėio laibai sėkmingai: pamal
dose bažnyčia buvo pilna žmo
nių, o taipgi per 200 asmenų su
sirinko j jo pagerbimo pobūvi 

— Muz. Vyt. Rastonis baigė 
Rhode Island universitetą ir į- 
gijo mokytojo teises. Tą patį 
universitetą baigė ir Alvyda 
Guobytė, studijavusi istoriją.

— Mirė ilgametis parapijos 
trustistas Kazimieras Cyronka.

K.V.M.
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
!lt'lll|||t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>

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

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

BADENAS. — Vakarų Vo
kietijos televizija pirmą kartą 
Sekminių šventės proga galėjo 
perduoti šv. Mišias tiesiogiai iš 
Prahos Šv. Vito katedros. Šv. 
Mišias aukojo Prahos arkivys
kupijos apaštalinis administra
torius vysk. Tomašek, giedant 
Litomerice kunigų seminarijos 
studentų chorui.

Šen. Alan Cranston (D.-Calif.)
kritikuoja tuos 'mokslininkus, kurie 
rekomendavę išgręžti papildomus 
šulinius, ieškant alyvos Santa Bar
bara, Calif., norint sutvarkyti te
kančią alyvą ir terpiančią jūrą. 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Manio, gyvybčs, 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios tšsl. 
mokėjimu se. 
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
21S08 «Oth St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas

E. lr V. ŽUKAUSKAI

CRANESAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Certlflkati, Naujas auk-U|s mvi_
Mlnliniiiii* 80 0(8(00 domins mokamas užiiiiimum 80,000.00 investavimo sų.skaitos.

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

VALANDOS: PIRMAD. lr KETVIRTAD............9 v r Al 9 v v
lr PENKTAD................. 9 v. r. Iki 5 v. v.

ŠEŠTAD. S v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. birželio m. 12 d.

800 DOVANŲ IŠVYKOS DALYVIAMS CLASSIFIED GUIDE
BALFO tradicinės išvykos — 

pikniko metu, ateinantį sekma 
dienį, birželio 15 d. Bučio sode, 
veiks turtingas laimės šulinys, 
tam reikalui nuoširdūs broliškos 
šalpos rėmėjai aukojo fantus: 
Dailininkai po paveikslą — J. 
Pautienius, R, Jautakaitė, J. Ke- 
lečius ir O. Galvydienė; Bankai 
— Metropolitan, Midland, Mu
tual, Chicago, Crane, Universal, 
Union, Standart ir šv. Antano; 
Prekybininkai ir įvairūs Balfo 
rėmėjai — B. Andriukaitis, J. 
Arlauskas, F. Ambrose, S. Ast
rauskas, iŠ. Balzelkas, A. Baliū- 
nas, O. Bytautienė, E.Bitinaitė, 
J. Budrikas, K. Balčiūnas, K. 
Brencius, K. Bružienė, S. Bra- 
žionienė, Balnius, U. Bačinskas, 
B. Brazdžionis, M. Bajorūnas 
B. Bertašius, R. Butkus, J. Bort- 
kevičius, J. ir B. Badauskai, J. 
Breivė, Bridgeport delicatessen, 
Butkus “ITrans. atlantic St.”, 
Blue Royel St., Bruno gelž. Ikrt., 
Cicero Liqour St., W. Central, 
Draugo administracija, K. De 
vežkis, B. Dunda, Z. K. Dapkus, 
A. Didžbalis, K. Ėringis, Gra- 
dinskų TV St., S. Gedvilienė, Al. 
Gauronskis, Gribauskas, O. Gal- 
vidienė, M. Gidienė, Fruit St., 
Handy Hardware St., Jadvyga 
Holovegas, Civinskų “Terra”, 
kun. dr. A. Juška, O. Juodikie
nė, Jautakis, Juozaitienė, K. Je
ronimas, L. Juodikienė, Jurcys 
vadst., J. Juška, Anelė Kučas, 
Karvelio prekybos namai, V. 
Kregždys, K. Kupreišius, Laisvo- 
ji Lietuva, J. Lieponis, K. Lau
cius, J. Lungienė, A. Lietuvinin 
kas, J. Litviraienė, H. Lesčiaus- 
kas, Munoz Furn. St., A. J. 
Meats, E. Maiikūnienė, K. Man- 
kusų,P. Molko, V. Monkienė, A.

Motušienė, B. 
Masiulionienė.

V. Mitkus 
A. Mironas,

j Mašaitienė, E.
Mažeikienė, P.

Į J. Miikolaiits,
! B. Muliolis,
A. Mackevičienė, VI. Navickas,

! Nedzinskas, Naujienų adminins- 
tracija, M. Naujelienė, “New 
Way” Barber, V. Orvidienė, 
Paulius Supply, J. Pupelienė, M.

I Pupeiytė, P. Putrimas, Pruns
kienė, M. Pakeltienė, Pumputis, 
J. Poškus, Pakštas “Taupa”, K. 
Plėnys, “Parama” J. Jonušaitis 
ir J. Mažeika, J. Paulius, Roek- 
vvell Furn. iSt., Rose Vollmer, P. 
Rumšą, Al. Ramašauskas, Rin- 

I gus, Rutkauskas, A. Smilgis, K. 
ir A. Stankai, J. Stankus, R. 
Simokaitienė, I. Sirutienė, Povi 
las S'krd., iStaniūnas, A. Saukai- 
tienė, E. Sereičikienė, R. Radaus 
kas, T. Serapinas, A. Stankus, 
E. Samienė, VI. Šimkus, A. V. 
Šoliūnas, P. šapalas, K. šimulis, 
P. Šatas, A. šuopienė, V. Ūsevi- 
cius, A- Urbonas, P. Urbonas, 
Urbonų Delikatesų krt., Talat - 
Kelpšas, A. Tveras Jewelry, 
“Tulpė” restoranas, J. Vaičaitis, 
J. Vaznelis, E. Vaičeliūnienė, 
Vasilauskas kraut., O. Zailskie- 
nė, Zarasiškių klb., O. Žilinskie
nė, J. žadeikis, E. Žukauskas, 
V. Baleišytė ir daugel kitų. Su
aukota virš 800 fantų, 1000 dol. 
vertės, iš kurių 80% yra visiš
kai nauji. Balfo Chicagos apskr. 
valdyba, nuoširdžiai dėkoja vi
siems fantų aukotojams, rinkė
jams. ir be to, maloniai kviečia 
visus išvykoje dalyvauti, mora
liai ir finansiškai paremti šalpos 
darbą. Jūsų dalyvavimas bus po 
zityvus įrodymas, šalpos darbe, 
ir paskatinimas Balfo darbuoto
jams, nepavargti ir nesuklupti 
tremties kelyje. K. Brž.

. ■.. S?

“Dešimtosios pastangos”, dešimtojo Chicagos Aukšt. lit. mokyklos 
metraščio viršelis, kuriame matyti pirmieji devyni šios .mokyklos met
raščiai.
----- -----------------------------------------------------------------------------------------------

A. + A.•»>

Aleksandrui Gešventui mirus,
i© sūnums OLEGUI ir JURGIUI ir mar
čioms gilią užuojautą reiškia

Lietuviu Fondas

Brangiai mamytei ir uošvei Lietuvoje mirus, 

MARYTEI IR ALGIMANTUI 
DIKINIAMS IR ŠEIMAI

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Elena Vabalienė 
Sabina ir Apolinaras Gotceitai 

ir šeima
L

MISCELLANEOUS

10% — 20% — 30% piginu mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies Ir automo 
bllio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West 05th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 tr GR 0-4330

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymaa 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

Heating Contractor
Įrengiu naujua lr peratatau se. 
nua visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air oonditioning J 
naujua Ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai Apskaičiavimai nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 
4444 S. Westem, Chicago D, III.

Telefonas VI 7-3447.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

A. ABALL ROOFING C0.
J steigta prieš 49 metus

ame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrų. “tuck- 
pointing’’. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1*6047 arba R0 2*8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8068

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III, 60632. Tel. YA 7-5980

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir Irt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS G&LINYCIa 

2443 VV. 68rd St., Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

llllllllllllllllllllllllll'Salllllllllllllllllllllir

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
iimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

TELEVIZI JOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

gterėo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

2846 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. —• PR 6-1068

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
828 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

D ® M E S I O I

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlIS

J 2461 VVest 6®th Street 
J TelHE 4-7482

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS 
iHiiniiiiHHiiutitiiHHiiiHuiimmmimii

~E AL ESTATE

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

586-1100
2854 W. 85th Place — Namas su 
4 miegamais kamb. Skambinkit po 
6 v.v HE 4-1459

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450
BRIGHTON PARKE

2 po 4 kamb. mwl. Visas atnau
jintas. 2 priegonkial. Garažas. 
$16,000.

Svarus 2 po 4 kamb. mflr. Rūsys 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

5 ir <1 kamb. med. au rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
Ir sklypas. $17,500.

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

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

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 5’A kamb. tr 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

Notary Public

273’ W. 43rd St. — CL 4-2390

Perskaito “Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471*0321

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Malu office 5727 VV. Cennafk Rd., Cicero, IB. Tel. OL 6-2238 
Tarimo šimtas namų Ciceroje, Berivyue, Riverside, L* Grange Park 
lr kituose vakariniuose priemieečiaoee Prašome ntoakti I mūsų Įstaigą 
U išsirinkti U katalogo

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDUSS 

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

1. E AL ESTATE

35 ir Lituanica apyl. 
Bridgeporte — saulėtas 6 kamb. 
mūr. bungalovv su 25 p. tuščiu 
sklypu šalia, 3 mieg. kamb. Spin
telės virtuvėje, keramikos plytelių 
vonia. Pilna pastogė ir rūsys. Gazu 
karštu vand. apšild. 2 maš. mūro 
garažas. Mokesčiai mažiau $175. 
Kaina apie $24,000.

HE 6-4087

Mūr. 5 karob. ‘‘randi" stiliaus 
bungalovv. $18,000. Tuščias. Adr.: 
11880 So. Natonia Avė. Savininkas 

VI 7-0850.___________________
IIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIHII

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285

iiiiiiimiiitiiiimiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiini

Arti Marąuette pko.
3 metų modernus. l% aukšto 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli). 
2 H vonios. Idealus gyventi su tė
vais. Arti transport. Ir mokyk. Įver
tinti reikia pamatyti. Prie 83 lr Ca- 
llfornla. Kaina $44,900.

Geras investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1% me
tų senumo 2-jų aukštų 2 po 4 bu
tus mflr. namai.

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Batų nuomavimas — income Tas

Notariartaa — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Mflr. 2 butai po 4 kamb. ir raš
tipė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-kc, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. 1-abai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

Marųuette Pke. mūr. 2-jų aukštų 
namas. Didelė patalpa bizniui ir 3 
kamb. Viršuj 6 lanib. butas. 
$18.900.

Prie 71 tr VVestern — Med. 6 
kamb. namas.Pirksite $1,000.00 įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

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

12-os butų naujas mūr. namas 
gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

A kamb. 10 metų de luxe mflr. 
bungalovv. prie Marųuette pko. 1 % 
vonių. Įrengtas rūsys. 2 auto mflr. 
garažas.

t H aukšto, 2 butai—5 lr « kamt 
18 metų mūr. prie 71 lr Sacramento 
[ruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (S mieg.), 8 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 lr California
$28,500.

5 kamb. 20 metų mflr. rezidencija 
prie 71 tr California. $19,000.

kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
erie Marųuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KUR GERIAUSIA
Apie 79-tų už Cicero, modernus 10

metų bl-level, 3 mieg., žaidimo kab., 
centr. orio vėsinimas, tuoj pamaty
kite. pigus — $24,000.

5^4 kamb. 6 metų mūras. Platus 
lotas. Modernūs didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900.

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

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

Apart mentinis mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marųuette Parko. 
$20,000 (mokėti

Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus
vų plytų rezidencija, 1V2 akro žemės, 
S auto garažas. Prie Stevenson 
Highway, Lemonte $50,000.00.

Lotas 30 p. Marųuette Parke.

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

HELP VVANTED —• VYRAI

ENGINEERING
CONSULTING

Experienced
in

Producing Projectiles 
By Hot Cup 

Cold Draw Process

Send Resume or Contact
Mr. Galloavay or Mr. VVoodel

American 
Manufacturing Co. 

Fort Worth, Texas

TECHNICIAN VVANTED
Tat repalr trans. radios, TVs. Excel- 
lent starting salary for right man. 
Dės Plaines area.

Call for aippointment.
MR. 9PORER — 774-3047
Mechanical Designers — $15,300 

Electrical Designers — $17,000 
Structural Designers — $14,500 
Architectural Designers — $13,750 
Draftsmen — All types to $6.00 hr. 
100% free. Call Antanas Mažeika.
Tel.774-6700. Muilins & Associates.

VYRAI IR MOTERYS

COOKS AND PANTRY VVOMEN
For exclusive motei in Dės Plaines, 
Ui. Ekcellent conditions and bene
fits.. Apiply in person.

HOLIDAY INN 
Maonhehu & Touby, Dės Plaines

HELP VVANTED — MOTERYS

BEAUTY OPERATORS
Top guaranteed salaries 
Plūs Mberal comimissions. 

FAMOUS REAUITY SAJLON
7020 Cerinak Rd.

Phone — 484-9895

CLERK TYPIST
Mušt type detail minded. Figure 
aptitude. Company benefits, good

r Ing salary.
.'i, TEL. — 488-4000

Neringos Restoranui reikalinga 
INDŲ PLOVĖJA ir VIRĖJOS PA
DĖJĖJA. Dirbti pilną laiką ar da
liną laiką. 2632 W, 71 81.

INSURANCE
Mortage Department

Position open for experienccd 
woman in our insurance and Mort- 
gage Department. Typing reąuired. 
No selllng.

Liberty Federal 
Savings & Loan Assoc.

5700 N. LINCOLN
Mr. Burns — Tel. 334-1200

SECRETARY
Small Company

Dictaphone, invoicing, purchaslng, 
importing.

VVTLMETTE LOCATION
GOOD SALARY

EXCELLENT BENEFITS

Call Mr. Niek Schick 
256-4700

Sales Service Giri
Typing — Telephone Work

Good Working Conditions And 
Company Benefits

CHUKERMAN
PAPER COMPANY

1440 W. Cermak Itoad
Tel. 226-4242

progos — oppoRTiiNrriĖš

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

Draugas, Adv. 7071, 4545 W. 
6Srd St„ Chicago, Ui. 60629.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiii
Apeimoka skelbtis DRAUGE,
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
iiiiiiiiiiuiiimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii'

Remkit tuoa biznierius, kurie 
skelbikai dienraštyje “Drauge”.

HELP VVANTED — VYRAI

CABINET MAKERS
EXPERIENCED

Call 372-4036, Ask for BUI Hill 
or Peta Pederson.

WE NEED

JOURNEYMEN
MACHINISTS

LATHE
OPERATORS

Full or Part Time
Paid Vacations. Paid Holidays & 
Excellent Insurance Program. 
Apply In Person, VVrite or Call:

(815) 962-8884

VALUE MACHINE AND 
TOOL COMPANY

2125 Kishwaukee St., 
Rockford, Illinois

Industrial Metai 
Fabricator 
— needs —
HELI - ARC 
WELDERS

Steady work. Paid holidays. Paid 
vacations. Profit shnring and 
free hospitalizatlon.

ALL METAL MFG. COMPANY

2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois

SAW FILER
EXPERIENCED

Top wages and overtime. Paid holi
days & other benefits. Inquire —

2044 W. Lake St. — MO 6-3251

We Need

SEVVING
MACHINE

OPERATORS
Oųr faetory is expand1ng and we 
have need for ex.pertene.ed prepara- 
tor.v operatloirs, small paris operalors, 
beit barui ope.rato.rs, Jolners, ztppor 
set.te.rs, button hole, bulton. sergers, 
and all other types of garment op- 
erators. You wlll tvork under very 
pleasant condtllioins.

High Ptrcmfirk Rates 
lx>n>j Ituns Of Styles 
New Ikiulpment

Paid Vuoutkuis, Holydays 
Hospital Insurance 
Kurgicul liisuraiK'e

AVcekly Kiek Pnyments 
35 Ifour Week 

Inion Memirersltlp iieneflts 
Plenty Of Overtime 

52 \Voekš A Years of Work 
Free Coffee 

Kmployees Cafeteria 
EJxcėllcnt Bus Service 

Discounts To F.moloyecs
Our operators aro now earning sub- 
stantlally above the guaranteed mini
mum. If you, too, ivant to earn gooa 
money rvhlle workiug for a gooo 
oompany or if you want to learn to 
sew and work ln our faetory, e.ome 
ln and dlseuss your plaee ln our or- 
ganlžatlon with our

Mr. Halph M. Kurek

JUNIOR HOUSE
710 So Third Street

MILWflūKEE, V/ISCONSIN

An Eąual Opportunity Employer

Volkswagon Dealer
NEEDS

SERVICE ADVISER
Auto experlenee necessary. Goo4 
atarting fvilary wlth bonus 5 % day 
week wlth many oompany benefiti

PLEASE PHONE 275-3500 
ASK FOR JERRY

GLENLAKE
IMPORT MOTORS
6035 NO. BROADWAY 
 TEL. — 275-3500

Auto MectianicK Needed
2 LINE MEN

M>ust havo dealership. 
Experlencc Ford prof. būt not 

necesaary.
Also Tranamisalon Men.

Call Baruey — 581-5858

SHOP FOREMAN
Exper’d. Supervise operation ant 
maintenanee for small mach. shop 
Mfg. replacement parts and acces 
šory for motion pieture project 
ors. Exc. salary & working cond

Call 9 a.m. - 5 p.m. for appt, 
MR. KUTOK — 989-2720

Platinkite “Draugą”.



^*5

Birželio 14-toji yra Amerikos vėliavos diena.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Lietuvos gen. kons. A. Simutis 
su žmona, abiturientų tėvai ir 
daug svečių.

Po pamaldų gimnazijos salėje

įvyko iškilmingas atestatų įtei
kimo posėdis. Jį atidarė gim
nazijos direktorius kun. Augus
tinas Simanas, OFM, JAV prez. 
Nixono sveikinimą perskaitė a- 
biturientas Vincas Klimas. A- 
testatų įteikime vadovavo gim
nazijos rektorius kun. L. An
driekus. Jis pasakė kalbą, ku
rioje iškėlė Šv. Antano gimna
zijos reikšmę ir supažindino sve 
čius su kiekvienu abiturientu. 
Atestatus įteikė Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis. Po ates
tatų įteikimo kalbas pasakė ge
neralinis konsulas A. Simutis, 
tėvų vardu Jurgis Karalius ir 
abiturientų vardu Jonas šnio- 
kaitis. Toliau gimnazijos vyrų 
choras, vadovaujamas komp. 
Juliui Gaideliui, išpildė tris dai
nas, o tautinių šokių ansamblis, 
pritariant akordeonu G. Karo
sui, atliko keletą šokių.

Iškilmingas posėdis buvo už
baigtas Lietuvos himnu. Po iš
kilmingo posėdžio išvažiavome 
namo. Visą kelionę lydėjo daina 
ir gera nuotaika.

Petras Matekūnas

New York. N. Y.
MOKSLO METŲ 
PABAIGTUVES 

KENNEBIJNKPORTE

Įdomi ekskursija j
Kennebunkportą

Kun. Petras Baniūnas, OFM, 
kaip ir kiekvienais metais, gegu 
žės 30 d. surengė ekskursiją į 
pranciškonų vienuolyną esantį 
Kennebunkporte, Maine. Joje 
dalyvavo viso 45 asmenys, įskai 
tant ir pranciškonus vienuolius. 
Ekskursantų tarpe buvo net ir 
kitų tautybių keli asmenys.

Netoli Kennebunkporto susto
jome prie Valley Steak House 
restorano. Vieni nuėjo į resto
raną pavalgyti vėžių; o kiti ką 
nors užvalgyti ar išgerti arba
tos ar kavos. Po to kelionę tę
sėme toliau. Vienuoliktą valan
dą jau buvome pranciškonų vie
nuolyne. Dalį ekskursantų kun. 
P. Baniūnas apgyvendino vie
nuolyno patalpose, o kitus Sea 
Spray Motor Inn viešbutyje, ne 
toli vienuolyno.

Gegužės 31 d. turėjome labai 
daug gražaus laiko. Vieni tuo
jau po pusryčių nuėjo į mieste
lį nusipirkti suvenyrų, o kiti, 
apžiūrėjo vienuolyno koplytėlę, 
vienuolyną, gėlių oranžerijas, ku 
rias įrengė kun. Bernardinas 
Grauzlys ir kt. Aplankėme ir 
kapines, kuriose buvo palaidoti 
keli pranciškonai vienuoliai. Tos 
kapinės dabar panaikintos. Mi
rusiųjų palaikai iš jų iškelti į 
kitas vietas, o kurie laikinai dar 
paliko, paminklai nuo jų antka
pių nuimti ir jų vietoje įdėtos 
į žemę cementinės lentelės, ku- 
riose įrašyta mirusiojo vardas, 
pavardė ir kitos žymės.

Vakare dalyvavome iškilmin
goje vakarienėje, kurią vienuoly 
no vadovybė surengė abiturien
tams pagerbti. Joje dalyvavo 
gimnazijos rektorius kun. Leo
nardas Andriekus, OFM, prel. 
Pr. Juras, Lietuvos gen. konsu
las Anicetas Simutis su žmo
na, gimnazijos mokytojai, vie
nuoliai, abiturientų tėvai ir 
daug svečių. Abiturientai, kurių 
buvo 18, sėdėjo prie atskiro sta 
lo. Rektorius kun. L. Andriekus 
ir Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis pasakė jiems atitinka
mas kalbas. Per iškilmingą va
karienę kun. L. Andriekus Šv. 
Antano gimnazijos mokytojams 
kun. Diburiui, Girbučiui ir Ba- 
sevičiui už nuopelnus įteikė pa
dėkos diplomus, o kun. Baltru
šaičiui — knygą. Po iškilmin- 

Igos vakarienės toje pačioje val
gyklos salėje buvo parodytas 
spalvotas filmas iš gimnazijos 
mokinių gyvenimo.

Gražiausios ir įspūdingiausios 11 
iškilmės įvyko sekmadienį. De
šimtą valandą vienu-olyno kop
lyčioje prel. Pr. Juras, asistuo
jamas šešiems kunigams, atlai
kė iškilmingas šv. Mišias ir pa
sakė abiturientams pritaikytą 
pamokslą. Pamaldose dalyvavo

— Mums reikia visomis išgalėmis 
dirbti, kad sujungtume dvasišką gė
rio jėgą prieš materialinę blogio jė
gą. — Helen Keller

Idėjos sesę ir brolį

ALĘ IR VYTAUTĄ NAMIKUS 
ir šeimę,

mylimai sesutei ir svainei a. a. MARIJAI RAU
BIENEI mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

L.S.S. Vyriausioji Skautininke ir 
Seserijos Vadija

Lietuvių Fondo narei

A. -f- A. MARIJAI RAUBIENEI 
mirus,

jos vyrui LF nariui FELIKSUI RAUBAI, tėveliams, 
broliams ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiš
kia

Lietuvių Fondas

PADĖKA
Mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir uošvis

JUSTINAS BAUKUS
mirė 1969 m. balandžio 21 d. ir palaidotas balandžio 24 d. 
šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Reiškiame didelę padėką gerb. kun. Zakarauskui už mal
das koplyčioje, už šv. Mišias, už jausmingai pasakytą pa
mokslą ir palydėjimą į amžiną poilsio yietą,

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems 
uė lankymąsi koplyčioje, Už užuojautas žodžiu, laišku ir 
spaudoje, už šv. Mišių aukas, gėle® ir maldas.

Labai dėkojame karstnešiams ir visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse, kuriems atskirai neturėjome galimybės padėkoti.

Nuoširdus ačiū dr. V. Taurui ir dr. E. Ringui už ypatingas 
pastangas palengvinant velioniui paskutines dienas.

Dėkojame laidotuvių direktoriui p. Evans už malonų pa
tarnavimą.

Visiems tariame nuoširdų ačiū.

Žmona, duktė, sūnūs, marti, žentas ir anūkai

Al A
JONAS FEIFERIS

Gyveno 5620 S. Campbell Avė.
Mirė birželio 10 d., 19H9, sulaukęs 51' m. amžiaus

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Miroslavo. Amerikoje Išgyveno 19 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Dangutė), 2 sūnūs: 
Walteris, Willy, 2 dukterys Mary ir Dana, 2 broliai Petras, hro- 
lieng Franccs ir Waslovas, brolienė Martha; Lietuvoje motina Ja
dzė, brolis Vytas, 1 seserys: Stefa, Marytė, Genė ir Alena su šei
momis; ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71št 
Street.

Laidotuvės įvyks šeštad.. birželio 14 d., iš koplyčios 11 vai. 
ryto bus nulydėtas į Liet., tautines kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, <(rangus tr iNižįstnmus 
dalyvauti šiose alidotvėse.

Nuliūdę: ŽMONA, KCNCS, DUKTERYS, MOTINA, BROMAI 
SESERYS IR KITI GEMINĖS.

Laidotuvių direktorius A. Petkus tr Sūnus. Tel. 47B-2345.

SPORTO ŠVENTES 
PROGRAMA

Šventė vylkstiai Marąuette 
parko aikštėje prie 6700 S. Ke
dzie Avė., birželio mėn. 14 d.

10 vai. ryto, krepšinis ir 
tinklinis.

11 vai. r. lengvoji atletika 10 
metų dalyviams ir vyresniems.

12 vai. lengvoji atletika 9 
metų dalyviams ir jaunesniems.

2 vai. p. p. oficialus šventės 
atidarymas — paradas.

2:30 vai. p. p. kvadratas ir

baigminės rungtys.
3:30 vai. p. p. futbolas.
Visi dalyviai privalo dėvėti 

vienodas uniformas, būten: 
balti marškinėliai ir juodos ar 
tamsiai mėlynos kelnaitės. Ko
mandos gali turėti atsikirų spal
vų, bet tiktai vienodas unifor
mas.

Esant blogam orui šeštadie
nį, visa programa bus vykdo
ma sekmadienį, birželio mėn. 
15 d. Rengėjai

(alk.)

Pranešame gimlinėms', draugams ir pažįstamiems, kad 
birželio 10 d., 12:07 vai. popiet, po sunkio® ligos, sulaukęs 72 
metų, mirė

A. + A.
ALEKSANDRAS GEŠVENTAS

Gyveno 1803 S. 51st Avenne,
Cicero, Illinois

Giliai nuliūdę liko sūnūs Olegas, marti Ludmila, ir Jurgis 
su žmona, marčios sesuo Irena ir Večislovas Rydlinskiai. ku
rių vaikai Tania ir Jurgiukas buvo tartum velio-nies anūkai.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtad., 9 vai. ryto Muzyka 
koplyčioje, 2151 W. Chicago, Avė., tel. CA 7-1222 arba BR 
8-7767.

šeštadienį, 8:30 vai. ryto po gedulingų pamaldų ir 
atsisveikinimo su velioniu stačiatikių bažnyčioje, Diekens 
(2100 į šiaurę) ir Kedzie Avė., kūnas bus: palydėtas į Ekmvood 
kapines, 2905 Thatcher Avė., River Grove.

Vietoje gėlių prašoma įamžinti velionies vardą Lietuvių 
Fonde.

K A

A A

BRONIUS KIRKUS
Mūsų mylimas tėvas mirė 1969 m. gegužės mėn. IT d., 

palaidotas gegužės 20 d. Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems užjautusiems mus skausmo 

valandoje, atsilankiusiems koplyčioje, aukojusiems Šv. Mi
šioms, prisiuntusiems gėles.

Nuoširdi padėka kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje 
ir atlaikymą gedulingų Šv. Mišių, kun. L. Yerkes, kun. J. Ku- 
zinskui ir kun. B. Sugintui už maldas koplyčioje ir prie duobės.

Dėkojame grabnešiams p. p. A. Vitkui, V. Kupcikevičiui, 
A. Kereliui, A. Liškūmti, B. Vihdašiui ir T. Bukaveckui.

Dėkojame solistams J. Vazneliui ir V. Baltrušaičiui, gie
dojusiems šv. Mišių .metu.

Dėkojame visiems atsilankiusiems į gedulingas šv. Mi
šias ir palydėjusiems velionį į paskutinę poilsio vietą.

Dėkojame ■*!>. J. Evans už nuoširdų ir rūpestingą patar
navimą.

Nuliūdę
Dukra, sūnūs, marti, žentas ir anūkai

A.-į-A.
EMILE BLAIN

Gyveno Milwaukce, Wisconsin.
Mirė birželio 10 d., 1969, sulaukęs 52 m. amžiaus.
Gimė Amerikoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmdna Mary (Ūselis), duktė Su- 

zanne, sūnus Peter, pamotė Florianne Blain, 2 seserys; Jeanette, švo
geris dr. Wilfred Morin, ir Camille, švogeris dr. Louis Long, uošvis 
Peter Ūselis, švogeris Daniel Ūselis su žmona Mary Jane, švogerka 
Virginja Ūselis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas penktad., 3 vai. popiet A. Petkaus ir Sūnaus 
koplyčioje, 1410 S. 50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks šeštad.. birželio 14 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas j šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:Zmona, duktė, sūnus, pamotė, seserys lr kiti giminės.

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 863-2108.

A. A.
ANNA STURONAS

Gyveno 7222 S. Mozart.
Mirė birželio 10 d., 1969, 10:30 vai. ryto, sulaukus 88 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 65 m.
Velionė buvo motina a. a. Anna Gričius.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Frances Gričius, žentias John, 

anūkai Kenneth su žmona Marian ir Peter, 2 proanūkai, brolienė 
Millie Wikert, sūnus John, 2 pusseserės: Sophie Knatauskas ir Stella 
Wikort, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotos Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71t. St.
Laidotuvės įvyks penktad., birželio 13 d. iš koplyčios 10 vai. ry

to bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pjamaldų bus nulydėta 
i Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direktorius A- Petkus ir Sujus, f ei. 476-?345.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. birželio an. 12 d. 7

A. -Į- A.
THEODORE DANBER

DAMBRAUSKAS

Gyveno 7040 So. Rockvvell Street, Chicago, Illinois.
Mirė birželio 10 d., 1969 m., 9:35 vai. ryto, sulaukęs 72 jn.

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Leonard, marti La-

Verne, anūkai Lawrence ir Linda, dukterėčia Nancy Rernen- 
chus, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo vyras a. a. Catherine ir tėvas a. a. Evelyn. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W.

71&t Street. Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 13 d. iš ko
plyčios 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į St. Adrian parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, Tel. 476-2345.

MAŽEIKA &EVANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Partinę FacilitlM 

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 7 Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-00

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

1rX Š KfiPT£iniS| 
.'J 2 T v

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIR EKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 VV. 23rd PLACE_________________ Tel. VIrginia 7-8672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tol, YArda 7-3401

3354 S. HALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

Tei. YArda 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLymplc 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RDW OAKLAWN, DLL. Tei. 636-2320
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X šv. Antano parap. Cicero
je, globėjo šventę minint, birž. 
13 d. 7 vai. vak. bus lietuviškos 
Mišios su Šv. Sakramento pro
cesija ir Šv. Antano relikvijos 
pagerbimu. Pamokslą sakys 
kun. A. Naudžiūnas, MIC. Kle
bonas kun. Jonas Stankevičius 
visus kviečia gausiai dalyvauti.

x Kun. Juozas Burzdžius,
Švėkšnos gimnazijos keturiolik
tos laidos abiturientas, iš Vo
kietijos, kur yra klebonu Pa- 
velsbache, kim. J. Pragulbickas 
iš Elizabeth, N. J., ir kun. D. 
Lengvinas iš Windsor, Kanada, 
atvyksta j Švėkšnos gimnazijos 
jubiliejaus iškilmes, kurios 
įvyks rugpiūčio 31 d. Chicagoje 
Jaunimo centre.

X Kūrėjų - savanorių šeimo
je. Šių metų pradžioje įvyku
siuose korespondenci niuose rin
kimuose buvo išrinkti sąjungos 
centro organai šios sudėties: 
centro valdybos pirmininkas Jo
nas Švrdas, vicenirminink«s Le
onas Balzaras, sekretorius Ma
tas Klikna, knsini-kas Juo’qs 
Sabaliauskas ir valdybos narys 
Juozas ViJutis. Garbės teismo 
pirnrrninkas Petras Genvs. sek
retorius Kazvs Ališauskas ir 
narvs Stasė Statkevičienė Re

kt. Buvo atsilankiusi ir apskri
čio pirm. Sabina Klett su savo 
dukrelėmis. Visi buvo pavaišin
ti namie keptais pyragais ir ka
vute.

x Zi*a StrumskR’tė bamė 
Maruos a”kšt. mokyklą. Ta 
nmcra tėveliai Sfr»«mskiai skė- 
1A s^umą puota. Barbora Strum- 
skienė yra žinoma veikėja ir 
geru darbų rėmėja.

X Cicero moksleiviai at-kai vieną kapą ir Tautinėse kapinė- 
vyksta šį Sekmadienį į tėvų ma-1 se, tai Vinco Stulpino. Jis į 

Vizijos ^'komi^ios^^pirmtoinkas dj°nų Qk* metinei ^™ei. No j Ameriką atkeliavo pačioje jau- 
JoOT„c T”m«s’lr nariai Juozas važiuoti autobusais, ren- I nystėje. dar pnes I-j) Pasaukiu
Rapšys ir Jonas Gaidelis. Rin-1kasi prie mokyklos prieš 10 vai. j kara.- Kitas karul> Vincas tar- 
kimuose dalyvavo 72% sajun-!r‘ 'Kelionė kainuos 1 doL asme- navo amenkecių armijoje, kor- 
p-ns "ariu O"+rn adre- 1 niui- Važiuojantieji pasiima sau Poralo laipsnyje.

maisto. Iškyloj bus kepamossai pranešti bendraraščiu.
X Denis Chepulis parvyko 

atostogoms iš universiteto New 
Meksikoje pas tėvelius Leonard 
ir Jane Ohepulius, 5424 So. La- 
ramie Avė. Denis Chepulis yra 
ž'nomos veikėjos Jadvygos Kuz 
mickienės anūkas. Chepuliai ir 
Kuzmickai džiaugiasi Denio ga
bumais.

X Clevelande birželio 13 d. 
(penktadienį) 7 v. v. atidaroma 
dail. Ant. Petrikonio tapybos 
danbų paroda, šeštadienį lanky
mo valandos nuo 10 v. r. iki 10 
v. v.; se/kmadienį nuo 10 v. r. 
iki 9 v. v. (pr.j

X Kur žemiausios kainos? 
Gradinsko krautuvėj jūs galit 
gauti Emerson vėsintuvą už 95 
dol. Pasirinlkimas didžiausias. 
2512 W. 47 St., PR 6-1998.

(sk.)
X Lietuvos Vyčiai ruošia' Paulina St., žinoma veikėja,

šokių vakarą liepos mėn. 3 d. 
Vyčių salėje; sekančią dieną, 
liepos 4-tą, įvyks tradicinis me
tinis piknikas Vyčių salės sode
ly, 2455 W. 47 St. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti šokiuose 
ir piknike. (pr.)

X Julijai Narkevich, mano 
ligoje su pasišventimu globoju
siai mano šeimą, reiškiu nuošir
džią padėką.

Salomėja Šmaižienė
X RAŠOMOS MAŠINĖLES.

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

X Vlado Jakuhėno fortepiono 
mokinių rečitalis įvyks Jaunimo 
centre, birželio 13 dieną, penk- 
tad., 7 vai. vak. (pr-)

X Philco, oro vėsintuvai 
(air conditioners) — Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir į- 
dėjimui veltui. Banga TV, 2649 
W. 63rd St., tel. 434-0421, na-

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

Mutual Federal Savings, 2212 
(Vest Cermak Road. Telefonas 
VT 7-7747. (sk )

X Marąuette Parko LB apyl. 
birželio 14 d. rengiama sporto 
šventė randa stipresnį atgarsį 
lietuvių ir amerikiečių visuome 
nėję. Kad ši šventė sėkmingai 
praeitų ir visi laimėtojai būtų 
atžymėti sportinėmis dovano
mis, jau susidarė gražus rėmėjų 
būrelis.

X šv. Kazimiero seselėms li
gonėms ir senoms poilsio namo 
statyba prasidėjo birželio 15 d. 
Darbas eina sparčiai ir seselių L. B. Detroito Lit. 'mok. mokiniai baigę 8-nis skyrius', iš kairės Loreta Petersonaitė, Danutė Cekauskaitė, 
viltys didėja įsigyti taip seniai Marytė Alkevičiūtė, Audronė Kasputytė, Alma Naumaitė, Saulius Jankauskas, Robertas Arlauskas ir

■» . • n a O u? 1 L 4~i r A«’ N T Tz" Olaukiamus namus.
X Mok. S. Jonynienė, Brigh- 

tonparko lituanistinės klasės 
vedėja, LB šv. tarybos buvo ap
dovanota diplomu, kaip išdirbus 
20 metų lituanistinėse mokyklo
se.

x šv. Pranciškaus vienuoly
no seserų rėmėjų 2 sk. parengi
mas pavyko. Jis įvyko birželio 
8 d. Garalevičienės namuose. 
Pasidarbavo skyr. pirm. A. Za-

Vytauto Didžiojo šaulių kuo
pa, turėdama savų mirusių na
rių, ar narių šeimos artimųjų, 
kapų puošimo dieną pradėjo 

landauskienė, U. Garalevičienė, nuo šių metų lankyti jų kapus.
H. Širvinskienė, S Palėkus A. t Po šv. Mišių bendros maldos, 
Valuškdenė, E. Vienzindis ir susirinkęs nemažas šaulių būre-

dešrelės. Numatoma įvairi prog
rama ir sportas. Visi nariai, tė
veliai ir bičiuliai kviečiami daly
vauti.

X Dana ir Benediktas Žiliai,
plačiai žinomi veikėjai bei stam 
būs gerų darbų rėmėjai, geg. 
22 d. atšventė savo laimingą 20 
m. vedybinio gyvenimo sukaktį
D. ir B. Žiliai įaugina 5 sūnus. 3 
sūnūs lanko Šv. Kristinos parap. 
mok., vyriausias sūnus Dovydas 
birželio 7 d. aukštais pažymiais 
baigė Marieta aukštesniąją mo 
kyklą. Ta proga Dovydo tėveliai 
Žiliai savo gabiam sūneliui savo 
gražioj rezidencijoj iškėlė šau
nias vaišes. Dalyvavo daug sve
čių. Visi linkėjo Dovydui laimin
gai ir toliau siekti mokslo. Vei
kėja Uršulė Rastenienė džiaugia 
si savo gabiais anūkais.

X Ona Vasarienė, 4544 (So.

džiaugiasi sulaukusi brangių 
svečių iš New Yorko, dukrelės 
ir žento Stellos ir Jono Brenen, 
kurie čia Chicagoje praleis kele
tą savaičių pas motiną Vaznienę 
ir gimines.

GRIAUNA UNION STOTĮ
Union geležinkelio stotis, ku

rios statyba kainavo 25 mil. do 
lerių, pirmadienį pradėta griau
ti. Statyba užtruko 10 metų. 
įSiugriovimas truks tris mėne
sius. Traukinių kursavimas ne
sustabdytas. Keleiviai prie jų 
prieina barikadomis. Virš nau
jos stoties bus statomas dango
raižis.

Marąuette Parko lietuvių parapijos choro valdyba. Iš k. j d.: M. Banky, 
muz. V. Baltrušaitis, V. Krasauskiene, V. Momkus, pirm., V. Kaz
lauskas Ir dr. JEJ. Ringus, Nuotr. Z Degučio

Justas Plkūnas. Trūksta Rositos BiliGnaitės. Nuotr. K. Sragausko

CHICAGOJ IR AHLINKESI
ŠAULIAI PAGERBĖ SAVO 

DRAUGUS

lis aplankė buvusius savus drau 
gus, bendrai prie kiekvieno ka
po pasimelsdami ir papuošdami 
kapą Lietuvos vėliavėle. Tokių 
kapų Šv. Kazimiero kapinėse 
šauliai turi apie 10. Vieni jų iš
keliavo vos žengdami į jaunys
te į gyvenimą, o kiti pajėgūs, 
pilni energijos, dar neperžengę 
senatvės slenksčio.

Šauliai taip pat turi supylę

atstovai padėkoti už pasiseki 
mus darbuose, prašant Aukš
čiausiojo palaimos ir toliau tą
gražu darbą tęsti. 'minėjo, kad toks susirinkimas

Po šv. Mišių visi sugužėjo į palaiko tarpusavius rysius.
Jaunimo centrą, kur jau laukė Korespondentė
O. Gradinskienės ir Pr. Petrulie- PAS PLIENO VYRUS 
nės paruošti pusryčiai. Pirminin
kė M. Remienė pakvietė visus inž. Algirdas Idika, viešėda- 

savo" meilę Įrodė? remdamas ją pasivaišinti. Pasimeldus ir už- mas su šeima Chicagoje pas
omigais ir ginklais, už ką Šau- kandus- pirmininkė pristatė nau Liudą ir Angelę Šimaičius, ture-1 — L. šukytė, Metropolitan o
lių sąjungos. Lietuvoje, jis bu- & apygardos valdybos narę Pr. jo progos susitikti ir su Plieno peros solistė, šią vasarą dainuo
vo aodovanotas aukščiausiu at- Petrulienę, kuri yra aktyviai Vyri jos kolegomis, jo garbei inž. ja pagrindines roles Miuncheno

Atdavus Lietuvai laisvę, Vin
cas didžiavosi, kad jis gali iai 
kuo nors pagelbėti. Ypatingai 
mylėjo jis Šaulių sąjungą. Tą

šaulių žvaigždės įsijungusi į rėmėjų veiklą. Taip 
pat pristatyta E. Abelkienė Mar 
ąuette Parko skyriaus pirminin
kė ir narės p- Beleškienė ir p.

žymėnmu
ordinu.

Algirdo ir Stasės Didžiulių su- ] valstybinėje operoje, Votkietijo- 
ruoštoje Plieno vyrų sueigoje, į--------------------- ——-------- -------

Atsikūrus šaulių sąjungai čia 
Amerikoje, Vincas vienas iš
pirmųjų stojo į ją ir išbuvo iki Mikalonienė.
pat mirties. Šauliai atitinkamai Pirmininkė,,M. Remienė padė-

KUN. N. NORUŠIO JUBILIEJUS
Ateinantį sekmadienį, birže

lio 15 d., Annunciata bažnyčio
je, 112 gatvė ir Avė. C., kun. 
Nikolas M. Norusis šv. Mišių 
auka prisimins savo kunigystės 
sidabrinį jubiliejų. Padėkos šv. 
Mišias laikys 12:30 vai., o pa
gerbimo vakarienė bus 2 vai. p. 
p. Rupcidh restorano patalpose, 
106 gatvė ir Indianapoilis blvd.

Jubiliatas kun. N. M. Noru
sis yra gimęs 1915 m. lapkri
čio 10 d. Brighton Parke, Chi
cagoje. Jis lankė Nek. Prasidė
jimo par. mokyklą Brighton 
Parke ir Servitų seminariją 
Hillside, III. Yra baigęs Loyo- 
los universitetą B. A. laipsniu. 
Kunigu įšventintas 1945 im. 
Šventino arkiv. Bernard J. 
Sheil. Savo pirmąsias šv. Mi
šias kun. N. Norušis laikė Nek. 
Prasidėjimo 'lietuvių par. baž
nyčioje.

Būdamas servitų vienuolyno 
narys, kun. N. Norušis moky
tojavo to vienuolyno Šv. Pilypo

jį pagerbė, jo kapą papuošė kojo visiems už sutartinį darbą 
tautine Lietuvos vėliavėle. j ir kvietė toliau nepailsti. Ji pa- 

P. Tamkus teikė naujo sezono pilamą: rude
nį piknikas Lemonte, madų pa-

CHICAGOS PUTNAMO SESE
LIŲ RĖMfiJŲ SEZONO VEIK

LOS UŽBAIGA
Puitnamo seselių darbai pla

tūs. Vienokiu ar kitokiu keliu 
jos pasiekia beveik kiekvieną 
lietuvį. Chicagoj, kad ir toli nuo 
Putinamo, yra susitelkęs darbuo
tojų būrelis, stengiasi jas remti, 
buriant lietuvių visuomenę įvai
riais gan aukšto lygio parengi
mais, kurių pelnais visad skiria
mas seselių darbams.

Birželio 8 d. 9 vai. ryto tėvų 
jėzuitų koplyčioj bendroms šv. 
Mišioms susirinko Chicagos apy-
gardos valdybos nariai ir skyrių ;niO užbaigimo šventė tapo tradi 
" cija. yįgį, kad įr bio|gam oriui

"’ant. atvyko kas +;k gn1A' 
atvykti. Išsiskirstydami visi

Kun. N. Norušis
aukštesnėje mokykloje, o 1952 
metais buvo paskirtas servitų 
Annunciata par. klebonu. Čia 
ypač gražiai reiškėsi su jauni
mu. 1961 m. buvo paskirtas Šv. 
Ritos parapijos klebonu Port- 
land, Ore., kartu ėjo ir kalėji
mo kapėliono pareigas. Šiuo 
metu eina kapeliono pareigas 
Mt. Carmel aukštesn osios mo
kyklos Denver, Colo.

Be to, kun. N. Norušis yra 
Įeit. pulk. civilinių oro pajėgų 
armijos ir pats vairuoja lėktu
vą. Chicagoje iš artimųjų yra 
jo broliai Kazimieras ir Stasys 
Norušiai. - P-

NEGRAI PRAŠO 6 BIL. 
IŠ BANKININKŲ

Ray Innis, CORE (Rasinės 
lygybės kongreso) dirketorius, 
atvykęs į Bankininkų konferen
ciją Palmer House viešbutyje, 
reikalavo, kad bankininkai juo
džių bendruomenei duotų 6 bi
lijonus dolerių atpildui už šimt
mečių opresiją.

rodą rugsėjo 27-28 d. d. ir meti- vedėja dr. Elena Tu.
nė vakarienė 1970 m. vasario 2211 miene.
t Be to pasidžiaugė pavykusiu

kalnus. Pirmininkė kvietė visus 
dalyvauti naujojo vyskupo An
tano Deksnio pagerbime Chica
goje ir skatino visus įsigyti bi-
lietus iš anksto. Jau yra suda- kienė Ta praga Radvenių bute
rytas vienas rėmėjų stalus. Taip 
pat visus kvietė kuo skaitlingiau 
dalyvauti jaunojo jėzuito Anta
no ISaulaičio primicijose birželio 
15 d. Jaunimo centre. Naujo 
kunigo sesuo yra seselė M. Jur
gita M. Nk. Pr. seserų kongre
gacijoje. ši mūsų veiklos sezo-

Cicero, 1824 So. 61 iCt. Susirin
ko 16 inžinierių, — visi su kor- 
porantiškomis kepurėm, juos
tom bei ženkliukais, Inž. Didžiu
lis prisegė ir svečiui iš Pietų Kry 
žiaus šalies korporantišką ženk 
liuką ir uždėjo kepurę. Visų 
nuotaika buvo pakili, šventiška, 
nes daugumas čikagiškių kolegų 
buvo nesimatę su sanpauliškiu
kolega 20 metų. čia prisiminė j nant susirinkusius pietumis, Idi- 
studentiškus laikus, kada 1931Į kai pareiškė, kad jie darysią pa 
m. tapo Plieno vyrais, pasirinkę stangas persikelti j šiaurės A- 
šūkį: “Lietuviškumas, brolišku-! meriką juo labiau, kad ir jų duk-
mas, patvaria ir darbas.” Tik { relė Vidutė, ištekėjusi už inž. K.

'I,trūko šioje sueigoje tradicinio Totoraičio, čia pastoviai apsigy- 
Kauno sueigose plaktuko su veno, ir antra dukrelė Milda čia 
priekalu, tos Vyrijos simbolio.' studijuos. Kor.

CHICAGOS ŽINIOS
ĮVEDAMOS TURGAUlS 

DIENOS
Turgaus dienos įvestos Chi

cagoje. Jos būna sekmadie
niais nuo 7 vai. ryto iki 4 vai. 
popiet Double Drive-In teatro 
kieme, 2800 W. Columbus avė., 
Western ir 74-tos apylinkėje. 
Išvalius rūsį ar palėpę, čia ga
lima nenorimus dalykus par
duoti, iškeisti, o norimus įsi
gyti-

PARDAVĖ PAVOGTUS 
KIELIKUS

Policija areštavo Lee Smith, 
2252 N. Wayne, kuris prisipaži
no pavogęs tris ikielikus ir ei- 
boriją iš šv. Juozapato bažny
čios, 2311 N. Southport. Už 
bažnytinius indus jis gavęs 
$10. Policija ra<Jo pirkėją, ku
ris rengėsi juos gražinti bažny
čiai.

EKONOMIŠKAI IR 
SOCIALIAI IŠKILIAUSI 

PRIEMIESČIAI
Sudarytas sąrašas 10-ties 

ekonomiškai ir socialiai iškil
iausių Chicagos priemiesčių. 
Pirmoje vietoje stovi Kenil-
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J. A. VALSTYBĖSE

— Los Angeles Lietuvių die
nai, birželio 15 d. yra numatyta 
tokia programa: 10:30 vai. pa
maldos ir pamokslas šv. Kazi
miero bažnyčioje, 11:30 vai. E- 
lemos Kepalaitės iš New Yorko 
ir Ilonos Peterienės iš Los An
geles parodų atidarymas para
pijos salėje ir mokyklos patai 

i pose. 11:30 - 2 vai. pietavimo 
laikas ir parodų lankymas. 2 v. 
p. p. punktualiai Marahall High 
iSchool auditorijoje, meninė ir 
pagrindinė programos dalis, ku
rioje dalyvauja: solistė iš Bos
ton, Mass., Daiva Mongirdaitė, 
Antanas Pavasaris, Raimonda 
Apeikytė, Bir. Dabšienė, Rim
tautas Dabšys, šv. Kazimiero 
parapijos choras, vedamas kom
pozitoriaus Broniaus Budriūno.

— Los Angeles, Calif. gegužės 
18 k™' R- Kasponis pakrikštijo 
Egidijaus ir Vidos (Mikuckytės)
Radvenių sūnų Tauro Tomo var
du. Krikšto tėvais buvo Edmun
das Kulikauskas ir Dalia Navic

įvyko šaunios krikštytų vaišės, 
kuriose dalyvavo didelis būrys 
Radvenių - Mikuckių šeimų bi
čiulių. Jų tarpe buvo ir poetė 
Gražina Tulauskaitė iš Chicagos, 
artima p. Mikuckių giminaitė, 
kuri čia yra atvykusi atostogų.

— Jurgio Gliaudos premijuoto 
romano pristatymas ir “Dirvos" 
novelės konkurso premijų įteiki
mas laimėtojams: Jurgiui Gliau 
dai ir Andr iui Mironui Ibius bir
želio 22 d. šv. Kazimiero parapi
jos salėje, 11:30 vai. Pagrindinę 
paskaitą skaitys prof. dr. Vanda 
Tumienė. Premijas įteiks pats 
konkurso mecenatas Simas Ka- 
šelionis iš Chicagos. Rengia LB 
ir LTS LA skyrius.

Ta proga A. Idika papasako 
jo apie kolegas bei <>arbo sąly
gas Brazilijoje, o čikagiškiai - 
apie čionyfkščias galimybes. Sve
čias labai susižavėjo Amerika 
ir joje besireiškiančia gyva lie
tuviška veikla, kuri Brazilijoje, 
dėl inteligentinių pajėgų stokos, 
labai silpna.

Poniai Didžiulienei bevaiši-

worth, Ikurio gyventojų viduri
nė metinė alga siekia $35,866 ir 
rezidencijų vidurinė vertė yra 
$56,555. /Seka šie priemiesčiai: 
Barrington Hills, Flossmoor, 
Winnetka, Glencoe, Olympia 
Fields, Lake Forest, River Fo
rest, Northfield ir Lincolnfield. 
Sąrašą paruošė urbanistikos 
specialistas Pierre de Vise.

PARSIVEŽĖ ŽUVŲ

IShedd akvariumo direktorius 
William Braker grįžo iš ekspe
dicijos prie Havajų salų. Iš ten 
parvežė daugiauš 2,000 gyvų 
tropikinių žuvų, net 126 rūšių

KIAUŠINIŲ KEPIMAS 
ANT ŠALIGATVIO

Karščiausia Chicagoje diena 
buvo 1934 m. liepos 24 d., kada 
temperatūra pasiekė 105 laips
nius. Oro biuras linksmai pra
neša, jog prie tokios tempera
tūros galima kepti kiaušinius 
šaligatvyje.

122 METŲ SENUMO
Chicago Tribūne dienraščiui 

birž. 10 d. sukako 122-tieji me
tai. Jis Ibuvo įsteigtas 1847 m.

/R TOL/
je. Jai grįžus į New Yorką, rug
sėjo 14 d. sekmadienį, Town 
Hali salėje įvyks jos koncertas, 
kurį rengia Laisvės Žiburio ra
dijas.

— New Yorko meras pagerbė 
svetimų valstybių ambasadorius 
ir konsulus. Birželio 5 d. New 
Yorko miesto menas Lindsay ir įf 
ponia savo oficialioj rezidenci
joj Gracie Mansion. suruošė vai
šes pagerbimui svetimų valsty
bių ambasadorių prie Jungtinių 
Tautų ir New Yonke reziduojan
čių generalinių konsulų. Be am
basadorių ir generalinių konsu
lų vaišėse dalyvavo Jungtinių 
Tautų gen. sekr. U Thant ir 
aukšti Netv Yorko miesto pa- 
reigūnai. Svečių tarpe matėsi ▼ 
Lietuvos ir Estijos generaliniai 
konsulai Anicetas (Simutis Ir 
Ernst Jaakson su žmonomis.

_  Balfo Detroito vald. po
sėdis įvyko birželio 1 d. pirm. 
Kazio Ražausko namuose, daly
vaujant Balfo direktorei Elz. Pau- 
razienei. Buvo svarstomi rudens 
rinkliavos ir skyr. 25 metų mi-^ 
nėjimo klausimai. Minėjimo pro
ga numatoma suruošti lapkričio 
mėn. L. namuose vakarą su pro
grama, laimėjimais ir bufetu.

— Valentina Misiūnaitė, gyv. 
Detroit, Mich., š.m. birželio 
mėn. 8 d. su pasižymėjimu mok
sle, baigė Holy Redeemer aukš
tesniąją mokyklą.

Sį rudenį pradeda mažmoži- 
nės prekybos studijas Eastern 
Michigan Universitety, Ypsilan- 
ti. mich. Valentina baigusi “Au
šros” lituanistinę mokyklą ir 
priklausė Detroito skautams. 4

1

VOKIETIJOJ
ROMUVA. — Gegužės 10 d. 

13,30 vai. Vasario 16 gimnazijos 
patalpose įvyko visuotinis Voikie 
tijos LB jaunimo sekcijos susi
rinkimas, kuriame dalyvavo visi 
jos nariai (Jaunimo sekciją su
daro Kr. valdybos, Vasario 16 
gimnazijos, skautų ir skaučių, 
Lietuvių studentų sąjungos, At
eitininkų studentų ir moksleivių, 
katalikų ir evangelikų Bažnyčių 
ir Evangelikų jaunimo ratelio^ 
atstovai), “Jaunimo žodžio” re
dakcija ir keletas svečių. Susirin 
kimui pirmininkavo Jaunimo sek 
ei jos pirm. tkun. V. Damijonaitis, 
sekretoriavo E. Budrys.

“Jaunimo žodžio” redakcijos 
pranešimą padarė Vyt. Brazai
tis. Išleisti 5 “Jaunimo žodžio” 
numeriai

Kontrolės komisijos praneši
mą perskaitė VI. Bartusevičius.

Nutarta Jaun. sekcijos val
dybos sąstatą padidinti vienu 
nariu. Į valdybą išrinkti: K. 1 
Dikšaitis, kun. V. Damijonaitis 
ir P. Nevulis. Kandidatai — V. 
Brazaitis, V. Andriukiaitė ir G. 
Radionovąs. Pagal statutą, į 
valdybą įeina Kr. valdybos na
rys jaunimo reikalams A. Šmi
tas. Į Revizijos komisiją išrink
ti V. Bartusevičius ir dr. V. 
Lenartas, kandidatais Fr. 
Skėrys ir A. Veršelios. |

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Bulgarų architektų grupė

neseniai lankėsi Vilniuje ir su
sipažino su senąja Vilniaus 
miesto statyba, kuri jiems pali
kusi gilų įspūdį. Deda,mos pa
stangos, kad į Lietuvą atvyk
tų kai Ikurie bulgarų specialis
tai ir padėtų restauruoti istori
nius Vilniaus miesto pastatus.


