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Krikščioniška/am 
Pasauly 

Susipažinę su Lietuvos 
problemom 

Roma. — Kai kurie naujai pa
skirti kardinolai yra arčiau su
sipažinę su Lietuvos padėtimi ir 
jos religinėmis problemomis, 
pvz. Šventųjų skelbimo kongre
gacijos pro-prefektas, buvęs 
nuncijus Vakarų Vokietijoj, ita
las Corrado Bafile. Kardinolas 
Bafile, savo laiku dirbdamas 
Vatikano Valstybės sekretoria
te, buvo Pabalt'jc valstybių sky
riaus vedėju. Su lietuviai* jis su
sitiko ir vėliau, attsovaudamas 
Apaštalų Sostui Vakarų Vokie
tijoje, su jais palaiko artimus 
ryšius ir dabar. 

Su Lietuvos problemomis yra 
arčiau susipažinę ir kiti du nau
ji kardinolai — VVashingtono 
arkivyskupas Wiliiam Baum ir 
Studijų kongregacijos sekreto
rius Romoje voliietis Schroeffer. 
Neįvertinimas dvasinių vertybių 

Vatikanas. — Modernus žmo
gus dažnai nusigręžia nuo dva
sinių vertybių arba jas nepakan
kamai įvertina. šiuolaikiniam 
žmogui gamtos mokslai tampa 
vienintele gyvenimo šviesa, o 
medžiaginė gerovė — vieninteliu 
jo gyvenimo tikslu, jo žesciskuo-
ju rojumi. Materialiniai reikala
vimai, kurie savyje yra visiš
kai teisingi, nustumia j šalį ar 
visiškai nuslopina dvasinius žmo 
gaus poreikius ir jo religinio 
gyvenimo uždavinius. Tokia gy
venimo samprata nukreipia žmo
gų nuo galutinio gyvenimo tiks
lo. Krikščionybė anaiptol nepa
neigia žmogui teisės siekti ma
terialinės gerovės, bet ji prime
na, kad medžiaginių poreikių 
patenkinimas negali būti žmo
gaus galutinis tikslas, kalbėjo 
Paulius VL koncelebrucdamas 
Mišias su naujai 
kardinolais. 

Siūlo greičiau 
pripažinti Kiniję 

Washingtonas. — "Foreign 
Policy" magazine Roger Glenn 
Brown analizuoja Amerikos po
litiką Kinijos atžvilgiu ir kriti
kuoja Fordo administraciją dėl 
delsimo formalia* pripažinti Pe
kiną. Atidėliojimas gali suga
dinti visą reikalą. Tokie santy
kiai, kokie yra dabar, mirus 
Mao Tse-tungui, suirs, grupė 
asmenų, kurie nori gerų ryšių 
su Vakarais, negalės atsverti 
priešingų jėgų. Įsigalės nrba izo-
liacionistai, arba tie, kurie norės 
sugrįžti į Maskvos orbitą. 

Brown nėra magazino, bet y-
ra CIA politinis analistas, tai jo 
mintys juo labiau vertos dėme
sio. Kiti CIA sluoksniai atsilie
pė, kad jis iroestė tik savo as
meninę nuomonę, ne agentūros. 
Su Kinijos problemomis jis pra
dėjo domėtis tik prieš ketverius 
metus. 

Fordo administracijos sluoks
niuose apie straipsnį buvo taip 
atsiliepta: CIA žmonės neturėtų 
spaudoj leisti savo žmonėms 
skelbti tokių analizių, o jei jau 
taip Įvyko, jie turėtų nuo Brown 
atsiriboti. 

Ar "Pravda" įdėtu, 
tokį skelbime? 

Chicaga. — Vakar dienos "Chi-
cago Sun-Times įdėjo didelį 
skelbimą Puerto Rico socialis
tų partijos Chicagog zonos ko
miteto, kuriame jie reikalauja 
tos salos nepriklausomybės, 
baigti su Amerikos kolonializ
mu, varžymais ir kt. Amerika 
švenčia 200 metų nuo nepriklau
somybės, todėl mano, kad būtų 
tikslinga suteikti tokias pat tei
ses ir šiai teritorijai. 

Socialistų partija tik nepasa
ko ir nutyli vieną argumentą, 
kad Amerika jau atsiklausė pa
čių gyventojų, bet per referen-

Bedauja iki Brtttrt «a nuotrauka iš vienos sovietų kon cer.rracųos sto> ;0ire 
•The Voice of the MartyTs" 5/1976) 

Siūi IUIO perorganizuoti 
Amerikos Valstybių Organ. 

Šanttago. — Prieš išskrisda- 1. Užsienio reikalų ministerių nio bendradarbiavimo; 
mas iš Čilės. Kissingeris Ame- sesijas daryti dažniau, periodiš-
rikos Valstybių 
užsienio reikalų 

WA5HINGTONA5 RENGIASI 
f\ »r\ -* 

uhm h • • U / I U I A N I MINĖJIMUI 
Washingtonas. — Amerikos kaip paprastai esti — tik pa-

sostinė išvakarėse 200 metų nuo puošti vežimai, orkestrai ir klo-
nepriklausomybės paskelbimo, unaL Vietoj to, bus pavaizduota 
liepos 3, rengia didelį paradą. Amerikos istorija, Bug padalin-
Parado, direkt. Marty Walsh ta į aštuonis laiko tarpus. Kiek-
sako, kad dalyviai ir orkestrai vienas jų reprezentuos 25 metų 
dalyvaus iš viso krašto. Dalyvių gyvenimo fragmentą su to meto 
gal net per daug, ir dėl jų trū- žymiausiais asmenimis ir įvy-
kumo nesiskundžia. Walsh tik kiais. 
pageidauja, kad būtų daugiau 
ir geriau reprezentuojamos et
ninės grupės. Jų lyg ir per ma
žai. 

"Happy Birdhday, USA!" ne 
pelno organizacija, sudaryta iš 
biznio ir civilių vadų, organizuo
janti paradą, tikisi sulaukti žiū
rovų 500,000, n?skaitant iš visų 
pasaulio kraštų televizijos at
stovų, kurie iškilmes perduos į 
savo kraštus. Parado didžiuoju 
vadovu bus viceprezidentas Nei-
son Rockefelleris. Prasidės 11 
vai. vietos laiku (10 va i Cfaica-
goje) ir tęsis apie dvi valandas. Place, Washinjton, D.C. 20006. 

Paradas turės būti ne toks, Tel. (202) 382-1831/32. 

^ e - t a ^ 

Jei kas nori įsijungti j para
dą, turi kontaktuoti Happy 
Birthday, USA!, 736 Jackson 

Organizacijos kai, paruošti didesnę programą . * Neįpareigoti, kaip buvo iki 
ministeriams ir sesijos turėtų ilgiau tęstis. šiol, vienai šaliai ( t y Ameri 

pateikė kelis pasiūlymus, kaip Ministerių teise*"turėtų būti taip k a i ) J*Jj**į ^ P l e n t u s **" 
tą organizaciją perorganizuoti, pat didesnės, paimant kai kurias ^ organizacijos klaidų. 
Reformos turėtų duoti daugiau pareigas iš atskirų, komitetų 4. Amerikos Valstybių Orga-

] j Urugvajaus prezidentas, Nepaiso susitarimo 
atsistatydina 

Montevideo. — Urugvajaus 

Bostonas. — Amerikos ato
minės energijos stotys savo seis
mografais užregistravo sovietų 

teisių periodinėms ministerių 2. Panaikinti kai kurias tary- nizacija turėtų būti prieinama ! prezidentas Juan Maria Bcrda- j požeminį atomini sprogdinimą, 
konferencijOiiiS. Pasiūlė sekre- bas, savo paskirties neatuekan- kiekvienam tos hemisferos kraš-
torius. oas, kaip švietimo ir kultūri- tufr. 

durną 1967 metais už nepriklau-
jsventintais 1 somybę pasisakė tik 4.205 pilie-

į čiai, gauti valstijos teises norėjo 
Lenkų jaunimas ir religija 

Ieško kandidato 
į viceprezidentus 

Boston. — "Boston Globė" 

Solženicinas — 
sovietams rakštis 

Paryžius. — Sovietai įteikė 
vakar rašė. kad Jimmy Carter, i protesto notą Prancūzijos vy-
galimas demokratų kandidatas i riausybei dėl leidimo per pran-

Varšuva. . 

į prezidentus, icĄko kandidatų į 
viceprezidentus. Carter yra dau
giau nuosaikus konservatorius, 
tai ieško liberalo. Minimi 14 kan 
didatų, iš jų dv. juodieji, įskai
tant ir moterį. Jais būtų Atsto-

,vų rūmų narė Barbara Jordan 
1 S ^ l p : . , 1 l a r P Į ( T e x a s ) ir Los Angeles meras 

Į Thomas Bradley. Kiti galimi kan dabar yra buvo 425,081 balsų. 
Išskyrus mažą: Kai kurie artimi "Sun-TH 

cūzų televiziją kalbėti Aleksan
drui Solženicinui, 

Atentatas prieš 
Idi Amin 

Voice of the Martyrs" 6/1976 

Mažiau keliaus 
į užsienį 

jaunimo dali, didžioji dauguma; mes" bendradarbiai taip atsilie-
Lenkijos jaunimo (kaimuose net pė: ar sovietai, "laisviausias pa-
ligi šimto procentų) palaiko 
glaudžius santykius su Bažny
čia ir aktyviai reiškiasi bažny
tiniame gyvenime. Tai ryškiai 
matyti ypač iš įvairių religinių 
grupių, kurios spontaniškai for-
muojasi lenkų jaunimo tarpe. 
Pavyzdžiui Akademinė Sielų 
Tarnyba, liturginiai jaunuolių 
būreliai arba religinis jaunimo 
sąjūdis, pasivadinęs "Gyvosios 
Bažnyčios Oazės" vardu. 

Didelė dauguma Lenkijos mo
kyklinio jaunimo lanko religi
jos pamokas, kurios vyksta 
kiekvieną savaite prie parapijos 
bažnyčių. 

Airiai pirmoj vi?toj 

Dublinas. — Airijos respubli
ka užima bene pirmą v?etą ka
talikiškų kraštų tarpe, kuriuose 
tikintieji labiausiai lanko bažny
čias. Statistiniai duomenys ro
do, jog 91 proc. airių kiekvie
ną sekmadieni reguliariai daly
vauja Mišiose. 23 procentai Ai
rijos katalikų dalyvauja Mišio
se kelis kartus per savaitę. Tik 
tryg procentai tikinčiųjų daly
vauja Mišiose kartą per mėnesį. 

šauly kraštas", leistų panašų 
ukrainiečių ar pabaltiečių skel
bimą įdėti į "Pravdą" arba "Iz-
vestijas"? 

Piktas žmogus uždara akis Ir 
atidaro burną. 

Washingtona*, — Šiais me-
didatai: kongresmanas Peterį tais daugiau negu bet kada a-
Rodino (N. J .) , senatoriai] merikiečių pasiliks namie ir ato-
Chureh, Bayb, Stevenson, Mon-i stogas praleis savame krašte, 

berry nutarė atsistatydinti. Jis 
negali rasti bccdroc ka ' t^s su 
kariuomenės vadais, sakoma 
diplomatiniuose sluoksniuose. 

Beirutas. — Arabų Lygos 
siunčiami taikos daliniai pradė
jo skristi j Libaną, bet dar ei
nąs prezidento pareigas Sulei-
man Franjieh jais nepasitiki ir 
jų nenori. Sirija sutinka suma
žinti savo dalinius, ir iš Libano 
atitraukė 2,000 vyrų. 

Briuselis. — Prasidėjo pava
sarinė NATO gynybos ministe-

Fekinas. — Amerikos Ryšių riU konferencija. Konferencija 
įstaigos vadovas ambasadorius į susipažįsta su naujausiais žval-
Thomas Gatės susitiko su Kini- j gy°u. duomenimis apie sovietų 
jos premjeru Hua Kuo - feng, j pasirengimus ir sakoma, kad 
pranešė oficialioji kinų žinių a- į Varšuvos paktis ruošiasi ilgam, 
gentūra Hsinhua. į tradiciniam karui. 

Kampaiu — Prieš Ugandos 
diktatorių Idi Amin buvo aten
tatas, mesta j jį granata, bet 
jis išliko gyvas. Vienas žmogus 

ra'šo "The i žuvo ir 76 buvo sužeisti, prane
šė Nairobi radijas. 

rašo "Monitor" 

šalto gegužės, Amerikos kviečių 
derlius žada būti rekordinis, 
pranešama Žemės ūkio departa
mente. 

Maskva. — Tass paskelbė, 
kad sovietai pradeda skaičiuoti 
tigrus. Daugiausia jų buvo ry. 
tiniam Sibire, bet jie pradėjo 
labai nykti. 

Maskva. — Prekybinio laivy
no ministerio Timotej Guženko 
žodžiais, sovietai šioj pietiletkoj 
savo prekybini laivyną padidins 
vienu trečdaliu. 

Washin«rtona<», — Šimtui mo
terų, sulaukusiu 65 metus, Ame
rikoj yra tik 69 vyrai to paties 
amžiau3. Senesnių moterų nei 
vyrų yra 4.1 milijonai. 

dale Cranston Glenn (buvęs ast 
ronautas), Muskie. Kennedy 
(atsisakė būti viceprezidentu); 
-ys r^Dernatoriai Dukakis 
MASF. Oi.-'y N Y .; Ar.-

ae-rac. M.;--'~i 

lankys istorines vietas ir nacio
nalinius parkus, pranašauja 
"The US Trav-! Data Center". 
Automobilių klubai ir gazolino 
kompanijos tikisi keliautojų 11 
proc. daugiau, daugiau gamina 
ir keEų žemėlapių. 

Apsirikti gali ir protingas, bet 
pasilikti klaidoje yra kvailumo 
žymė. 

Ciceronas 

Australijos premjeras sako: 

Stiprinti ryšius su draugais 
Sydtaejus. — Australijos mi- 2. Australija viską darys, kad loję; 

nisteris pirmininkas Malcolm palaikytų geriausius santykius . „ . . , . •m „-.4.* _ *.. . . . . . . . j . . . . . . 4. Valstybes srynimas Whitla-Fraser, paklaustas laikrastmin- su tradiciniais draugais, ypatin- , .. *\ ~*._, . _ ., ' * , ..... . . ., . T
 6 .. J i ^ mo laikais buvo virtęs antraeile 

ti- gai Amerika ir Japomja: p r o b l e m a , ^ba r j i vėl statoma 
3. Buvusio premjero reko- pirmon vieton. Buvusio premje-

mendacija Indijos vandenyną ro buvo sustabdyta laivų nai-
laikyti "taikos zona'' buvusi ne- kintojų ir greitlaivių statyba, 
reali, akivaizdoje sovietų grės- karo mokykla buvo panaikinta, 
rr.ės ir jos bazių steigimo Af- Toji programa dabar atgaivin-
rikos žemyne prie to paties van- ta. 

Australija nepripažjsta tų vals- denyno, todėl Australija yra už Fraser premjeru pasidarė ly-
tvbiu inkorporavimo: Amerikos baze Dieeo Garcia sa- ciai prieš pusmeti 

ka skiriasi nuo buvusio prem
jero Gough Whitlam, atsakė: 

1. Jis pilnai pritarė gerai or
ganizuotų lietuvių, latvių ir estų 
bendruomenių prašymui ir pa
informavo Sovietų Sąjungą, kad 

Bites užpuolė mokinius 
Rk> de Janefro. — Kai mo

kyklinis autobusas nuslydo nuo 
kelio ir atsimušė j med; sužeis
tų nedaug buvo, bet buvo blo
giau, kai tam medy įsikūrusios 
bitės puolė mokinius, ir 46 jų 
reikėjo vežti ligoninėn dėl įkan
dimo. 

1956 Brazilija importavo ir 
užveisė naują iš Afrikos bičių 
rūšį, duodančią daugiau medaus, 
bet tos bitės piktesnės, ir iki šiol 

utojo Karstas mirtinai sukandžiojo 20 asmenų, rėjas, mirė sulaukęs 103 metų. 

StiNPKfiBj šnipai veikia 

VVashingtonas. — Sovietų šni
pai Vakarų Europoje visomis 
išgalėmis stengiasi gauti infor
macijų apie lčktuvą naikintuvą 
F-16 ir naujausius kompiuterius, 
Jų šnipai daugiausia būna pri
sidengę pirklių vardais. Du to
kie neseniai buvo sugauti ir iš
varyti iš Olandijos. 

Los Angeles. — Adolf Zukor, 
Paramount filmų studijos jkū-

i 

KALENDORIUS 
Birželio 12: Anufras, Kunara, 

Dainius, Aluona. 
Birželio 13: Šv. Trejybės šven 

tė; Antanas, Akvilina, Suvaidas, 
Minkantė. 

Birželio 14: Bazilijus. Digna, 
Butrimas, Alki. 

Saulė teka 5:15, leidžias 8:25. 
ORAS 

Dalinai saulėta, karšta, drėg
na. 40 proc. galimybė lietaus su 
perkūnija, apie 90 laipsnių. 
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2 DRAUGAS, šeštadienis, 19T6 m. birželio mėn. 12 d 

REDAGUOJA Jonas Z&deikia. Informacinę medžiaga ir nuotrauka!. 
siųsti: 65Zt South Rockwell *ve. Chkmgo, IL. 80629. TeL 778-7852 

"k"). Antanas Janušcvieius LOS ANGELES ATEITININKŲ j sės 
ŠEIMOS ŠVENTĖ ' mirę; Štuthofe 1943 m. birželi 

7 d. buvo įžymus ateitininkų ve 
Los Angeles ateitininkų Šei 

mos šventė įvyko gegužes 23 d. 
Ateitininkai ir svečiai -susirinko §v 

Kazimiero bažnyčioje pamal
doms. I»estos vėliavos. Po gegu
žinių pamaldų kandtda'ai į jau
nučius, moksleivius, ir į studen
tus 6*\i pasižadėjimus. 

Po pasižadėjimų ir įteikimų 
juostų ir ženklelių, visi buvo pa
kviesti į dr. Zi^mo Brinkio gražų 
didelį namą programai. Progra
mos dalį pradėjo Antaoas Poli-
kaitis. jis pasveikino naujai pasi
žadėjusius ateitininkus. Liria Kon 
trimaitė, Lmas Palubinskas ir 
Elena Bandiiulytė jaunučių, 
moksleivių ir studentų vardu pa
dėkojo visiems tieaos, kurie padė
jo kandidatrs paruošti. Irena 
Raulinaitienė kalbėjo apie vasa
ros stovyklos planus. Dr. Felik
sas Palubinskas sendraugų var
du pasveikino įžodi davusius atei
tininkus. Turėjome atsisveikint su 
mūsų mielu moksleivių globėju. 
Linu Kojelių, kuris išvažiuoja 
studijuoti 1 Atlanto rytinius pa
kraščius. Pasveikinom Ramoną 
Al?eikaitę ir Rimą Pofikaitį, -bai
gusius aukštesniąją mokyklą. 

Po programos buvom pavai
sinti. Po vafšių nuėjome į parką, 
kur žaidėme, ilsėjomės ir pabai
gėm rrmsų gražią ir malonią die
ną. 

kėjas ir "Ateities" žurnalo redak
torius, 1941 —43 m. Marijampo
lės gimnazijos direktorius, iš kur 
tų metų kovo mėn. buvo vokie
čių išvežtas į Stutthofo koncen
tracijos stovyklą. 

*A4C * L a l *»ro i i i_HH.AvrO ^ MX.ii Te L.I. 
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Pr. Dielininkaičio ir A. Lipnl'čno kuopų ateitin;nkai s u kunigu J. 
Jonas Jasys kaupimo sue gos metu, Chicagoje 
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Los Angeles Vy'aut- M 
Moksleivių kuopos k r - -

PAS BALTTMORĖS 
SENDRAUGIUS 

Nenorėdami susidurti su vasa
ros karščiais ir susivėluoti su sen- ' 
draugių suvažiavimui pateiktų i 
klausimų apsvarstymu bei atsto
vo išrinkimu, baltimoriečiai rin
kosi gegužės 16 d. į Svotelių na
mus, tropiškam lietui lyjant. Ne-1 
žiūrint šios gamtos išdaigos, susi- į 
rinko nemažai "senų draugų" 
ir suirinkimas pavyko. 

Skyriaus pirmininkas A. Ra-
džhis atidarė susirinkimą ir pa
teikė dienoTarkę. Pirmininkauti 
pakvietė M. N'oreikienę. o sekre
toriauti —J. Bradūną. Namų šei
mininkė P. Svotelienė sukalbėj • 
"Tėve mūsų". S, Surdokienė pa
skaitė jaudinantį skyrelį rš LKE 
Kronikos. Tada A. Radžius skai
tė centro valdybos atsiųstus ap
linkraščius katalikų klausi
mais, kurie bu- svarstomi sendrar 
gių suvažiavime Eucharistinio 

M Ū S Ų K O L O N I J O S E 
New York, N . Y. 
LIETUVOS ATSIMINIMAMS 

35 METAI 
Rodos tik užvakar minėjome 

30-ties metų Lietuvos Atsitnini-

laiko duoklė yra stambi. Progra 
mų vadovas turi pasitikėti klau
sytojo geros valios auka. Turėti 

! lietuvišką programą, visų pirma mų radijo programos sukakti, o .. ,. ^ ? . , . - ' , ., v . v- i j -• o- ' • : reikalinga turėti d:c«elę meilę sa-s:ai, gegužes i d. suėjo 5o metai * • , ,v • • , . \ T v , J, r , j vo tautai, savo raibai ir savo kaip New \orko, r\ew jersey,! . , v» . , . . , ^ . n i -•!,.; tevų kraštui, nes. kaip sakyta, 
Connecticuto ir Permsylvamjos J*. - ' ... '...JT 7r\ ,. , . , ,. j ,. t -v. . : ' biznio is-to nėra. Jokūbas Stukas apyųnkese sklinda lietuvisKi zo-; , . ' , . J .v ^.,. ,C. . .v ,. . \irrrA7rA »^J yra vienas is to.<iu pasišventėlių, dziai iš galingosios WEVD sto~l t . . . . . * £. . , , .7 XT v t *• o- ^ . _„-ijt i ir reikia tiesiog stebėtis, kad iis ties Ne\v Yorke. Si-3o metų reiKS- : b " , w . i - i -i • •: neoavargsta. -minga su.oktis buvo iSTclmmgaii g: . . v «°. 5 r- . , . T . K ~ Suarantama, kad vienam zmo-atzvmea Sv. Trejyoes lietuvių pa : . r Z\ . * . . . , .. . . . KT i VT T . gui paruosti ir transliuoti valan-rapijos salėje, NewarJc, New Jer- ' ' 
^ey. Tai buvo 1976 m. gegužės 
1 d. 

rutis, Kazys Vasiliauskas, Algirdas 
Kačanauskas, Vitalis Žukauskas 

dijo tarnyboje yra didelis daly-j su savo '"giminėm", kunigai Jo-
kas. Juo labiau, kad atlyginimas j nas Balkūnas, Juoz4s Cekavičius, 
už įdėtą darbą, yra minimalus, o į dr. Tomas Žiūraitis ir daugelis 

kitų, kuriuos būtų sunku visus 
eia išvardinti. Šios programos 
nuolatinė padėjėja, o direktoriui 

=.itiiiiiiitiiiiMii>»iuiiinimiiiiiiiUinniiiiunimiHHmmiiHUHiiiiiunmtm>u) 

du dar padainavo duetus: Juozo | nant Lietuvoje jam tekę maty
ti, kaip žiauriai rusų okupantai 
laiko Lietuvą savo replėse. Tokia 
slegianti padėtis jam suteikė nau
jų jėgų dirbti su dar didesniu 
pasiryžimu, kol Lietuva nusikra
tys Maskvos jungo. Beje, dr. Jo
kūbas Stukas jau virš 10 metų 
kaip ruošia programas anglų kal
ba, kurios perduodamos per Se-
ton Hali universiteto WSHU ra
dijo stotį kiekvieną pirmadienro 
vakarą. 

J. Veblartis 

Stankūno "Meilė* baisus" ir Liu
do Stuko "Nesek man rožės". 
Abiem dainininkam akompanavo 
Juozas Stankūnas. Priedui abu 
dar 'padainavo porą dalykų. 

Po to savo jumoristines eiles 
skaitė poetas Romualdas Kisie-

s. Jo satyra buvo šmaikšti, 
kur toliau išrvykus, Lietuvos At- ™ 
siminiraus tvarko dailiojo žodžio! l i u 

sakytoja Irena Veblaitienė. Lietu-į ^h/kiška ir gausi sąmojumi. 
vit studentų informaciją teikia ; A n t r o J d a l y Jis P a t e i K e ^'0 ei' 
Rvtis Balčiūnas ir jo padėjėjas; kraičius rimtesnėm temom, vie-
Antana5Dambriūnas.Atsidėkodain5*' 2 ^ dedikuodamas mineji-
mi ir įvertindami prof. Jokūbo « « dalyvavusiam 
Stuko 35 metų darbą, nors ir Į 
Tabai rihJiarri 'Čkvi %s*nt, faiitrie-

Ištesėti 35 metus lietuviško ra

dos 'programą nėra toks papra'-
tas dalykas. Per eilę metų jam 
yra talkininkavę daugelis žmo
nių: Jonas Valaitis, Alfonsas Pet-

>F.\ IBAj 

vasaros st»vyRlos. Norime pain
formuoti apie mūsq 1----IU5 pa
siruošimus, paraginti KKI galima 

Suvažiavimą ruoši^r,'- ftįffįįt-
Čio 7 d. Eucharistinio icongresc 
metu, Phibdel^iijcq. Philadelphi 
jos ateitininkai sutiko parūpinti 
patalpas suvažiavimui ir pagelbė
ti dalyviams susirasti nakvynes. 
Šiuos reikalus vietoj tvarko -p. E. 
Binkis, 209 Yellowstor.- ? -.. ?'. -
mouth Meeting, PA 19462, tel. 
215-LO-65318. 

dėti šeštadienį, 1 vai. p. p. , Sv. 
Andriejaus ir 19-tos gatvių kam
po. 

Suvažiavimo daifcotvarkę bai
giam ruošti ir ją n^'mkus paske':-
bsim per skyrius tr ^^s : ; : V'^,: 
narius kviečiame suvažiavime da
lyvauti ir aktyviai įsijungti į pro
gramą. Be kitų punktų, suva
žiavime norime pažvelgti į mūsų 
sąjungos dabartinę bfiHc, pro-
blemas ir ateities perspektyvas. 

Euctiarištinis kongresas Phfla-
delphrjoj vyks rugpra^io 1 — S 
dienomis. Lietuviai jarrre dalyvan 
|a organizuotai, su plataus masto 
programa, a<pie kurią išsamiau fatt 
yra informuojama per spauda. 
Programos pravedimtri bus refka-
Iingas gausus ITetvrvr̂  dalyvavi-
iMt k talka. Norioje paragiaU ir 
toliau gyvenančius ateitininkus 
nepagailėti laiko ir kelionės vargo 
ir į šia. retą tarptautine katalikų 
demonstraciją kiek galima skak-
kiapau įsijungti. 

Jūsų Kristuje, 
Centro valdyba 

PATIKSLiNIMAS 

Patikslinama, kad šio sky
riaus gegužės 29 d. straipsnyje 
"Prisiminkime nukankintus stutt-
hp^iečius", vienas StuUbofo kan 
kinių rpinimas klaidinga pavar
de — ^a^luSkevi5lQ*?,, b turėjo 
būti '^anukvičiuj" i be priebai* 

ji lietuviai rinkosi į gražiai Vy-! 
tauto Gružo papuoštą lietuvių i 
»?arapijo- salę ir jų prisirinko trys , 
šimtai. Valandą prieš iškilmes vi-! 
si buvo pavaišinti kokteiliu ir j 
užkandžiais. Čia, akordeonistei \ 
Rūvai Raudytei linksminant, da-! 
lyviai turėjo progos rėJ atnaujin
ti pažintis ir gražiai pabendrau-

lPabaiga) Šios kruvinos mūsų tautai t k Persikėlus į pagrindinę salę, 
,. .-., ... .. , } sunaudos atmUiimą i^iepyitme< • - 5- • u: . : p . _ prei 

Sitano galėtų išskaičiuoti be- . - . . - • -. - -, _ \ • - į visi uzeme sau s.<ir.as\ie.as. rret. 
•i i - ! • T . • i - i l mūsų ateinančios kartos a.mm-; T • > • c„vaihėius ma'da eik kiekvienas lietuvis — kiek . ™ . . , , t. ! jonui hemui su^aiDejus ma.u4-i t U. i rėmimų sukaktis gera pro-i • T M.I\^.. v a ; r « o^tPVft laug jo a r imu žmonių yra oa- v . . -, _ i ^ - ' v n s a s Š!U ' ^ l i r n - ^ vairas an.eKo 

Alfonsui Petručiui, atvykusiam 
net iŠ VVashicigtono su savo šei-

KRAUJU IR MIRTIMI ŽYMĖTI FAKTAI 

I, 
C 3 .3 

lepusios Sibiro tundrom ir stepes ! e š i u Q S b a i s i ^ Q, . ų d a r . 
larbo vergų stovykbse. Juk l=e,! w p r i d o v a n o k i m e k 
vežami gyvuliniuose vagonuose,. I u «. ^ e t -

i i- • n - • . i ;gas» parašytas buvustų Sibiro; v- • . • a c erai ži-
3uvo kankinami alkio ir trošku-\° .* »--•"• «. -, • u S1S vTras, Kaip saKoma, gerai LV 

tremtinių arba knygas apie bu- j n Q i<ą dar0> 
vusius tremtinius. Tarp tokių vei 

ma. Greit klausytojas pajuto, kad 

Jaunučiai Chicagoje 
t Kubiliaus 

kongreso metu, Filadelfijoje. 
Kiek ilgiau sustota prie "sen

draugio" vardo klausimo. Siūlytas 

io, negaudami vandens ir mais-
"o. Nuvežti be reikiamų drabu
žių varomi į miškų darbus Sibi-
"o speiguose ar grūdami į pože-

, nines kasyklas krito kaip musės. 
1 Turime mes jau keletos iš Sibiro 
mirties nagų ištrūkusių buvusių 
tremtinių atsiminimus: Armonie-

j nes, Rūkienės ir kitų. Girdėjome 
r gyvu žodžiu sukrečiančius pa-

| -akojimus buvusio Sibiro trem'i-
; lio Kreivėno ir kitų. Jie palieka 
; leužmirštamą įspūdį. 

Didieji trėmimai birželio 14 — 
15 dienomis tai buvo tik pradžia. 
Visą okupacijos laiką vyko trė-

I mimai, tai didesni, tai mažesni, 
bet kasmet nuolatiniai. Apskai
čiuojama, kad iš Lietuvos išvež
ta, ar bolševikų nežudyta apie 
350,000 žmonių. Tai — maž
daug kas desantas gyventojas. 
Tai baisus tautos genocidas. Sie 
kruvini darbai atskleidžia tikrąjį 
bolševizmo veidą. Tai gengsterių 

vietoje '"sendraugio" vyresnio at-; ir budelių metodų įvedimas į 
valstybinį gyvenimą. 

Nenustokime prieš tuos kruvi
nus okupantų darbus kelti balso. 
Tegu jie žinos, kad šitokios žiau
rios neteisybės subliuškina jų vi
sus propagandos burbulus, kad 
tų faktų kėlimas skaudžiai atsi-

kalų yra ir tik ką išleistas stam
bus veikalas apie ateitininkijos tė
vą, Sibiro trenrini prof. Praną 
Dovydaitį. Tai labai vertinga 
knyga, vaizdžiai mums perteikian 
ti nė tik jo gyvenimą, bet ir ateiti
ninkijos užuomazgą bei augimą. 
Ją yra rūpestingai parašęs dr. J 

Pradžioje jis pakvietė Ireną 
Veblaitienę perskai'yti paties Jo
kūbo Stuko jautriai parašytą tam 
tikrą lietuvybės credo. Muzikinę 
dalį pradėjo solistė Irena S:an-
kūnaitė su Juozo Tallat-Kelpšos 
"Mano sieloj Šiandien šventė". 
Donizetti Ariją "Žino visi" iš 

| kai. Po meninės dalies vyko 
sveikinimai .kuriuos tarė Clark 
miesto lietuvių kilmės meras Ber
nardas Jaruševičius. Jisai dr. Stu-
kui įteikė miesto garbės piliečio 
pažymėjimą. Seton Hali universi
teto dekanas John Deehan, dr. 
Tomas Žiūraitis, G. Petrutytė ir 
Simas Kudirka oareiškė savo svei 
kinimns. Visi jie išreiškė savo 
pagarbą ir pasigėrėjimą dr. Jo
kūbui Stuitui, lietvviui kultūri-
n'mkui-visuomenininkui h- nuo
širdžiam radijo darbuotojui. Si
mas Kudirka kvietė visiem: pa
miršti nereikšmingus ginčus i 
ir dirbti drauge Lietuvos ateities j 
gerovei. 

Pagaliau Alfa Petrutis pakvie-i 
tė tarti žodį patį sukaktuvininkai 
Jokūbą S'uką. Pasidžiaugęs ma-| | 

MARfJUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Girnius, ji atsirado dėka inicia-1 operos ''Pulko duktė". Po jos ^cė-
tyvos mūsų pasrevenSusio ateiti
ninkijos nario J. Žadeikio, kuris 
ėmėsi visus finansų parūpinimo 
sunkumus ant savo pečių. 

Ateitininkų šeimų albumuo
se turėtų rastis artimųjų Sibiro 
kankinių nuotraukos, jų paveiks
lai kaboti garbingoje vietoje, kad 
nuolat primintų apie Lietuvių 
tautos kankinius. Kelios šeimos 
susidėjusios galėtų Dainavoje 
Kryžių kalne statyti lietuvišką 
kryžių su paminkline lenta, kur 
būtų išgraviruoti vardai Sibire 
žuvusiųjų. Ateitininkų kuopos 
birželio mėnesį savo susi rinki m tro 
se turėtų rasti progos prisiminti 
mūsų tremtinius. Tai mūsų tau
tos kraujo dalis, o niekada taip 
stipriai atmintyje nepasilieka tie
sos ir fafctal kaip tada, kai ve &-
ra?yti nekaltųjų trfemtkrių krauju 

liepia į jų imperialistinius siekius j ir jų gyvybių aukomis. 
uSerrobti visa nasaulį. Kun. T. Pmnskis 

ko vardas. Raginta dinamiškiau 
veikti. Mūsų skyrių suvažiavime 
atstovauti sąlyginai sutiko E. Ži-
fronis. 

Po to sekė įdomi Leonardo 
Dambriūno, svečio iš VVashing-
tono, paskaita apie Teilhard de 
Chardino evoliucijos teoriją. 
Diskusijose dalyvavo A. Radžius, 
C. Surdokas, E. Žilionis ir kt. Pre
legentas laisvai atsakinėjo. 

Susirinkimas baigtas malda. 
Tada dar ilgai vyko diskusijos 
prie labai skoningai p. Svotelie-
nės paruoštų vaišių. 

S. A. 

STOVYKLAUTOJU 2INIAI 
Stovyklautojai į MAS vyrernių-

jų at-kų stovyklą — Dainavą 
išvažiuoja autobusu birželio 20 d. 
8 vai. ryto, nuo šv. Antano pa
rapijos mokyklos, Ciceroje. Sto
vyklautojai ii Jaunimo centro iš
važiuoja 9 vai. ryto. Važiuotojai ^ ^ėies moksleiriai ateitininkai - Asta Grai- ~Baa-
susirenka 30 mm. prieš IŠVaŽtavi- įiiujytį ^ Vytas Bandžiulis stropiai mošias! ateiuninkų egzaminais 
ffiO laiką. t Nuotr. U Kojelio 

non įkopė solistas Liudas Stukas 
pradėdamas su Juozo Stankūne 
Humoreska ir Denzos "Jei manr 
myH". Po atskirų pasirodymų jie-

ESAME DĖKINGI 
GYDYTOJAMS 

Ateitininkų tėvai nuoširdžiai 
dėkoja dr. K. Pemkui, dr. A. Šau
lienei, dr. V. Sauliui ir N . Lttko-
šiūnienei už sveikatos patfkfflM-
mą važiuojantiems į Dainavos 
stovvklą. 

rydamas tiek daug dalyvių bei) 
gražių jo darbo įvertinimų Lietu- | 
vos Atsiminimų direktorius taip
gi skundėsi, kad po tiek daug 
metų jis kartais pradeda pavarg
ti. Tačiau paskutinį kartą bū-

0&u& sutaupysite pirkdami jia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink-
tu* reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
iptarnavirtiaa Atidaryta p'.rmad 
Ir ketvirtad vakarais iki 9 vai 

3314 West 63rd Stieet 
Tel PBospeci 6-1991 

SE^J^ A U T O R E P A 1 R 
Motor ttme-up, motoro, stabdžių, vairo 

ir automatinių transmisijų remontas. 
Starteriam- ir altenatoriams duodame ilgalaikes 

srarantijas. TEXACO gazolrnas. 

1CNAS DUBAUSKAS ir PETRAS P1ŠHYS 
5759 South Western Avenue — Teist, 737.3988 
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FRANK'S TV and RADIO, INC. 
K40 SO. HAUSTED STREET TEL. - CA S-7252 
' * D r m T R STEREO miltATU PARDAVIMAS m TAISYMAS 
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Trėmimai ne užsibaigė — 

DAR NEBAIGTA KOVA UZ UISVE 
Kai -.kaitai buvusių Sibiro šešerius metus tik prasidėjo. Ta 

tremtinių atsiminimus, negali kova nepasibaigė ir nepasibaigs, 
net įsivaizduoti, kaip žmogus ga- kol bent vienas žmogus pasauly- į sutarimų, kurie dažniausiai pa-
li būti toks žiaurus kitam žmo- je bus pavergtas komunistų par-j šaunami taikiu būdu. Retos tau-
gui. Armonienės, Rūkienes ar jijos ir diktatūkiskos ' valdžios i tos r>'ztasi beprasmiškai kovai, 
Juciūtės knygos tėra tik paskiros klikos. Cia ir yra pirmasis išeivi-: žmonių ir turto naikinimui. Prie 
to žiauraus gyvenimo ištraukos, jos uždavinys — kovą pratęsti ir į JU reikia priskitri libaniečius. 
bet jų užtenka suprasti komuniz- -išplėsti, nes tai nėra tik kova už; J a u baugiau kaip metai jie ve-
mo sistemom iškreiptą žmogaus vieno Žmogaus ar vienos tautos; d a ^ ^ ^ 0 beprasmę kovą. 
dvasią. Cia yra sunaikintas žmo- laisvę, bet kova už žmonijos | p c r t ą laikotarpi žuvo daugiau 
rusKumas ir pažadinta laukinio laisvę ir žmogaus ateitį. | k a i p 20,000 libaniečių. Bent dvi-
žmogaus elgsena savo artimui. Juo daugiau žmonių laisvąja-; ^ į a - j ų skaičius sužeistų ir da-
Taip buvo, taip yra ir dabar, — me pasaulyje supras komunizmo fis j i k s hlTaBdaJs. Šautuvais, kul-

PILIETINIS KARAS LIBANE 
Beprasme savižudybe vis dar tęsiama 

Kiekvienoje valstybėje yra ne-i GEDIMINAS GALVA 

bedvasis komunizmo policininkas apgaulingas viliones," jo veržlu-
nesigaili ne tik priešu laikomo mo ir klastos grėsmę, juo leng-
svetimos tautos žmogaus, nesi- viau bus galima laimėti laisvę 
gaili net senelio, paliegusio ar bent ateinančioms kartoms, ku-Į ^ griaunami namai, viešosios 
nekalto vaiko. Taip buvo, kai rios nori išpažinti savo įsitikini-j paskirties rūmai ir įmonės. Iki 
prieš trisdešimt penkerius metus mus, naudotis laisve kurti ir gy-
vežė į Sibirą lietuvių ir kitų pa- venti, tvarkyti savo ir savo šei-
vergtų tautų žmones, taip yra ir mų gyvenimus, spręsti savo tau-
dabar, kai tremia ar kalėjimuose tos ir valstybės ateitį. Tai yra už-
pūdo negalinčius prievartauti davinys visų žmonių, kurie dar 
savo sąžinių herojus. nėra pardavę savo sąžinių tauti-

Birželis buvo Lietuvos laisvės niu, religiniu ir žmoniškumo at-
praradimo dienos, prasidėjusios žvilgiu-
suėmimais, persekiojimais, vergi- * 
ja, trėmimais, kalinimais, kan
kinimais ir žudynėmis. Po metų 
biržely prasidėjo didieji trėmimai, 
sunaikinę didelę lietuvių tau
tos dalį. 

Istorijoje nėra daug tokių įvy
kių, kad būtų galima juos lygin
ti su ateistinio komunizmo niek
šybėmis. Iš viso nėra tokių isto
rinių įvykių, kurie prilygtų savo 
apimtimi ir skaičiais prie rusiš
kojo komunizmo tautų, žmonių 
ir net savo partijos narių naiki
nimo. Lietuviai t ik apytikriai 
skaičiuoja sunaikintų ir išvežtų 

Žiauriojo birželio dienos jau 
yra toli praeityje. Tai istorija, ku
ri lietuvių tautą yra apšlakščiu-
si krauju. Bet tie įvykiai turi būti 
ir dabartis, — žiaurumai nėra 
užmiršti, gyvų liudininkų, kurie 
savo kūnuose ir sielose nešioja 
neužgydomas žaizdas, yra daug. 
Tie įvykiai yra dabartis paverg
toje tėvynėje ir visuose paverg
tuose kraštuose, nes jie nuolat 
kartojasi. Gal kai kada ir kai kur 
jie reiškiasi skirtingais būdais, 
bet persekiojimai ir kalėjimai, 

kosvaidžiais, patrankomis ir ar
timo nuotolio raketomis naikina
mas dešimtmečiais suka uotas tur 

šio meto tebevyksta žmonių gro
bimas, apiplėšimai ir vagystės. 

Artimųjų Rytų finansinis tel
kinys Beirute jau sunaikintas. 
Bankai apiplėšti. 300,000 libanie 
čių pasitraukė iŠ savo krašto. 

Aleksandras Solženicynas, dabar 
kančios ir pasmerkimai yra to- ; renkąs medžiagą savo naujai kny-

šimtus tūkstančių savo ^ ^ ^ ^ b u w gai apie 
Ukrainiečiai skaičiuo- • v , - 1 »• 1 ao 

apie tris 
tautiečiu. Ukrainiečiai skaičiuo- '. 5™" 7^T" V" ' do universitete, Palo Alto, Cahf.. 
ja bent porą ar trimis milijonais, į * J f į f T J ^ S L ^ I * ' ? ' ^ e r b t a a : * * * * - F o u n " tus Lietuvoje, kokie jie buvo daridation 

anksčiau pačioje Rusijoje. Dabar
tyje ir savo gyvenamoje aplinko
je tų žiauriųjų įvykių ir tau-

mas yra išeivijos misija. Jos mi
sija tą skausmą perkelti į žmo
nes, kuriems rūpi laisvė ir žmo
gaus gerovė 

Antikomuizmas nėra tik Šū-

šimtais tūkstančių skaičiuoja ir 
kitos nerusiškos tautos. Išvadų 
nereikia nė daryti, nes jos aiškios 
tiems, kurie tikroviškai žvelgia į £ p ^ ^ ų ^ ^ d ų ' p r i ^ i r r u ^ u -
komunizmo pavergtų tautų nai
kinimą. Bet reikia išvadas pada
ryti tiems, kuriems komunizmas 
ir dabar tebėra tik politinė ir e-
konominė valstybės sistema. 
Konkrečias išvadas ypač reikia 
perteikti svetimiesiems birželio kiai prieš komunizmą, bet ko-
mėnesj - -tautų naikinimo pra- munizmo darbų parodymas 
džią. konkrečioje šviesoje laisvajam 

* pasauliui. Antikomunistinis soli-
Nelengva šiandien vesti kovą darumas ir sujungta kova prieš 

prieš komunizmą, kai didžiosios komunizmą yra šiandien žmo-
valstybės nebijo pasmerkti mažų nijos gelbėjimas, žmogaus ir 
valstybių diktatūrų ir nedrįsta tautų laisvinimo pastangos. Bet 
užsiminti apie žiauriausios rūšies ir nusiteikimo prieš komunizmą, 
jau daugiau kaip 60 metų įvestą kaip nužmoginimo ideologiją ir 
diktatūrą Rusijoje ir jos paverg- politinę sistemą, neužtenka tik
tuose kraštuose. Parodyti tikrąjį rai kovai už laisvę. Reikia kovą 
komunizmo veidą laisviems perkelti į tikrąjį karo lauką -Ą 
žmonėms yra taip sunku, kaip viešąją opiniją, tiesiogiai prieš 
sunku sustabdyti godumą ir pel- tautų pavprgėją, okupantą ir 
no troškimą. Prekyba ir pramo- naujojo kolonializmo kūrėją, 
nes išplėtimo karštis komunisti- Suklaidintų, suviliotų ^r sąmo-
niuose kraštuose nugali išmintį, ningai komunizmui tamaujan-
nepaisant, kad gautas iš vaka- čiu žmonių laisvame pasauly pa-
riočiu priomones komunizmas stangas reikia atmesti. Išeivija tai 
atkreipia prieš laisvuosius kraš- turi laikyti tautos ir žmogaus is-
tus. davimu, kol komunizmo tarnai 

Lietuvių tautos laisvės prara- savo kovos nepakreips tiesiog 
dimo tragediją, skaudžiuosius prieš pavergėją ir už tautos bei 
trėmimus ir žiauriausią naikini- žmonijos laisvę. Tai birželio 
mą sunku parodyti laisvėje gy- mėnesio uždavinys ir jpareigoji-
venantiems žmonėms, nes nei mas. 
didžioji spauda, nei susižinojimo Gera yra minėti tuos įvykius 
priemonės nesistengia atverti savo tarpo. Bet iš tikrųjų jie turi 
pasaulio akis prieš komunizmo būti priemonė žmonėms nuteik-
grėsmę. Kol komunizmas paty- ti prieš komunizmą, kuris toliau 
lomis knisasi po laisvų valstybių veda savo pragaištingus darbus 
pamatais, laisvieji vis tikisi savo pavergtuose kraštuose ir toliau 
atsparumu išsilaikyti ir nekrei- kursto laisvuosius tylėti ar mer-
pia dėmesio į pavergtuosius, ken- dėti, laukiant neišvengiamo 
ČianČias ;r naikinamas 'autas. grendimo — visiško laisvės 

Birželio mėnuo iš naujo pri- praradimo, 
mena, kad kova prieš tiesdešimt Pr. Gr. 

ŽEMDIRBIAI PAS POPIEŽIŲ Paulius VI. Nepasitikėkite klai
dingomis ideologijomis, kurios 

jam įteikė "American 
Friendship" premiją. Dešinėje ma
tyti fondo atstovas Robert Miller. 

žada išlaisvinti žmoniją vien 
žmogaus jėgomis, — kalbėjo 
Popiežius, — tiktai sulėtina tik
rąją socialinę pažangą. Kova 
už žmoniškesnę, teisingesnę ir 
broliškesnę visuomeninę san
tvarką neprivalo ribotis viena 
kuria atskira socialine klase; 
giliai klaidinga yra broliškumo 
samprata tokių ideologinių są
jūdžių, kurie siekia suvienyti 
vienos kurios socialinės klasės 
atstovus vien tik tam, kad ga
lėtų sėkmingiau kovoti prieš 
kitus žmones, kurie ta ip pat 
yra brol ia i Drąsiai liudykite 
žmonėm, — ragino Paulius VI 
žemdirbius, — kad teisingumas 
darbo pasaulyje y r a kur iamas 
ne smurto priemonėmis a r de
magogija, bet konkrečiais veiks
mais, kuriuos įkvepia Kris taus 
Evangelija. 

Pilietiniam ka-ui užsitęsus ar ma
hometonams Įsivyravus, krikščio
nys pabėgėliai turės ieškoti nau
jos prieglaudos. 

Praeities klaidos 

Libanas yra mažas kraštas, te-
turįs 4,000 <-. m. ir 2,8 mil. 
gyventojų. Po pirmojo pasauli
nio karo Libanas buvo atskirtas 
nuo Sirijos ir buvo prancūzų 
valdžioje iki Ir-*46 m. Demokra
tiškai besitvarkantis kraštas ta
po arabų pasaulio iždininku. 
Krikščionys, ypač maronitai, iš
augę iš VII a. buvusios mone-
telitų sektos, turėjo didelę įtaką 
finansų tvarkyme ir vidaus poli
tikoje. 

Valstybei besikurjsnt, pusė gy
ventojų buvr krikščionys, o kita 
— mahometonai. Šioje srityje 
reikia t e n k i n i spėliojimais, nes 
krikščionys vengė daryti gyven
tojų surašymą, kuris galėjo rody
ti mahometonų persvarą. Kai ar
ti 300,000 palestiniečių pabėgė
lių apsigyveno Libane, prasidėjo 
dviguba trintis krašte. Jie atėjo 
talkon krašto mahometonams, 
reikalaujantiems socialinių refor
mų ir didesniu teisių krašto val
dyme. 

Libano mahometonai teigė, 
kad turi gyventojų persvarą. Jie 
kaltino krikščionis tesirūpinimu 
asmeniškais reikalais, daugumos 
bankų ir valstybės valdymu, bet 
visišku rankos numojimu į kraš
to varguomenę. Tarp turtingųjų 
krikščionių ir varguomenės atsi
rado praraja. Tiesą sakant, tur
tingieji krikščionys nesirūpino 
ne tik mahometonais, bet ir ne
turtingais krikščionimis. 

Tarpusavio kova 

Pradžioje buvo sutarta, kad 
maronitas bus valstybės preziden 
tas, o suni mahometonas — mi-
nisteris pirmininkas. Vyriausybė
je ir parlamente nepaprastai d i 

mahometonams, jei ne šalutinės 
jėgos, įsijungusios į mūšius. Dide 
le įtaka besinaudojantis druzų 
vadas K. Jumblatas, socialinės 
partijos pirmininkas, aristokratas, 
bet reikalaujantis reformų, savo 
pasekėjus nukreipė kovoti prieš 
maronitus. Druzų nedaug, jų 
skaičius neprašoka 200,000, bet 
jie labai gerai organizuoti. 

Kita jėga yra palestiniečiai pa
bėgėliai, gyveną stovyklose. Jie, 
jau seniai paruošti kovoms prieš 
Izraelį, dabar nukreipė ginklą 
prieš falangą. 

Svetimųjų įsiterpimas 
Libane daug kartų buvo nu

trauktos kovos, bet paliaubos bu
vo trumpos. Mahometonų, dru
zų ir palestiniečių ginklų pers
vara tik padidino kovos įkarštį, 
kurį sustiprino svetimieji. 

Maronitai nesutiko daryti po
litinių nuolaidų. Tiesa, buvęs pre 
zidentas S. Franjieh, maronitas, 
atsistatydino, bet prezidentu vėl 
išrinktas maronitas E. Šarkis. Jis 
bandė tartis su priešininkais, bet 
pastarieji susilaikė vesti viešas 
derybas su juo. Tiesa, slaptos de
rybos vedamos, bet jos neišspren
dė ginčo. 

Tuo metu svetimosios jėgos 
dar padidino drumstį. Alžirija, 
Egiptas, Irakas ir Libija rėmė 
kairįjį sparną, kai Sirija, įvesdi
nusi kelis tūkstančius karių, .eš-
kojo sąlyčio su Libano preziden
tu. Arabų savitarpis nesutarimas 
sutrukdė Egipto, Kuveito, Saudi 
Arabijos ir Sirijos pasitarimus, 
turėjusius įvykti Riade. Tarp 
Egipto ir Sirijos sustiprėjo politi
nės varžybos. 

Pax siriana nebuve sėkminga. 
Sirija jau seniai svajoja užvaldy
ti Libaną, seniau jai priklausiusį 
kraštą, bet šiuo metu jos prezi
dentas H. Asadas yra bejėgis 
nugalėti kliūtis. Jo parama Li
bano prezidentui sukėlė nepasi-

ftbntičs TalamHflei 

ŠVENČIAUSIOS TREJYBĖS 
PASLAPTIS 

Sakoma, kad šv. Augustinas j gyvenimas. Jos vardu pradedame 
daug galvojo apie Švč. Trejybę, ir baigiame savo dieną, poilsį, ke-
norėdamas ją išsiaiškinti. j liovės, darbą ir maldas. Jos vardu 

- , - j . _ . . . , . .dedamos ir baigiamos Šv. M i-
Pne švc. Trejybes paslapties u daiVmami , , k r a m e n i a i , a t l e i -

reikia eiti rie išdidaus proto jega, ^ ^ ž m o n - . : n s n u o d ė m ė s ir 
bet nuolankia maldos dvas.a. š \ė. . - . . • „ • ,^i„.-—.-„;_,; ~, . . . . . , <:am: pala:m:mmai. 
Irejybes paslaptis yra taip gili ir 
plati, kad jukurtas protas jos r. - §VČ. Trejybė yra labai giK vie-
kad nepažins be Dievo pagal- ; n y b ė s paslaptis.' Trvs dieviški as-
bos. Jis gali tik tiek suprasti, kiek m e n y s , tačiau vienas Dievas vi-
Dievo malonė jam leis ir padės \ i&me dieviškame veikime. Ten , 
suprasti. -^.jr Veikia V. Jėzaus žmonių iš-

Sen. įstatyme žydai, nors buvo i ̂ xxpam, su juo drauge veikia ir 
rinktinė tauta, bet Švč. Trejybės Dvasia 

veikia žmonių pašventinimui, 
ten su ja veikia ir Tėvas ir Sū
nus. Dėlto V. Jėzus prieš mirtį 
meldė savo dangiškąjį Tėvą, kad 

prasidėjusi oolitinė kova 
dėlė tikinčiųjų įtaka. Tarp jų į tenkinimą. Libano kairysis spar

nas ir Sirijos įtakinga Baatho ne
pritarė šiam žygiui. Egiptas i ' 
Sirija pasirinko visai skirtingas už 
sienio politikos kryptis. 

pastū
mėjo griebtis ginklo. 1974.I*. 18 
potvarkis draudžiantis be leidi
mo ginklus laikyti buvo atšauk
tas. 

Maronitai nenorėjo daryti po
litinių nuol.'.dų mahometonams. 
Politinis nesutarimas pastūmėjo 
šalis išbandyti ginklo jėgą. Krikš 
čionys per.-ertino savo jėgą. Jų 
falanga, vadovaujama vaistinin
ko P. Gemaielo, jungia tik kon
servatyvius maronitus. 

Falangai susiklostė nepalan
kios sąlygos kovai vesti. Ji gal ir 
galėtų atsispirti krašto kairiesiems 

JAV tarpininkavimas nutrauk
ti tarpusavio kovas Libane buvo 
nesėkmingas. L.D. Brovvno kelio
nė į Beirutą ir bandymas šutai 

jie nežinojo. Pranašų raštuose bu
vo apie ją užsiminta, bet taip ne
aiškiai ir pridengtai, kad jie visa: 
neatkreipė net dėmesio ir jos 
nesuprato. Dievas jiems savo Tre- ' r m e ^ būtume viena savo gyveni 
jybės prigimties neapreiškė ir ne- I m e i r veikime, kaip trys diev 
davė jos suprasti dėl jų savotiško 
Dievo sąvokos supratimo ir dide
lio palinkimo į stabmeldybę. 

Švc. Trejybės tiesa atėjo per 
Viešpatį Jėzų. Jis pradėjo skelb
ti, kad Dievas yra ne tik valdo
vas ir kariuomenių Dievas, bet 
ir labai malonus ir gailestingas 
tėvas. Jis atlaidus ir visiems, kas 
jį prašo, atleidžia ir dovanoja. Jis 
neatsimena žmogaus silpnybių 
ir jų jam neišmetinėja. Jis taip 
pat atidengė mums ir Švč. Trejy
bės prigimtį, apreiškė Švč. Trejy
bės paslaptį. 

švč. Trejybėje yra vienas Die
vas, bet trys skirtingi asmenys: 
Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir 
Dievas Šv. Dvasia. Dievo Sū
nus yra Jėzus Kristus. Šv. Dvasią 
jis mums atsiuntė per Sekmines 
V. Jėzus apie tuos Švč. Trejybės 
asmenis labai daug kalbėjo ir aiš
kino savo mokiniams. Atsisvei
kindamas su jais ir siųsdamas 
juos į pasaulį vietoje savęs, jis sa
kė: "Tad eikite ir padarykite ma
no mokiniais visų tautų žmo
nes, krikštydami juos vardan Tė
vo ir Sūnaus ir šv. Dvasios. Taigi 
visos Švč. Trejybės vardu. ' A š iš
ėjau iš Tėvo ir atėjau į pasaulį. 
Vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas 
Tėvą". 

Švč. Trejybės vardu vyksta vi
sas mūsų liturginis ir privatus 

kieji asmenys Švč. Trejybėje. Ta i 
yra vienybės idealas, kurio turime 

,:i. Būdami silpni ir napatva-
rūs žmonės, savo gyvenime tokios 
vienybės nepasiekiame. 

Švč. Trejybė žmogaus sieloje 
yra lyg veidrodis, rodąs jam, kas 
jis yra, kas jis bus ir kas jis turi 
būti. Jei veidrodis nešvarus, jis 
nieko nerodo. Jei švč. Trejybės 
paveikslas žmogaus sieloje apneš
tas nuodėmių dulkėmis, jis ne
kalba, kol žmogus savo atgailos 
ašaromis jo nenuvalys. "Taigi 
prisimink nuo kur nupuolei, at
siversk ir vėl imkis pirmykščių 
darbų" (Apr. 2. 5 ) . 

J. Budzeika 

vidaus kovos Libane. 
Sovietų patarimas kairiajam 

sparnui susitarti su maronitu 
kyti k lo janč ias šalis nepaliko ; i d e n t u n e r a d o a t i a p r a n 
pėdsakų. Washmgtono įtaigotas' i s i u l & t i y . 
Izraehs nesikišo 1 Libano vidaus | b a n o ^ fe u ^ . ^ a t 
reikalus, ners anksčiau daug kar-4 

tų puolė palestiniečių stovyklas 
ir net Libano sostinę Beirutą. Jei 

mestas. 

Izraelis būtų užpuolęs Libaną, 
kuriam metui būtų nutrauktos 

Libano beprasmė kova priklau 
so tik nuo arabų sutarimo. O jie 
vis neranda bendros kalbos. 

Philadelphia, Pa., kard. John J. 
Krol yra vyriausias Eucharistinio 
kongreso rengimo komiteto pirm. 
Jis čia matyti Romos kolizieuje. 

MOTERIS SU BALTU CHALATU 
DR. K. PAJPBOChJLlTfc-^lMArnENfc 

bandau raminti pacientą. — Be to, dr. Cody prašė ma- j Dr. Cody su kitu chirurgu ir vyriausiu chirurgijos 
Į nęs jus paklausti, kaip jūs jaučiatės? rezidentu ruošėsi operacijai i r plovė rankas . Kitiems 

— Fiziškai aš jaučiuosi taip gerai, kaip antis Į rezidentams ir man j i s pasiūlė ateiti į operacinę salę ir 
kūdroj. Psichologiškai labai blogai, nes mane slegia sekti operaciją. 

Keli tūkstančiai žemdirbių iš 
Visos Italijos aplankė Šventąjį 
Tėvą. Nuoširdžiai juos pasvei
kinęs. Paulius VI pažymėjo, 
kad jau vien šis apsilankymas 

mano galėsiančios išgelbėti žmo
gų vien jo paties jėgomis. Baž
nyčios mokslas remiasi paties 
Dievo įstatymais. Bažnyčia nu
rodo kelia, vedantį į tikrą ir vi-
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Be to, prašyčiau, kad jūs užsakytumėt reikalin

gus laboratorinius tvr imus ir paprašytumėt rentgeno
logą, kad jis rytdienai paskirtų pacientą skrandžio 
peršvietimui. Tai ir užteks pradžiai. Šiandien apie 10 
vai. prieš pietus aš būsiu ligoninėj ir Rossi matysiu. 

— Gerai, daktare, — pasakiau jam, — bandysiu 
savo klausimais neišgąsdinti jūsų draugo — ir padė
jau telefono ragelį. 

kia jų pasitikėjimą Bažnyčia, 
kuri rūpinasi žemdirbių proble
momis, padeda jas spręsti ir ko
voja už jų dvasinę bei socialinę 
pažanga. Būki te ir toliau ištiki
mi Bažnyčiai ir jos skelbiamam j v o P a U e s P ^ a n g o m i s . 
mokslui, ragino iemdirbaiBj Ideologiniai sąjūdžiai. 

žmonių bendruomenės pažangą, 
apsaugojant bei iškeliant žmo
gaus vertę ir jo orumą. Žmogus 
nėra pajėgus išsigelbėti vien sa

lėjęs į operacinę salę, d r . Cody pasakė savo asis
ten tams : 

— Mes tur ime būti pasiruošę viskam. Galimas daik
tas, kad mes tik turėsime at idaryt i paciento pilvą ir jį 
užsiūti. Aš esu labai pesimistiškai nusiteikęs inžinie
riaus Rossi atveju. 

Mirtina tyla ir gilus susikaupimas įsiviešpatavo 
operacinėj salėj . Dr. Cody darė piūvius per audinius 
ir staiga sustojo. 

— Koks aš būčiau buvęs laimingas, jei operacijos 
pagalba būčiau galėjęs išgelbėti savo draugo gyvybę, 
—vos girdimai i š tarė jis. — Liūdna. Įvyko tai, ko aš 

taip bijojau. Jau pervėlu. Mes Rossi jau nebegalime 
padėti. Vėžys išsiplėtęs po visus organus. — Pasakęs 
tai . jis ir vėl susiuvo perpiautus audinius. 

Operacinėj salėj visų nuotaika krito. Visų veiduo
se įsiviešpatavo r imtis . Tylėdami apleidome operaci
nę. 

Nusiėmęs kaukę ir gumines pirštines, d r Cody 
priėjo prie mūsų. 

— Išgelbėti Rossi gyvybę ir atitolinti nuo jo mir
tį mes j au nepajėgiame. — pasakė jis. Nežiūrint to, 
mes tur ime dėti vteas pastangas palaikyti Rossi mo
ralę. Mes tur ime viską daryt i , kad jis neprarastų vil
čių pasveikti. Juk pacientas yra asmuo, gyva būtybė, 

ligoninę. AŠ nemėgstu ligoninių. Jos mane veda j nusi- 'j rodė, kad tumoras yra piktybinis. kaip ir mes. Atsiminkit, kad kiekviena nepagydoma 
minimą. Todėl aš visomis išgalėmis stengiuosi jų iš- Į — Operacija yra neišvengiama, — pasakė dr. Co- Į liga padaro žmogų vienišą ir veda jį į nusiminimą. O 
vengti. dy ir nuėjo į Rossi palata. Žinia, kad jis turi būti ope-i dar labiau ligonis pajunta vienumą, kai j is ar tė ja prie 

— Ponas Rossi, a š jus puikiai suprantu ir su-^ ruojamas. pritrenkė jį. Jis nebeteko humoro ir pasida-į mirties slenksčio. Tad visi stenkimės, kad ne tik Rossi. 
t inku su jumis, kad ligoninė yra geriausia vieta tik Ii-; rė labai liūdnas. Veltui dr. Cody bandė raminti savo | bet ir kiekvienas ligonis jaustų, k a J jūs juo rūpinatės 
goniamB. Jus gi dr. Cody atsiuntė čia tik sveikatai pa- j draugą, kad nieko rimto nėra, nors jis pats netikėjo. Į ir jo neapieidi iate. 

kuria į tikrinti. Ai o m t o u , «*a ir j i t j a i isiko ligoniu. <— | Kitą rytą, » — gukjo jau ant operacinio aulo . ; Bus daugiau 

ligoninės atmosfera, — atsakė jis. 
— Bet jūs čia tik porą dienų būsite. Viena diena 

beveik jau įpusėjo. Kita dar greičiau praeis. Todėl ge
riau ir negalvokite apie jūsų vadinamą "ligonių kalėji
mą", nes jūs poryt jį apleisite. 

Jis nusišypsojo. 
— Daktare, tą patį sakė man ir mano draugas 

dr. Cody. Laukiu, ką jis man šiandien pasakys? 
Paklausiau Rossi kelis tik labai esminius klausi

mus, susijusius su jo liga, ir išėjau iš palatos. Pr ie pat 
palatos durų sutikau dr. Cody. 

Einu į 524 palatą. Aukš to ūgio, gražaus kūno su- Sekantį rytą gavome laboratorinių tyrimų rezul-
dėjimo, malonios veido išraiškos, kokių 60 metų am-! tatus. Juose nieko patalogiško nebuvo surasta. Skran-
žiaus, gana sveikai a t rodant is vyras sėdėjo fotelyje ir j džio peršvietimas parodė labai įtartiną žaizdą an t jo 
skaitė "New York Time". Man įėjus į palatą, j i s pa-į didžiosios kurvatūros. 
kėlė savo linkmas pilkai melsvas akis. — Daktare, — neslėpdamas savo susijaudinimo, 

— Labas rytas , ponas Pvossi, — pasakiau jam. j pasakė dr. Cody, — žaizda ant didžiosios skrandžio 
— Dr. Cody siunčia jums linkėjimus. Jis manęs prašė kurvatūros beveik kaip taisyklė yra piktybinė. Galu-
pranešti jums, kad jis pas jus ateis apie 10 vai. prieš j tinai nustatyti diagnozei mes Rossi turime padaryti 
pietus. I gastroskopiją ir biopsiją. Kaip aš jam pranešiu tokią 

—Daktare, aš manau, kad dr. Cody jaučia sąži-į nemalonią žinią? Be to, jei po biopsijos paaiškėtų, kad 
nės graužimą, nes savo sveiką, stiprų draugą patalpi-, tumoras yra piktybinis, jis turės būti nedelsiant 
no į "ligonių kalėjimą", — juokaudamas pasakė jis. Į operuojamas. 
- Blogai turėti draugą gydytoją! Tik nejučiomis p ra - | Daktarui Cody vos pavyko prikalbėti savo drau-

pas Popiežių akivaizdžiai išreiš- . . ' . sitark, kad turi kokį skausmelį, tuoj tave ir siunčia \\ gą gastroskopijai ir biopsijai. Pataloginiai tyrimai pa-



DRAUGAS, šeštadienis, 1976 m. biržeiio mėn. 12 d | 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
YVorcester, Mass. 

RUOŠIAMĖS TRAGIŠKOJO 
BIRŽELIO MINĖJIMUI 

Worcesterio lietuviai kruopš
čiai ruošiasi paminėti Lietuvos 
istorijoj amžinai neužmirštamą, 
kupinos kančios, gedulo ir siau
bo mėnesi birželį. Prieš savaitę 
paminėta Kapinių diena, pa
gerbėme mirusius, prisiminėme 
mūsij tautiečius, mirusius dėl tau
tos laisvės. Teko matyti ir nežino
mo kareivio kapą su -parašu, jog 
čia guli karys, kuri tik vienas Die
vas žino. O dabar, atėjus birželio 
mėnesiui, reikia prisiminti ir iš
tremto lietuvio skundą: "Nei mo
čiutė, nei seselė mano kapo neži
nos — tik pageltę medžio lapai 
mano dalią apraudos". 

Prfsi-minti ištrėmimo dienas 
ir visus tuos mirusius dėl tikėji-
itK> ir tautos laisvės Worcesterio 
apylinkės valdyba birželio 13 d. 
rengia tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimą 

7 Vai. ryto šv. Mišios Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje. 

10 vai. ryto Sv. Kazimiero par. 
bažnyčioje iškilmingos šv. Mišios. 
Pamaldose organizacijos daly
vaus organizuotai ir su savo vė
liavomis. 

3 vai. p. p. Maironio Parko apa
tinėje salėje minėjimas, Vinco 
Dabrilos paskaita, meninė prog
rama ir kavutė. 

Meninę programą atliks skau
tai - tės, vadovaujami A. Dab-
riiaitės. Visi Worcesterio mies
to ir apylinkių lietuviai kviečia
mi minėjime dalyvauti 

* 

mui. Tarp šių 16-os asmenų bu
vo ir vienintelis lietuvis iš Mia-

I mi Beach, Fra. — Paulius Leo-
, nas, kuris National Right-To-
-Work komiteto buvo specialiai 
iškviestas, apmokant jam kelio
nės ir visas kitas išlaidas. 

Atspausdintoje banketo proj-
ramoje aprašyti visi nusipelnę 
asmenys, tarp jų ir Paulius Le
onas, pažymint ]o tautybę, kada 
atvykęs į JAV ir kad laisv:, ku
rią tikėjosi rasti, ne visiems dir
bantiesiems vienodai prieinama 
del unijų Įsigalėjimo. Pažymėta jo 
parašyta ir 1975 išleista knyga 
With Liberty and Justice, ginan
ti individo laisvę. Duota ir trum
pų ištraukų. Ši knyga ir yra Pau
liaus Leono nuopelnas, dėl to jis 
ir buvo iškviestas. Už ją įteiktas 
jam "Merit Award" atžymėjimas. 

Knyga ' 'With Liberty and Jus
tice" buvo pristatyta ir Miami 
Lietuvių klube, daug kas ją įsigi
jo. Labai |domi pasiskaityti, nes 
išvardintos visos Amerikos nege
rovės. 

K.K. 

JB. 

. pirmą dieną buvę p*i«*ni S pa* 
, veikslai. Kiek žinorr.?.. :orontie-
l čiai sekmadienį išgraibstė dau

gumą kurinių, taip. *ad daiH-
Į ninkė grįžo n a m o į Detroitą su 

labai lengvu bagaž. Lauksime 
kada dailininkė vėl su naujais 
darbais aplankys savo buvusią 
"tėviškę" Torontą. 

V.A. 

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

+a>ęr mm- * * * • » , . * 

Dail. Staaės Smalinskienės, gyve
nančios Detroite, tapybos paroda 
buvo suruošta Toronte gegužės 28-
3 0 d . 

KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont. 

PASISEKUSI P A R O D A 

LAiSlAI "DRAUGUI" 
PATIKSLINIMAS 

Shelbyville, 111. 
GRAŽI VIETA 

VASAROTOJAMS 

Toronto-Anapilio Moterų bū
relis kas metai kapinių lankymo 
proga ruošia noterų menininkių 
dailės parodas. Šios parodos la
bai praturtina šią tradicinę; To
ronto šventę ir įneša naują di-
menciją kūrėjo ir visuomenės ry
šio sustiprinimui. 

Šiais metais gegužės 29-30 d. 
Dailiai, t ik su minimumu p a v a s a r i n i o Lankymo proga bu-

spaudos klaidų, birželio 7 dieną v o pakviesta dail. Stasė Smalins-
"Drauge" buvo išspausdinta kienė-Vaitkevičiūtė iš Detroito, 
mano "Kelios pastabos Lietuviu. I par0CĮą atidaryti būr. pirm. S. 
Operos dvidešimtmečio užbaig-1JAušrotienė pakvietė kun. Joną 
tuvių proga". Tarp kitų kelių! Staškevičių. Atidarymo proga dar 
nereikšmingų spaustuvės neap-! žodį tarė ir žinomas skulptorius 
sižiūrėjimų, Alanto herojus! dail. Jokūbas Dagys, kuris •pabrė

žė, kad kūryba nėra tik kokios 
vienos grupės ar organizacijos 

Šventaragis abu kartu buvo a t 
spausdintas vienodai, kai mano 
antru kartu buvo parašyta privilegija. 
"Šventaregiu", su e; ir į straips- » Dailininkės šviesios sparvos ir 
nio galą, kur rašiau, kad " ( . . . ) optimistiška paveikslų nuotaika 
jei neats irastų naujos, geros matomai pagavo lankytojus. Jau 

Shevbyville ežeras yra Dlinois operos, gal apsieitume su kan- — 
valstijoje vienas didžiausių, gi- t a t a . . ' . " ir t. t , išleista žodis P A I E Š K O J I M A I 
Katam ir žavingiausių ežerų. Jo "orjeros" 
d y S T s i e k i a 11.100 akrų plotą, j ** ' * * * ? J U 0 Z A S f į į 8 0 ^ s ū -
» fearfo airis d a u ž a u kain 2 0 0 ! Be t ne dėl to čia tikslinuosi. n u s V a c k j v o> S ? * 8 1906 m. Rygoje. 

^ S • f P i f Tiek rašydamas ame dekoraci- Zmant*11 a p i e n a r j i s **u p E a § o m i 

myfių. Turi modernias maudyk- i i e K r a s y a a m a s apie aeKoraci a t s j l i e p t i a d r . j Kavaliūnas, 7 » 
les ir gerus Įrengimus k u r ga- J 8 ^ tiek a P i e Priesaikos operą, Adams St., Waukegan. 111. 60085. 
Hfta nuosavus laivus nuleisti, įs ivaizdavau ir minėjau Vilnių, j 
įą fietįrint, išsinuomoti už pri- kai buvo Trakai. Tai atsitiko 
eriAffią kainą į todėl, kad, Sruogą ir istoriją 

Prie šio ežero August inas Pau-! primiršęs, prieš spektakli ir 
lionis pastatė ir įrengė graž ią 'pr ieš r a š y d a m a s įspūdžius, ne -
vasarvietę su vigais patogumais . ' suradau kerių minučių laiko lib-
V5®em •malonia', patarnauja, lie- j retui perskaityt i (vieninteliam. 
tuviška gamta, o mėgėjams ž u - . n e s paskut in iam: kitus du Kbre-
raate labai puiki vieta, nee eže- tus buvau perskai tęs ) . 
re yra įvairių rūšių' žuvų, 

Anatol i jaus Kairio komedijų 
r inkinys v ienoje knygoje 

RYS KOMEDIJOS 
KU-KTJ, 3 v . komedija 

D I D Y S I S P E N K T A D I E N I S , 
5 v. komedija 

3 . R C T O S K B I J Ū N A I , 
3 v . komedija 

Iliustravo dail. Z. SodeUdenė, 
224 pusk, kaina $5.00 

Užsisakyti: 

D R A U G A S 
4545 West 6Srd S t r . 

Chicago, HL 606*29 

IŠNUOMOJAMA — FOR RE NI 

Išnuomojama* 5 kamb. butas (3 
mieg.) Marcptette Parko eentre. 
Teirautis po 6 v. v. tetef, 476-5181 

I B A L E S T A T E WANTEC — MOTERYS 

<rf. apdrauda 
Milo pa.o 

— SO<5{- pifriau mokėsite 
ano agnios ir aatomo-

F R A N K Z A P 0 L I S 
t% West »otJ. Street 

Chicago. IIHnois 
TeU4. RA 4-SS&4 

• VALOME 
Plauname ir vaškuojame 

viso rfiSin grindis 
S. BUBNYS — TeL R E 7-5168 

Išnuom. miegamas kambarys mote
riai Marofuette Pfee. 

Skambint PR 8-5577 

Išnuom. 
First floor 4-room (1 bedrm.) 

heated apartmesnt. Stove and refri-
gerator. Nr. Marouette Pk. $165.00. 
CaH after 6 p. m. 8*S*2164 

Išnuom. 5 kamb. butas (2 mieg.) 
nuo liepos 1 d. Karštu vand. apšild. 
Pageidaujama vidutinio amž. pora. 
Skambint 925-5670 

IŠNUOM: kambarys 2-me 
Atskiras įėjimas 

IŠNUOM. 
ir Albany 
po 5 v. v. 

ir patogumai 
TeL 523-8944 

3-jų 
apyl. 

aukšte. 

kamb. butas.-62-os 
Skambiai 737-1196 

I&EfiKO NTOMUOTI 

HOME F O R S A L E BY O W N E B 

Tmmcdiate occirpancy. Palo* H ta. 
are*. 4 b«droom» J H ceramic bailia. 
Complete aecurity aod tire systema. 
Large family room and den witn 
fireplace. Hot water basebo&rd heat. 
Carpeting and custom drapea. Comfc. 
wlndowa and altuninum awnings. 
Waūuos dtatance to scfcoola and 
churchae of all faitba. 

For appoiBtment call 448-1296 

MOTERIAI REIKALINGAS S-jtJ 
kamb. butas Marcpiette Pko. rajo
ne. Skambmti nuo 9 vaL ryto iki 
1 vai. popiet — 424-3174. 

Rami moteris ieško 3-jų ar 4-rių 
kamb. Švaraus buto antrame aukšte, 
Bridgeporte arba Brighton Parke. 
Skambmt po 6 v. v. tel. 827-7414 

M I S O E L A v F o r i 

oooooooooooooooooooooooooo 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

JfEDZINSRAS, 4065 Areber Ave. 
Chicago, HL 60632, ielef. 927-5980 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

T E L E V I Z I J O S 
MI61IN&S TV 

Spalvotos Ir P*prasu«* Radijai 
Stereo ir ore vėsintuvu 
Pardavimas u- «sUvn»s 

M I G L I N A S T V 
2846 W. 69tii S t , td . 776-1486 

ma&BBSK SŪORES, 9DCH. 
C O r N T K Y HOME 

Nepaprastai jrraSus 4 miegamoji) 
(2 vonios > "rancb" n a m u ant 
100x150' p. ptiUtial apaod'.nto rfcfjrpo. 
Gani apStW.. oro vftaiuiiuas, kabineti
ne vtrtuVS. risi reildnenys. Židinys. 
O'deli Kambariai. Aptvertas kiemas, 
patio. "Panelled" Šeimos kamb.. ba
ras su vandenin. "PajieUed" rflsys su 
t_ "sboireig*' ir "p»wder room". Pni-
kios mokykloa Arti paplttdymio. 
Danu pKftdų. Tuojan salima ufimtL 
t57.600. 

Kreiptis \ 9BtvtairLit% *&, 312 "•• 
847.1750 arba 312 — 436-2727 
Savaitgaliais SIC — 4«»-2971. 

Į ************************** 
Mūriais. 3 butą! — 5, 5 ir 4 kamb. 

Visi Išnuomoti. Namas 16 inettj. Prie 
71-os ir Mozart. 

Mūriais. 1% aukšto — 6 ir 4 kamb. 
12 metų. Įrengtas rūsys. Platus skly

pas. Prie 72*08 ir CaHfornia. 

BROKERIS P. 2UMBAJOS 
TeL 778-«W6 

4% kamb. 16 meta geras mfir. 
bang. 71 ir FairflekL Reikia parduo
ti — pasiūlykit. 

%iĄ ir S kamb. nOtr. t? ir Albany. 
Gar. Platus sklypas. Priims pasiūly
mą. 

2 butai po 4 kamb. švarus 20 metų 
mūr. 73 ir BockweIl. Atskiri šildy
mai Gar. Pasiūlysit. 

4 kamb. medims aantukas prie Tl 
tt Kedrte. $T2,90«. 

SEORETARY — LAW OFFICE 
InfceUigent person pos«essing mgh 

degree «Jf atcretarial skills, needed in 
growmg law firm. Position entails full 
secretarial duties & related adm. resp. 
for partner. Exc. sal. 34»-7404 

WOMAN to live in. Care for elderly 
lady. Lî ht housekeeping & cooking. 
No Laundry. Good salary & home for 
right person. Recent references. Some 
F.nghsh necessary. 

834-7426 after 5 p.ra. 
-

GENERAL O F F I C E 
Mušt type •— good v. rta figures. 

Start at $130.00 weekly. plūs co. 
pafd benefits, including hosp. — 
kolidays vac. etc. Apply in person or 
pbxme 677-2451. 

CCSTOM ACCESSORTES 
7540 N. ttnder. Skokie. tll. 

IttCEPTIOUIST TYPIST 
Perraanent part time position 

available in new offlce in rTat'l 
Marketiag firm. Excell. workinr^ 
etmdJtions. Good skills and flexibi-
lky reąuired 236-9387 

G«ra proga sąžiningai nedirbančiai 
n»teriai uždirbti kenoiacą doleriu ap
valant 2-3 Įtartus mėnesyje mažą bu
telį. Atlyginimas ir laikas susitarus 
tel. 787-2738. Skambint 5 v. v. (iš
skyrus sekmad.) 

Elecfrical Problems? 
Free estimate anytime 

Call 225-9560 

Aloyzo Barono vaikams 
knygute 

D I E N A P R I E 
E Ž E R O 

HEATTNG 
AUS OONBTTIONING 

D. žnkarosfaas 
4444 S. Western Aveooe 

TeL — VI 7-S447 

Vasarvietė Lithūk Recort yra Šiuo patiksl inimu noriu pri- yra pati geriausis dovana. Šioje 
puikiai Nijolės Vedegytės Palabins-

apie- 200 mvHu nuo O i k a ^ o s . . ""f111*.*!a? b e t k ą r a š y d a m a s ; kieoės spalvotais piešiniais ilius-
R R 4 She1!yvvi}!e UI 62666 ^a^^št i 1 " 1 1 1 5 3 ^ su medžiaga turi truotoje knygoje "Mėlynų karve-
orti Mattoon miestelio Vasar- sus ipaSht i . B e s k u b ė d a m a s aš t o ; Uų" autorius paliečia šiuolaikinio 
vietė tik pirmi metai veikia j , Į nepadariau * snklydau. Prašau 
turi pasisekimą. a D . I 1 * " * ^ * n » n a t l e i s . 

Nakas 

Miami, Fla. 
PAULIUS LEONAS 
W A S H I N G T O N E 

Gegužės 13—15 d. Washingto-
ne -vyko metinis National Right-
TO-Work suvažiavimas. Tai yra 
laisvės koalicija, kurią aktyviai 
rėrrila 730,000 amerikiečiu. Jų 
tikslas apsaugoti darbininkus ir 
garantuoti jiems teisę į darbą, ne-
ž73rint, ar >ie priklauso prie uni
jų ar ne. 

Kasmet suvažiavimo metu yra 
įtefkTamas sen. Everett M. Dirk-
sen vardo atžymėjimas asmeniui, 
daugiausia pasireiškusiam lais
vos tft'sės'f darbą skleidimu. 

Šiais metais tokiu asmeniu bu
vo paftnktas Arizonos senatorius 
Paul Fannin už pravedimą sėk
mingos akcijos, ginant statybos 
darbininkus nuo priverstinio prt-
Eiadsyrrio urlfjorns fr pasekofe 
prez. Fordas tado reikalą pakeis-
t? savo nuomone ir vetuoti va-
flirramą "common si tus" statybos 
pflfetavlmo legalizavimą. Senato
riai atžymėjimas buvo įteiktas 
per iftflmingą banketą gegužė?! 
M d* da%vaufirtt Wb srrskmj. 

T o pat banketo metu dar bu
vo apdovanoti atžyittijrrftais 16 

V A Ž I N Ė J A N T I S DANTISTAS 

D a n t ų gydyto jas dr. G. B o r -
bach įs i taisė automobilį su spe- • 
cialiu dantų gydymo kabinetu, f 
su reikiamais įtasais ir jau ket 
veri meta i važinėja po IUinoka, 
sa s todamas prie įstaigų, kur lai
komi seneliai , ir kitose vietose, 
kur sunkiau pasiekti dantų g y 
dytoją, ir ta i so dantis. Per me
tus j is aplanko 70 gruphj ir ap
tarnauja apie K.006 pacientų. 

~— r 

miesto vaiko kyvenimą. Knyga vi
su recenzentų buvo labai šiltai su
tikta. Įrišta į kietus viršelius. Tin
ka vaikams ligi 12 m. Jau dabar ją 
onpirkite savo pažįstamam vaikui 
dovanų. Kaina 3 dol. Gaunama 
"Drauge". 

» • » « « • » • » « • • » • » » » > • • • • » • • * 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu greit*!, 
garantuotai ir sąžiningai. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMA! — PATSJSTMAI 

KJLa.fBi.rus p m u p i r n s 
1S58 a Waflbtcnaw Are. «27-SS3t 
» • » * 

P U S M E Č I U I 

^70.00 Chicagoje 
^52.00 Gceroje 

(10/20/5/UM) 

5 O 0 O O O O O O 0 O O O O 0 0 0 0 O 0 O O 0 0 O 0 < 

PLUMBING 
Voaių, virtuvės sinkų ir vandens 

Šildytuvų specialistas. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
plytelės. Glasa blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Kreiptis po 
6 vai. v&kv 

SERAPINAS— 77S-0203 

5 C K > 0 0 0 0 ^ 0 0 0 0 0 < > O O O C - O O O O O C - C - 0 < 

J O O O 0 O O O O O O O O « 0 0 0 O O O O O 0 O O « 

N A M Ų R E M O N T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisaa ir naujai įreagtu vonia*, 
virtuves ir naujas lubas. Įrengto 
te&nabariua rūsy. Dažau. 

Z2gns», M . 77&-48S8 po 6 v. vai . 
c^ooc-ooooooooooc-oooooooooo 

6 kamb. 4 mip«. S vonios milr. 7t 
ir Rockwell. Galimos pajamos. Gar. 
TuSčias. Paslftl^kit. 

3 legalūs butai 15 tnetrj mūr. M. P. 
Atskhi Sfldytnai. Platus sklypaa. Gar. 
Paaiūlymas. 

6 kamb. 25 metu gera mfir. rezH. 
73 fr Califomia. r75 p. sklypas. Cen
trinis vėsinimas. įruoštas skiepas. Pa-
?>iWvVTt. 

5<4 4 tr 9 kam*., 15 meta mfir. 
M. . AtsfciH Šildymai. Gar. Pasrmvkit. 

1 bntai po « ir 8 kamb. skle»«. 
naflr. M. . Priims «a*id!yma. . 

12 bntiĮ 10 metu mui1. f vaJtarits 
už Kedaie. Galima sitByti 

LEONAS R E A L E S T A T E 
2741 W. 69 S tr . 925-6015 

Reikalinga moteris namu ruošos 
darbui 2 dienas savaitėj. Skalbimas ir 
valymas. Geras auygmimas. Art; €hi-
cagos universiteto. Rekomendacijos 
reikatogos. Skambir.: 643-9420 

EXPERIEXCED 

SECRETARY 
Excellent typing ajad shorthand 

skills a mušt. Interesting and varied 
duties. Excell. benefits. Salary o»m-
mensurate with skills & «:xpcrience. 

CaH Mr. Burfl 846-5405 

VYRAI IR MOTERYS 

MARMA NORElklKRR 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETBVA 
Labat pagMfcUafatKM gero 

'prekCs. Matataa S Esropos t 
3S0S TV. SSUk St., CMoasp, B 

TELi. — WA S-2787 
• • • • • • • • • • • I » P - » • » • • 

roaicB 

0WVEH S.%CRIFtCE $ FLAT 
BUEJ>ING — S BEDROOMS eacfa. 
Near Schools, Churches. Transporta
tion. Lovely Location. (West of Mld-
way Airport 

ONLY$»,«H» 
CaB Owner after 7 RM. 787-4515 

Savininkas parduoda 6 kamb. (3 
mieg. namą. i% vonios. Rūsys. Gara
žas. Apyt 72-Q9 ir Albany. PuUdam 

$31.000.00. Skambint 778-1BS5 

Liuksusinis 8 kamb. 
towWiouae fr botai. 

(3+ miegamieji) 
Arclufcktui lajai 

Pensininkams auto 
Amžius 62 iki 80 m. 

i. BACEYIči-3 - 773 .223? 

HELP WANTED — VYRAI 

« 

* 
Į % * i k._n l 

w —. j t r-

i M M ) M t > t l 1 I M < 

1 V O V 1 N G 
ftERRNA.- f*frKrau»i*j c*ufaM Ir ki
tas daiktus. Ir iš toli miesto l e i * 
mai ir pilna apdraoda. 

X E U J P * . — WA 5-M6S 

Amerikietia rašytoja* Xė<5r. 
asmenų, už įvairius nuopelnus' gu žmona Anglijoj, kur ruoiia nau-
Sios organiaaciio* idėjos skiaidi' • įą knygą. 

In Canada Needs Foundry Help. 
W e are offering opportunities for experienced foundry 
workers. Steady work. 

W e are interested in fotmdry personnel wi th technical or 
practical experience in any phaae o f steel cas t ing m a n u -
facture. Of special intereet are: 

PATTERNMAKERS 
ARC-FURNACE MTITING 

STJPERVISORS 
FLOOR MOULDrRS 

CLEANIRG SHOP 
INSPECTORS 

Salary negotiable . Apply in wr i t ing giving r e s u m e of 
work histor\- and edncation to: 

ATWOOO ^ M O R R I L . LTD 
Sf f** f f f tNkdn " • £ * » » y « n « . 
- •» *i»t aicpneiii n, On vni f AUA 

XKXXX>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO< 

RAMI APillDYMAS 
. Tatean .sesras fr I^Mta M į 
!4oa. Pigiai iSralao taipgi aij 
to perdirba dfi d«M- (deda 
5ildTta'»i«*. KielpUo — 

A- BAKYS — tet 447-8866 
( O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C 

GUARDS NEEDED 
FHII Time 

MEN and W0MEM 
Southwest side location. Mušt be 
over 21 and speak English. $110.00 
to start. 1120.00 after 30 days. 

CaH Mr, Walker 542-7781 
Bet^ee?i 9 a"1! 11 A. M. 

G E S E R A I J FACTORY WORR 
MALĖ & FEMALE 

Injection moldimr operation. Stpady 
•wr>rk. 5 Days a week. Excl!ent 
warJLmg conditšoroi. Good pay. Co>m-
piajiy, benefits. App)y in person. 

1175 S. Whe»?Img Koad 
TVheeHog, n»tnmj» 
TEX. — .-v«-2W«j 

I 

gnži» baltos flvtos paštetas su bal-
kosės, Thoraoptae langais ir atski-
nm oeotr. šaldyme sistemom. Town-
hdose turi lV -̂f- prausyklos ir židinį. 
Liuksusiniai butai atnešė $8.700 tneti> 
rtių pajainiĮ. Meahts namas didelei Sei
nai ir i«vagt«vl«>ui. SlOtOOO.00. 2953 
W. 71 St 

M. A. Š I M K U S 
REAL ESTATE. KOTABY P C B U C 

XXGCNKE TAX SEBYTCE 
4250 S. «aplewood, teL 2S4-74D0 

Taip pat dstroml VERTIMAI. 
QXME4T(J iškvietimai. p*doeal 

PIL1ETTBĖS PRAŠYMAI ir 
kifoM btaiftai 

• * brangiai « mfisq MadSUo. 
COSMOS PARCELS ECPRE5S 
S •JV'lMIii ! LIETUYfi 

tsss a Habtdd at. cbica«o rn. soeoa 
2M1 W. 6SUk St.. CMoacch BL «OS9» 

Telefu 925-2737 — 254-3320 
f. Yaleetfaaii 

• O M M M M I H I l t M 

O O O O O O O O O O O O O O O d O O O O O O O O O O 

BT7TC NT0MAVIMAS 
Namo pirkimas — Pardavimas — 

Valdymas 
D r a a d i n s f — l a e o a e Tax 

Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Afe. — 778-2233 
K > 0 O O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 O 0 O 0 0 > 0 0 0 0 O < X 

126 Gftifr** 

. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdru.m«ta.«( perkraostymas 
^•sirin ats**jnra 

82S W189T S4tt PtACJE 
TVL — FRontier 6-1882 

nsHtnmurlIlIHIlIUSUmmnMimflUHiH 

3110 \\jtJL ESTATE 
PfEKZ.. — PHlDUOSlt 

TTC3I0S1T 
ĮVAIBOS DRAUDIMAI 

IfaloBffli joms patarnau* 
BALYS BUDRAITIS 

4S89 Archer Ave. - 254-6581 

ISSth * Archer Ave, — 257^861 

8928 So. Hariem Ave. — 598-8290 

ffiimfffiHunmimMMiumimuHHtiimt 

WANTEB — VYRAI 

PLASTICS FORFM.\N 
VACTJUM FORMT̂ KJ 

Mušt bave sPme «cp>ef?encc and be 
abi* to handle normai equipment 
maintenance, Good startmg salarv and 
beaefits. 

KAR-R1TE CORP. 
3737 N. Acorn 

Franklin Park. n] . 
456-2420 

, - i ^ _ 

P B N C H P R E S S 
Mušt ha ve experience in makiag. 

own complete setups from fefue-
prtnts. Complete kno^tedge of pro-
cressive d»e». automat?c feedfi GtZl' ' 

straight sode presses. 

M M » t l t » M M « M M I > M » M » i 
— 5 kamb. Ir 2 kamb. pa

stogėje. Cectr. gazu tUdyaas. garsias. 
56 ir RockwelL $22.0(10 

2 po 8 kasSb. aiOr. Centr. gazo 5il-
3 njas. gsnžas. 61 Ir Talmaa. 

RE.ADY METAI, MFG. 
4510 W. 47th Street 

-• 

EXPER. A t t AROITIVD 
TAOOR 

Contart Mr. Murphy 
ER1C SALM, INC. 

6141 N. Lbtcorn 
Tel. IN 3-1133 

WANTED 
BE»CH MECKAmC 

Wiling to learn. 
Jtfust speak English. 

STANDARD PT-\TTNG 
RACK CO. 

191S N. PanTina, Chicago 
— 

$369.00 
Brighton Pke. $28.000. 

( S I M A I T I S R E A L T Y 
laaorsaee — IšeaaM Tax 

mm « \ S£J-: S i 488-7878 

CLATINKITE "DRAUGĄ**, 

P R E S S B R A K Ė 
Mušt be experienced :n maksig own 
complete setapa on press brakes 
f ronv braeprkrts. 

READV META! UFG 
4oWiV. 4 7 « S t r t e T 

_ ^ > — 
Perskaito MDranąą*% duokite 

1 kitiems (Msiskaityti; 

http://KJLa.fBi.rus
file:///jtJL


A. A. JURGĮ JAKUBONĮ PRISIMINUS I A. A. KUN. PETRAS DZEGORAITIS | ******* DEZERTYRAS , DRAUGAS, šeštadienis, 1975 m. birželio mėn. 12 d 
Paminklo naš\entinim~ proja ' n's sirado būdą pagelbėti, su 
P^-ei ris rr-e'ais Chicagc'e po sąįb ga. kad a i s ty j e ir jis ki-

sunkios ir labai IgOs lffos mirė iems bėdoje esantiems, t?i'-' 
•konomistas Jurgis Jak bo. is. pat išties ų pagalbos ranką. O 

A&' jo kapo pn.f.iatyt^s skulpto- tai jis ir turėjęr, progos su kau-
ria'js R. Mozoliausko sukurtas pu aiikti, tarnaudamas UNRA 
raminklas šv. Kazarniei-o lietu- administracijoje Vokietijos sto
vių kaprėse bnvo prieš kolegą vykioje Buvęs velionio Jurgio 
dienų pašventintas. Apeigas at- bendradrrbis Prekybos ir.stitu-
liko kum A. Greuslys. Kadangi to docentas dr. Balys Paliokas, 
velionis priklausė reformatų ėjęs kartu su velioniu Jurgiu 
bažnyčiai, tai ir tos parapijos aukštuosius komercijos moks-
kunigas Neuir.ar.as atkalbėjo a- lus Vokietijoje, pabrėžė kad ve-
titinkamas maldas, dalyvaujant lionis. nors dės'ė vadinamą sau-
gausiam būriui velienio giminių, są discip'iną, turėjo Dievo dova-
artimiįių ir draugų. Po to naš- ną taip dėstyti, kad klaipyto jai 
lė S. Jakubonienė pakvietė vi- mėgo patį dėstytoją ir -'o dėsto-
sus dalyvius prisiminti velionį mą mokslą. Pasikeitus Lietuvos 
Jurgj Liet. Tautiniuose namuo- okupantams, reikėjo naujos in-
se. sti'uto vadovybės Renkant rek 

i ,4.J, ^JK . , , „ Net lo metų slapstęsis dezer-
se rararnose ir AK-^ o sv. Pet-L T r . m . i . •• n i- J - C / » • • W J • T ^ 
^ **- at •> w -tyras Loy D. Clark is Bohng- d rovės, 56 gatve ir Kedzie. Da
ro parapijoje.- o s^aditpun- į^ j^k priemiesčio pasidavė Fo- lyvauja apie 150 menininkų su 
kas, airoo ir s ^ miutais. l f e g t p a r į 0 pdicijaį išvargintas savo tapyba, skulptūra, rank-

Laisvu laiku ir.•. ~o piešti, i įtampos ir kaltės jausmo. darbiais, nuotraukomis ir kitais 
Buvo surengęs vieną savo paxo-j VAnnnA r A T V K F ,****** darbais, 
dą, o su savo darbais dalyvavo PARODA GATVELE 
keliose lietuvių paroiose. Mė- šaligatviuose Kedzie ir 63 
go rašyti eilėraščiui gatvės sankryžoje, Chicagoje, 

Į velionies atsisveikinimą at-j šeštadienį, birželio 12 d. wio 9 
vyko daugybė lietuvių,, kur gie-jv. r. iki 5 v. v. bus meno darbų 
dojo Čiurlionio ansamblis, asai- [ paroda. Sekmadienį paroda 
das kalbėjo kun. L. Zaremba, Vyks prie Talman taupymo ben-
SJ. Velionies karstan giminaitė 

• Irena Ruseckienė ir Ona Mikui g-

Paskutinis širdies plazdėjimas 
Nenutilo negirdimas taigoje, 
O du-ida, dunda ir dunda 
Prisikėlimo būgnais 

K. Bradūnas 

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
-

K m. P. Dzegoraiiis 
Clevelande, birželio 4 d. po 

trumpos ligos (kraujo išsilieji
mas smegenyse) mirė kun. Pet-

torių, daugiausiai balsų gavo \ ras Dzegoraitrs, pastaruoju me-Paminėjimą pradėjo ir ji tvar 
kė velionio buvusi studentė Al- velionis Jurgis, bet iš kuklumo 
dona Rimienė, pasakydama pri- jis atsisakė ir tas pareigas per
laikytą eilėraštį ir pakviesdama j leido Vytautui Staugaičiui, pats 
buvusį Lietuvos konsulą muz. I pasilikdamas prorektoriaus pa-
Antaną Kalvaitį paskambinti a- i eigose. 
titinkamą muzikin; kūrinį. Bu 
Vusi Tauragė komercinės gim 

tu buvęs vikaru Sv. Villiamo 
parapijoje. Tai jau tretysis lie
tuvis kunigas paskutiniųjų 20 
metų laikotarpyj išsiskyręs iš 
lietuvių dvasini akų nedidelės 
grupės. Ankščiau Clevelando 
lietuviai neteko dviejų Šv. Jur
gio parapijos klebonų: kun. V. 

B. Barčio. 

kienė įdėjo lietuves žemės, gin- vežtas į paskutinę jo Šv. Vilia-
taro ir diemedžio šakelę nuo j mo parapiją Euclide, iš kur an-
jo tėvų kapo. Atsisveikinimui tradienį, vysk. Issenmaim atlai-
gražiai vadovavo Juozas Stem- kius Prisikėlimo mišias, palai-
pužis, pateikęs velionies nueitą dotas Visų Sielų kapinėse. Ilsė-
kelią šioje žemėje. kis ramybėje, mielas kunige 

Pirmadienį velionis buvo per- Petrai! V. Re. 

iW^> :t4MHK3K 

Kun, Petras buvo gimęs 1909 
! metais, kunigu įšventintas prieš 

Pastaruoju metu stengiama
si labiau populiarinti ekunaeni-

nazijos auklėtinė Petronėlė Ru- nio sąjūdžio idėją, kuri siekia 
kuižienė papasakojo savo atsi-. įgyvendinti krikąčionių taikų į Vilkutaičk) ir kun 
minimus iš anų dienų, ypač kaip, sugyvenimą ir bendradarbiavi-' 
moksleiviai domėjosi direkto- mą. Velionis Jurgis jau prieš 
riaus vedybomis su mokytoja! beveik pusę šimto metų to są- , 
Stase Kumpfevifcūte. Buvęs jūdžio idėją dalinai realizavo, £ " * E ^ T ^ . . s r ^ e 

Prekybos instituto studentas pasirinkdamas savo gyvenimo C » ™ ^ sermnariją. Buvo 
Povilai Ramanas priminė, kaip. Į bendrakeleive kitos religijos i Kudirkos vardo pradž. mokyk-
jam būnant gimnazistu Taura-1 mokytoją Stasę Kumpikevičiū- l o s kapelionas šiauluiose ir Sa
gėje susirgus ir materialiai ne- į to, su kuria gražiai sugyveno. I ̂ saugos dalinio kapelionas, 
bepajėgiant tęsti mokslo, velio-: Kai veUonį Jurgi prislėgė ilga ir Okupacijų aetaas buvo stipriai 

sunki liga. jo žmona Stasė su išjungęs } lietuvių pogrindžio 
nepaprastu pasiaukojimu ir kan j veiklą. Vokiečių okupaeijos me-
trybe velionį slaugė. j t a išgelbėjo per 150 žydų nuo 

„ , , . . nacių siautėjimo, pats statyda-
Kun. Grauš iu? sukalbėjus in- _ „ „ ^^^ mrmr*^ < ^ 
. . . , , , . J._, i rnas savo gyvybę ^ pavojų 

vokac<ją, dalyviai užkandžiavo 
ir dalinosi prisiminimais apie 
velioni Jurgj ir pastatytą pa
minklą, kuris simbolizuoja ve
lionio ir jo žmonos profesiją. 

*S 

A. A 

BARBARA KAZIMER 
KAZIMIERAITIS 

Jau suėjo sepryneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą motiną, kurios netekau 1969 m. birželio 16 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet as jos niekados negalėsiu ažmjršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos birželio mėn. 16 d. 8 
vai. ryto Svt Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiu visus — gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su manim pasimelsti už a. a. Bar
baros Kazimer sielą. 

Nuliūdusi duktė — Sesuo Arui Barbara, kazimierieiė 

K 

Vokietijoje buvo kapelionu 
Regensburge ir Scheinfelde lie
tuvių stovyklose. 
Atvykęs Amerikon vikaravo To 

ledo, Clevelando lietuvių abiejo-

A. a. Jurgio Jakubonio paminklas. 
R. Moaoiiausko projektas. , 

\\m kolonijini 
Milwaukee, Wisc. 

GEGUŽINĖ 

Birželio 13 d̂ , sekmadieni, 12 
vai. LB Mihvaukee apylinkė ruo
šia pikniką — gegužinę Nama-
jūno ūkyje, Kenotha, Wisc. 

Seimininkės paruoš karštus pie
tus ir gaivinančius gėrimus. Jei 
kas turėtų bet kokių sporto reik
menų, prašome kartu atsivežti. 

Maloniai kviečiame visas šei
mas, gyvenančias Milwaukėj, Ke 
no:hoj, Racine ir apylinkėse tą 
dieną pailsėti, nevirti pietų ir pra 
leisti sekmadienį gamtoje su vi
sais kratų. Visi labai maloniai 
laukiami. 

"ArtSLTTHUANICA" 

LB Milwaufcee tpyl. pirm. pa
stangomis gauta serija radijo va
landėlių anglų kalba radio stoty, 
VVMtTVV FM 89.7 Pirma valan-
dėlė "Ars Lithuanica" buvo ge
gužės 29 d. 3 vai. p.p. Įžanginį 
žodį tai programai tarė Milwau-
kee apylinkės pirm. Vytautas Ja- j 
nuŠonis, supažindindamas klau-j 
sytojus su lietuvių kalba, jos 
kilme, kultūra ir istorija. Toliau 
sekė muzikos kūriniai, sukurti 
prieš nepriklausomybės atgavimą. 

Antra radijo "Ars Lithuanica" 
valandėlė bus paskutinį šeštadie
nį birželio 26 d. 5 vai. p.p. Prog
ramoje — nepriklausomybės me
tais sukurti muzikos kūriniai. 

Trečioji "Ars Lithuanica" va
landėlė f-is liepos 31 d. 5 vai. p.p. 
g minėtos radio stoties. Progra
moje — pokario metais sukurtoji 
muzika. Tikimės, kad vi:i apy
linkėse gyvenantieji lietuviai ir 
jų draugai išgirs šią programą. D. 

A. f A. Inz. ZIGMUI KALNUI mirus, 
žmonai ČESEI, dukrai ZITAI MARČIULIONIENEI 
su vyru, seseriai dr. ELENAI GTEDRAITLlfiNEI su šeima 
ir kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. -

A. JL 

Ignas Deksnys 
Gyv. Santa Monica, 

California 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirt's atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėTą, nosvį «• senelį, kurio neteko
me 1975 m. birželio 20 d. . '. \ 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už-
m'ršti. Ifii jaitestingas Diepras suteikia jam ttymnn^ ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus-atnašaujamos birželio 18 i , 7:30 
vai. ryto T. Marijonų koplyčioje. Chicagoje. Sv. Mišios taip pat 
bus atnašaujamos šv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles, 
Šv. Onos bažnyčioje Santa Monicoje, šv. Jono bažnyčioje ir Ar
gentinoje bei Lietuvoje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Igno Deksnio sielą. 

NnBfidę: žmona, dukterys 
«rirrrajs žentas ir anūkai 

HH&MNS 

r 

Mielam 

A. t A. Inž. JULIUI NORKUI mirus, 
giTaus skausmo valandoje žmoną STASĘ, seserį 
PURTULIEN£f sūm? ALGIRDE ir gimines, širdingai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Birutė ir Povilas fečkai 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 S0. WESTERN AVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
.4IE-CX).VDrnO\ED KOPLVOOS 

• — • . . 

MAŠINOMS VTEIA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR S 0 M S 
rBYS MODERNU* KOPLYČIOS 

2533 Wftst 7fst St. Tef. GRevehlll 6-2345-6 
1410 So 50th ftve.» Cicero TOvrnhaii 3-2108 « 

4IKJ»T£ %LTOMOBILiAMž STATYTI 

inylimai motinai 
A. f A. 

JULIJA! MILAŠIENEI Lietuvoje mirus, 
dukteriai GENEI BAKIENEI ir ženhn VINCUI bei ki
tiems giminėms reisldame nuoširdžią užuojautą. 

Brone ir Stasys Juozapavičiai 

E U D E i K S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIJŲ 

10VYOAS P. GAIDAS ii GERAL0AS F. 0AIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

i330 34 South California Aveniu 
Telefonai: LA 3-0440 u LA 3-985/ 

61 South Hermitage Avenui 
Telefonai - YArdt 7-1741 2 

*š'i*&i^m.^~m*~*imr~Mi 
-

A.fA. Į 
Inž. ZIGMUI KALINAUSKUI-KALNUI 11 ; 

irus, seseri dr. ELEN^ ir ŠTOCferį dr. DOMiį GIED- 1 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

AIČIUS nuoširdžiai užjaučiame. 

ANTANAS M. PH1LLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SS07 SO. LFTCANICA AVE. Te!. YArtb 7-3401 

* * k r?c-- :- :-k:s Mak:-i 
Gyveno Chicago, Di. Northsidėj. 

Mirė birželio 11 d.. 1S76. 10 TRL ryto, Miaukęs senatvės. 
.Gimė Lietuvoje, Sakių apskrityje. Amerikoje išgyveno 70 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnus Juozas, marti Etena 

ir Pranciškus. 2 anūkai Lnciile Tylutki su vyru Glenn ir 
kua. Jeroroe Maksvitis. 2 proanūkės Lisa ir Cathy. SVogerka 
Ona Maksvkienė ir brolio duktė Salomėja Maksvitte ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas Seitad., 6 vai. vak. Petzko koply
čioje, 1845 N. Hernutage Aveuue. 

Laidotuves jvyka pirmad., ba-želio 14 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas j St. Mary of Angels parapijos bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos u i velionies siela. Po pamal
dų bus nulydėtas j> Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Gražina ir Vytautas Seitfcevičiai 

— Vadovavimas gimsta iš 
negaiioa ir savitvardos. Kry-
Raas parigendaTna kasdieninia
me gyvenime; ištaigos negali 

Vysk. F. J. Skbsso 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažjata-

Nuliūde: Sfi&fls, marti, asūkai. pw*R«kM tr MH Eįiidnės. 

Laid. direkt Steponas Lack ir S t e u s . Tci. 974-4410 

lielai MAMYTEI minis Uetavoje, 
P E T R U I JAUDEG1U1 

su šeima 
eiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
iūdime. 

Pr. Adsmenieni 
sūnus Narcizas, iakm Dana ir Zita 
su Šeimomis 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
2S14 W. » r d PLACE TeL Vlrginia 7-«632 
2424 W. 69th STREET TeL EEpubtk 7-1213 
11020 Sonthwest Highway, Palos Hllls, m. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

-

4348 So. CALTPORMA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

P0VIUS J. RIDIKAS 

3254 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RU0MIN 

uy.i so. IJTI vxrr\ AVE. TeL T Arda 7-1138-39 

VASAITIS • BUTKUS 

1446 SO. 50th Ave., nCERO, DX. T-i. mjn^t t-

* 

http://Neuir.ar.as


DRAUGAS. ėestadUenia. l»76 m birfceUo mėri. 12 4. ( V Margučio radijo progra-
i mos atnaujinamos liepos 4 d.j 

x refl^iniiiky sajungoa ren- j Programos DUS peruuodamos iš 
giamas žiauriųjų birželio įvykių i aukšto prestižo stoties, 99.5 ra
minę jimas bus birželio 15 d. 2 Į dijo bangų skalėje. Ateinančią 

.*tįlG#.\i®t*. 

vai. p. p. Gage Parko Field- savaitę bus paskelbtas tikslu3 
house (\Vestern ir 55 gt. kam
pas). Minėjime kalbės Sibiro 
tremtinys Jonas Kreivėnas. Visi 
kviečiami minėjime dalyvauti. 

X Birželio aukų minėjimas 
ruošiamas Lietuvio sodyboje, 

X Marijone bendradarbiu 
Chicagos apskrities susirinki
mas įvyks šį trečiadienį birže
lio 16 d., vienuolyne prie "Drau
go". 6:30 vai. vak. bus šv. Mi
šios marijonų koplyčioje. Po to 
susirinkimas ir vaišės vienuoly- i x P L B valdybos paruosta 
no svetainėje, šis susirinkimas, b r o * i u r a "Respect My Rights' 
yra paskutinis prieš atostogas ! ~ Ant^° Terlecko laiško J 
ir kartu paminė jimas Amerikos Andropovui vertimas 
Bicentennial. Bendradarbiai, ku- ; k a l b ą 

Chicagoje, šį sekmadienį, 3 vai. 
po pietų, dalyvaujant dramos 
aktoriui A. Brinkai. 

x PLB vaidvbos 

n e galės dalyvauti, prašomi pra
nešti skyrių ar apskrities pir
mininkei a r dvasios vadui kun. 
P. Cibulskiui. 

x North^estern universiteto, v a i d y b o s a e k r e t o r i 
studente vadovybė padidino rj^^ A v e 
Lietuvių studentų klubui pašal
pą, paskirdama 305 dol., nes 

transliacijų laikas. 
x Per tinkamą mitybą prie 

reikiamos sveikatos — 454 A1-
vudo radijo paskaita šį šešta
dienį, 9 v. ryto Sophie Barčus 
šeimos valandoje. 

x Tretininkų brolijos susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį 
2 v. p. p. švč. M M. Gimimo 
parap. bažnyčioje. 

x Sveikindami "Draugą" jo 
sukakties proga, aukų po 4 do
lerius atsiuntė: Mykolas Pakš-
tys. Jonas Šostakas, Z. Marti
naitienė, Viktorija Orentienė; 
3 dol. — kun. Petras Urbaitis, 
SDB; 2 dol. — Genovaitė Stei-
kūnas. Visiems nuoširdžiai dė
kojame. 

x "Ateities" klubas Cleve-
lande, dėkodamas "Draugui" už 
dažnai spausdinamas informa-

Valdas Adamkus, kaip, c i j a s i š j ų organi2acijos veiklos, 

į anglų 
išspausdinta ir 

siuntinėjama JAV, Kanados, 
Anglijos, Australijos ir kt. LB 
valdyboms susipažinti ir platin
ti. Chicagoje galima šią knyge
lę įsigyti pas Juozą Šlajų, PLB 

4004 So. 
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CHICAGOJE 
IK APYLINKĖSE 

IŠLEIDŽIAME DAILININKĄ 
PETRIKONĮ 

Cicero Aukštesniosios mokyklos abiturientai su klasės auklėtoja 
mok. Albina Kašiubiene. Pirmoje eilėje: Jūratė Arštikytė, Virginija 
Elvikytė, Sigute Baltrušaitytė, Judita Galinaitytč, Vida Haenelytė. 
Stovi: Gintarą- Baronas, mok. A Kašiubienė, Jonas Galinaitis ir Linas 
Vabalaitis. 

klubas reiškėsi metų bėgyje kaip JAV delegacijos narys, i S v y k o l j ^ -a pe r m u s ų bendradar 
veiklus vienetas. Universiteto 
studentų dienraštis "Daily 
Northwestern" Lietuvių studen
tų klubą nekartą paminėjo sa
vo skiltyse, supažindindamas su 
klubo planais, pacituodamas klu 
bo vadovų mintis, o patį klubą 
aptardamas, kaip "unikumą 
tarp kitų užsieniečių studentų". 
Šiuo metu klubo valdybą suda
ro : pirm. P. V. Kisielius, nariai 
— I. Baužaitė, T. Gadonis, A 
Pakalniškis, E. Razma ir M. Si-
liūnas. 

X Chicagos arkivyskupijoje 
paskirti į naujas pareigas šie 
kunigai: kun. C. Auglys į Šv. 
Jurgio liet. parapiją, kun. Ch. 
Ezerskis į St. Joseph par. Sum-
mit, kun. J . J. Jankauskas į St. 
Joseph par. Chicago Heights ir 
kun. J. Plankis į Švč. M. Mari
jos Gailestingumo par. Cicero. 

X Genovaitė Pustelnikas, Chi-

gamtos apsaugos konferencijai}1 

Sovietų Sąjungą. Penkių asme
nų JAV delegaciją sudaro įvai
rių valstybinių žinybų atstovai. 
Adamkus atstovauja Gamtos ap
linkos apsaugos agentūrai — 
US-EPA. 

CHICAGOS ŽINIOS 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

AUSTRALIJOJE 
_ A a. iuozas M j i l I 

Chicagos keletą mūsų tautiečių.: ««* » * * Sydnėjuje. Buvo gi-
i šiemet išvyksta Liucija ir Anta- mes 1911 m, Kaune. l e r v o j e 
nas Petrikoniai. 

Dail. A Petrikonis 
i savo ž>Tnius pėdsakus 
: tarpe, nes retas lietuvių namas sįgįjo nuosavus namus, kuriuose 
nėra pasipuošęs jo kūrybos 'Knn. p . Butkus laikydavo gegu-
darbais. Jo sėkmingos parodos žines pamaldas. Dirbo Fordo į-
pasiekė lietuvių kolonijas nuo monėje. 

j Atlanto iki Ramiojo vandeny- į Vyt Neverauskas, žinomas 
no, peržengė JAV sienas, nu-i Australijos lietuvių veikėjas, ga-
keliaudamos ir į Kanadą. Žiū- i Vo taikos teisėjo titulą. 
rint mėgėjo akimis, dailininko i — "Tėviškės Aidų" redakci-

Nuotr. M. Tvanausko lengvas stilius, kūrinių spalvin- į j a Australijos katalikų spaudai 
gumas patraukia, žadina malo-įįr kitiems laikraščiams išsiunti-
nų jausmą, norą ilgiau ir ar 
čiau jais pasidžiaugti. 

Vokietijoje gyveno Schweinfur-
palieka' t o stovykloje. 1949 m. atvyko į 

mūsų • Australiją. Vienas iš pirmųjų į-

PROBENA IŠVEŽTUS 

Plačią informaciją apie išve-
- žimus iš Lietuvos į Sibirą įsi-

siuntė 20 dolerių auką. Nuo-:™* Marųuette Parke. Jie pnza-dejo "Southwest News-Herald", 

SULAIKO NACIUS ER 
NEGRUS 

Teismas suvaržė nacių veiki-

širdžiai dėkojame. 
x Sveikindami 'Draugą" jo 

dėjo nuo savo būstinės nuimti pažymėdamas, kad Sovietų Są-
šūkį ir saugotis išsišokimų, i jungos paroda apie Sibiro gėry-

sukaku'es progTaukų atshinte': • ^ g r a i bandė vėl demonstruoti,! bes Chicagos Mokslo ir pramo-
4 dol — J Špakevičius- po 2 b e t P o h c lJ a J u o s s ^ 3 ^ 6 anapus nės muziejuje yra priemonė 
dol — T ' w ™ a Western ir net anapus geležiu- kreiDti amerikiečiu dėmėsi 

kelio. J. Kanavolas, Pijus 
Bielskus, V. Šilėnas, J. Kaziū-
nas, J. Steikūnas. Labai ačiū. 

x Alex i. Baran, Farmington 
Hills, Mich, pasveikino savo 
dienraštį, atsiųsdamas didesne b ė s sukaktį Soldier Field stadio-

5000 KARIU STADIONE 

Minint 200 m. nepriklausomy-

nu-
kreipti amerikiečių dėmesį nuo 
prieš 35 metus įvykdytų didžių
jų trėmimų. 

PADĖJO SUGAUTI 

nėjo su specialiu lydraščiu ang
lų kalba knygelę "Ne greater 

Petrikonių išvykimas - CM- l o v e " ~ ^ J ° l ė s Sadumitts kal-
cagai nuostolis, o didėjančiai ib* bolševikų teisme Kaip zmo-
Juno Beach lietuvių kolonijai - j m e > S1* mformacinę knygelę tf-

'leido Lietuvių Kunigų vienybė 
Amerikoje. 

— Adelaidės universitetą bai
gė šie lietuviai akademikai: Al
girdas Kazimieras Šerelis, Vy
tas Šerelis, Petras Feliksas Pa
lukaitis, Jonas Ričardas Miliaus
kas. 

Quiglley South aukšt. mokyk
l a C t o ^ b ^ 13 A bus j ^ a u k i ė t i n i a i ^ Knaaūą T h . 

Dabartiniai vyr. skautininkai I. Ke-
relienė, S. Miknaitis ir buvęs pir 
masis vyr. sk. V. Šenbergas susit> 

auka Dėkui 
x 'Elzbieta Kleizienė, Chica- ! 5 ^ Jūrininkų ir 4500 naujokų, i " £ į ~ , - ^ 

go. 111., nuoširdi "Draugo" ska i - ! k u r l e į d a r y s gyvą JAV vėlia-
tytoja, atsiuntė 8 dolerių auką.|va- J u o s a t v e ž t i b u s panaudota 
Esame jai dėkingi. i 1 1 0 autobusų. 

X Dariaus Girėno m-los V 
taut. šokių repeticijos Jaunimo 
centre (9-10 vai. ryto) : VI — j J A V vidurio Raudonasis Kry

žius gegužės mėnesį ligoniams 
gelbėti surinko 8,018 
kraujo. 

DAUG KRAUJO 

12, 19, 26: VII — 31; VTJJ — 
7, 21, 28. Gen. rep. JX — 4 am
fiteatre. 

cago, 111., apmokėdama prenu 
meratos mokestį, paliko auką | kę stovykloje Rock Creek. Ohio 
jam stiprinti. Tariame malonų 
ačiū. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 
x Jaunučio Puodžiūno itale-

X Mergaičių stovykla Daina- to studijos vakaras sekmad., 

x Už a. a. Joną Pnškarski ir 
Vandą Puškarskienę - Tallat 
Kelpšaitę šv. Mišios bus atna
šaujamos birželio 15 d., 7 vai. 
ryto Švč 

pagerbti policijos, nes padėjo 
sugauti vagis, kurie apgrobė 
žmones autobuse. Tie mokslei
viai pastebėjo tr is asmenis keis
tai elgiantis autobuse, o paskiau 
pamatė, kaip jie išlipę išėmė pi
nigus iš piniginės ir ją numetė. 

vSeae* |i Pašaukta policija areštavo tuos &**** ***?• Uucl^os * * * 
tano draugai ruošia jiems 

JAPONU Oi 

X linksma vakariai lituanis
tinei stovyklai paremti įvyks 
liepos 3 ir 4 d. d-, šešt. ir sekm., sugautas 

M. Marijos Nekalto ; g v. v. Lietuvių Namuose, Union : provincijų, 

vagis 

PAVOJUS ŽUVAUTOJAMS 

- M. Tūbelytės paroda. Ko
bės mieste gyvena Marija 
Kuhlmanienė, ilgamečio nepri
klausomos Lietuvos min. pirm. 
Juozo Tūbelio duktė. Ji yra 
dailininkė. Šių metų pavasari
nėje parodoje ji buvo išstačiusi 
30 kūrinių — peizažų, portretų 
ir kt. Rudenį ji žada surengti 
parodą Japonijos sostinėje, To
kio mieste. 

SUVALKŲ TRIKAMPY 
— Punske buvo suruoštas 

leistuves šeštadienį, birželio 26 lietuvių saviveiklos ansamblių 
d., 7:30 vai. v., Tautinių namų sąskrydis, kuriame dalyvavo 
salėje. Tai proga pasisvečiuoti;"1*1111^". Punsko kaimo kapela, 

, J Vaitakiemio šokėjos, Punsko 

K. Pocius ir dail. A Pe 
Marcpiette meno galerijoje. 

į s -

choras 
moterų 

registruotis teL 776-9275. 
(pr.) 

sodija ir Pasimatymas. Daly
vauja V. Karosaitė, 4. Puodžiū-

_._ ., ._, nas ir visa baleto studija. Visi 
Didelis pasirinkimas pa- . . . . . _ . ~ , . 

kviečiami atsnanKjoi nei pa
gerbti mūsų jaunimo pastangas. 

(pr.) 

veikslo ir rėmųL Dėl išsikėlimo 
į Floridą kainos per pus suma
žintos. DaiL Antanas Petriko
nis, Marqnette Meno galerija, X RAŠOMOSIOS maS. Uet^vlglc 

Žuvautojai, kurie valgo žuvis, & atsisveikinti su iškeiiaujan 
Ontario ir Quebeko £&&, Gros jaunių Neo-Lituanų I ridurinės mokyklos 
Kanadoje, šiaurės ! "Vytis" orkestras, dainuos sol.' "Dzūkija", Vidurgirių 

Prasidėjimo bažnyčioje. Giminės pį e r j -^^ §0kiarns gros Vytis | vakaruose, gali savo organizme j Janina Šalnienė. Norintieji da-1 oktetas, Valinčių kaimo moterų 
Sąskrydyje 

L. J. S..; vautojai, kurie dažniau vyksta', iomj skambinti R. Bernotavi-; buvo susirinkę apie 1200 žiū-
i į tuos Kanados vandenis, gali j čienei. 

voje šiemet jubiliejinė. Lau-, bnž. 13 d.. 3 vai. popiet. Jauni- j ̂  pSLŽlsliin)i p r ašomi dalyvauti orkestras. Veiks baras ir mais- turėti per daug gyvsidabrio. 2 u - l w a u t i išleistuvių vakare," pra- ! ir mišrus chorai 
kiamos stovyklautojos liepos mo centre. Programoje naujas • 
18 — rugp. I i i Chicagoje baletas, Kolažai. Paganini rap- pamaldose. jto bufetas. Ruošia P. 

Sūnus Mykolas Puškarskis, Ryšių centras. 
(pr.) 

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

Mutual Federal Saving3 2212 

(pr.) tel. 422-7554, ar M. i rovų. 
; nusiųsti Rochester universiteto • Krauchunienei, teL 631-5832. 

x V-tos Tautinių Šoklu Sven- j Medicinos centrui savo plaukų, 
tės bilietai gaunami Marginiuo- iš kurių nustatys apie gyvsi-
se, 2511 W. 69 St., Chicagoje, ir į dabrio kiekį organizme, 
paštu, rašant Jonui Spurgiui, j 
4239 So. Fairfield Ave., Chicago, | ' 
IU. 60632. TeL (312) 847-5027. j x DĖ.MESIO! Atostogas ga-

K VOKIETIJOJ 

3215 W. 63rd S t (prie Kedzie «Myaa, visom kalbom, GAIDOM, vi 
Ave» tel 436-2119 Galeriia aiose m o d e l i u o s e gaunamos CHICA-Ave.), lei. 4rfe-4ii^. uaienja GOJE. D r a u g M _ 4 5 4 5 w ^ ^ Su 
atdara 7 dienas suvaitėj visą ir vakarais pas A Daugirdą tel. 476-
birželio mėnesj. (sk.) \ 7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin

ko: J. L. Giedraitis, 10 Barrv Drn E. 
GINTARO VASARVTE- Northport. N. V. 11731 (sk:) 

TĖSE, Union Fier, Michigan, 
ant pat Michigano ežero kranto 
galite ramiai praleisti savo va
saros atostogas puikiame dide
lių medžių parke, supančiame 
teniso, krepšinio ir vaikų žaidi
mo aikšteles. 

Vasaroti galima su pilnu iš
laikymu; duodamas sveikas, 
šviežias lietuviškas maistas, ar
ba išsinuomoti naujus moder
nius vasarnamius, esančius prie 
pat paplūdimio ir patiems ga- ^^cAįtR 
mintis maistą. Taip pat galima 
gauti atskirus kambarius ir 
naudotis virtuve. 

Dėl informacijų rašyti: Gin
taras Resort. P. O. Bos 74, 
Union Pier, Mioh. 49129 arba 
skambinti (616) 469-3298. 

(sk.) 

X Weiss Travel Bureau, Ine 
4837 W. Irving Park Rd., Chi 

West Cermak Road. Telefonas T 
VI 7-7747 (sk ) B l U e t ų k a m O S nU° 3 l k l 8 d ° L Kte praleisti ūkyje (apie 85 my 

Ložėse po 12.50 dol. Čekius ra-
x Sveikiname su saulėtu pa- syti Lithuanian Folk Dance 

svečius ir Festivals, Inc. vardu. (pr.) 
x Oro vėsintuvo garantija 5 

metams kompresoriui, 2 m. mo-
torui. 1 m. taisymui. Gradins 

vasariu mūsų gerb, 
prieteiius. Esame vėl pasiruošu
sios jus sutikti vienuolyno so
dyboje; jūsų poilsiui ir atvan
gai nuo kasdieninės rutinos, ir 

cago. Dl. 60641 yra visada p a s i - | s u n k i u ^rb^ Prašome p r a n e š t i ! ^ ' ^ 
ruošės suteikti reikiamas iMor- J ^ aplankymo laiką šiuo ad- ^ • J ^ į 
macijas ruošiantis kelionei Į r e s u : S l s t e r M- R , t a ' Immacn-
Amerikoje ar užsienyje. Tei-i1**6 Conception Convent, Put 
rautis apie papigintas grupines inarn* Conn. < 

lios nuo Chicagos) — puikus 
, panoramiškas gamtovaizdis, gy
vensite "mobile home" - name, 

cam-
Netoli ežerai. Priimame 

asmenis ir skautų, 
grupes 

piknikams, praleisti laiką gry-
x Išėjo iš spaudos Pr. Nau- name ore. Yra vieta šokiams. 

per 
kas, 2512 W. 47 St, FR 6-1998. pavienius 

pensininkų, ar draugų 

— Stuttgarte balių su turtin
gu Velykų stalu gegužės 8 d. 
surengė Vokietijos Lietuvių Mo
terų klubų federacijos valdyba. 
Estrados dainininkė Violeta Ra
kauskaitė - Landienė su dideliu 
pasisekimu padainavo apie 20 
melodingų dainelių lietuviškai, 
vokiškai ir prancūziškai. 60-ojo 
gimtadienio proga pasveikinta 
uolioji visuomenės veikėja Alina 
Grinienė: įteikta gėlių, sudai
nuota Ilgiausių metų. 

skraidąs ir nuolaidas, kurias 
galima pritaikinti skrendant iš 
miesto į miestą ar j užsienį. 
Naujausias informacijas gausite 
pas B. Raslavičienę tel. (312) 

<sk.l 

Tel. (203) 'jokaičio Lietuvio Literatūros Grupėms reikalingos 
928-5828. 'istorijos III tomas, išleido LB 

P. S. Galėtume vieną, kitą Kultūros Taryba, kaina S10.0O. 
rimtą pensininką mėgstantį ra-; platintojams 25% nuolaidos. 
mų gyvenimą priimti pastoviam Užsisakyti: A. Kareiva., 7030 S 
apsigyvenimui mūsų sodyboje. Rockewell 

(sk.) 60829 
S t , Chicago, 

rekomen
dacijos. Galimybė dalyvauti 
šv. Mišiose. Lietuviai savinin
kai. Informacijai rašykite adr.: 

H. FARM, P. O. Box 27231, Mil-
\vaukee, Wisconsin 053227 (sk.) 

Dalia (Miliauskaitė) ir Richard 
Riley 

Gera proga jaunam 
spaustuvininkui j 

Jatvas spaustuvininkas, kuris tu
ri patyrimo spaustuvės darbuose ir 
norėtų toliau lavinta, gali gautti 
ofseto srityje darbo geromis sąly
gomis. Kandidatas turi turėti gerą 
Hudiiiraa. Prašome rašyti: Lith. 
Oath. Press. 4545 W. (JSrd Street, 
Chicajto, III. 60G29. Trasoma pažy
mėti patyrimą ir t. t. 

X Savininkas parduoda liuk
susiniai įrengtą namą prie 
Maria H. 5 miegami. 3 pilnos vo
nios, moderni virtuvė, koklinės 
sienos. Nauji kabinetai, indams 
plauti mašina. Įrengtas rū?ys. 
Rūsy antra virtuvė, baras. 2 
maš. mūr. garažas. $39.000. 
Skambint 778-0838 arba 925-
6525 (sk.) 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve. 

6237 S. Kedzis Ave. 
Tel. 436-4184 

Sav. Stasė Bacevičiene 

• -,. 
šokėjai atk&s programą Cicero liet 
artoją, 

BAIGĖ AUKŠTUOSIUS 
MOKSLUS 

Dalia Miliauskaitė - Riley, 
ateivių tėvų Igno ir Stefanijos 
Miliauskų duktė, mokėsi Mari
jos aukštesnioj mokykloj, kurią 
baigė 1966 metais. Pereitą pa
vasarį po sėkmingų studijų įsi
gijo magistro laipsnį Guidance 
and Counseling De Paul univer
sitete. Dalia mokytojavo val
džios mokykloje ir taip pat stu
dijavo. 

Šį pavasarį jos vyras Ričar
das Riley balandžio 29 d. baigė 
teisių mokslą John Marshall 
Law mokykloje ir buvo priim
tas į Illinois State Bar iškilmin
gose ceremonijose Chicago Ci-
vic Center. Ričardas šiuo metu 
dirba Teller, Levitt, Silvertrust 
and Louis I. Kessler 1 No. La-
Salle darbovietėj. Abu gyvena 
Hickory Hills. 

Daliai ir Ričardui linkime 
Dievo palaimos ir sėkmės jų pa-

Puiki dovana — bet karia, 
proga! 

Popular Lithuaniin 
Rec?pes 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Daužvardienė 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido šeštąją laidą šios populū. 
rios virimo knygos. J. Daužvardie
nė vėl patikslino ir pagražino šią 

i laidą naujais paruošimais. 
Tai geriausia dovana naujom 

žmonom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindinti 
įuos su lietuvišku maistu ir viri
mu, ži knyga yra sukėlusi daug 
pasisekimo lietuvių ir kitataučių 
darbo vietose ir organizacijose. 

Knyga yra labai gražiai }rišta ir 
spalvotomis iliustracijomis. Labai 
pato«ri vartojimui. 

Užsisakykite paštu: 
DRAUGAS, KnvgŲ skyrius 

IMS We*t 63rd Strėot 
Chk-ago. Illfc>h 60629 

Kaina $3.50. Pridėkite 30 centų 
pašto šlaidoms. Illinois gyventojai 
pridėkite 50 centų mokesčiams :r 
paštui. 

Nuotr. J. Tamulaičk) i airiektose profesijose. B. R ; 
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