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IŠ VISUR
Tarsis konsulatų 
steigimo klausimu

Pasitarimai prasidėsi^ liepos m.
VVASHINGTGN. — “The Wa- 

shington Daily News” gegužės 
24 d. laidoje paskelbė, jog vy
riausybė pranešusi Sovietų S- 
gai, esanti pasirengusi pradėti 
pasitarimus JAV ir sovietų kon
sulatų įsteigimo JAV-se ir So- 
nūetų S-je klausimu. Pasitari
mai galį prasidėti š. m. liepos m.

Rusai steigtų konsulatą
San Francisco ar Chicagoje
Laikraščio žiniomis, sovietai 

savo konsulato pageidauja San 
Francisco ar Chicagoje, JAV - 
Leningrade. Pagal susitarimą, 
visi tų konsulatų pareigūnai, net 
ir virėjai, šoferiai ar sodinin
kai, turėtų diplomatinės nelie
čiamybės teisę.

Bistrickas ir Pekino 
‘šmeižtai

Prieš “buržuazinės propagandos 
aktyvumą”

VILNIUS. — Kaip komunis
tai jautrūs, stebėdami Vakarų 
spaudos balsus bei kritiką mas- 
kvinio suvažiavimo klausimu, 
liudija ir Vilniaus spaudoje, 
“Tiesoje” (birželio 4 d.) pas
kelbti St. Bistricko samprota
vimai.

Jis pabrėž’a: “Žlugo visi tos 
propagandos iš piršto išlaužti 
pranašavimai, šlykščiausią šmei 
žtą ji stengėsi įpiršti už gryną 
pinigą.... Tarptautinis komunis
tinis judėjimas buvo, yra ir lie
ka įtakingiausia mūsų epochos 
jėga...’’

“Pekino virtuvėje kepami 
šmeižtai...”

Toliau B'strickas šaukia: “Va 
karų buržuazinė propaganda su 
didžiausiu pasitenkinimu pagrie 
bia bet kurį Pekino virtuvėje 
iškeptą šmeižtą ir stengiasi jį 
visiems patiekti”.

Jis nurodo, kad toji propa
ganda “kapstosi antitarybinia
me šiukšlyne...’’ Tačiau... įvy
kiai Maskvoje Bistrickui ar “Tie 
sai” jau suteikė atkirtį — ru
muno Ceausescu kalba, vėlau 
sekęs Brežnevo puolimas prieš 
Kiniją ar Australijos delegato 
kritika dėl Prahos įvykių aki
vaizdžiai liudija: tos “propagan
dos” pranašavimai, vis dėlto, 
nebuvę iš piršto išlaužti...

• Dingęs JAV žvalgybinis 
lėktuvas, su 19 vyrų, nesuras
tas. Manoma, kad lėktuvas bus 
nukritęs. Jis skrido netoli Sibi
ro pakraščių, tačiau Pentago
nas tebeskelbia, kad jis nebu
vęs numuštas.

Paryžiaus aviacijos parodoje — lankytojai stebi patį didžiausią pasauly. , 
JAV gamybos keleivinį lėktuvą “Boeing 747”. Jis iš Seattle, Wash., | 
Paryžių pro šiaurės ašigalį pasiekė per 9 vai. 30 min. i

Popiežius Paulius VI ryt į Švei
cariją.

Popiežius į
Šveicariją

Ryt didelės iškilmės 
Ženevoje /

Ženeva, Šveicarija. — Šis mies
tas, vadinamas Kalvino tėviške, 
jau baigia paruošiamuosius dar
bus antradienį sutikti atvykstant 
popiežių Paulių VI-jį. Numatyta 
visa eilė svarbių iškilmių ir popie 
žiaus kalba bei svarbūs pasima
tymai.

Trumpai viešėdamas ties Le- 
mano ežeru, popiežius kalbės 
Tarptautinės darbo organizacijos 
50 m. sukakties minėjime, be to, 
susitiks su protestantų Pasaulinės 
Bažnyčių Tarybos nariais.

Svarbusis įvykis, tai numaty
tos .lauke iškilmingos popiežiaus 

laikomos mišios, kur dalyvaus 
keturi kardinolai, apie 15 vysku
pų. Gi lankytojų laukiama iki 
50.000. Popiežius savo kalboje ir 
pasikalbėjimuose, numatoma, iš
kels krikščioniškosios vienybės rei
kalą bei svarbą.

Vatikanas. Popiežių Paulių VI 
-jį, birželio 10 d. kelionėje į Že
nevą lydės kardinolų Kolegijos 
dekanas kard. Tisserant, Vatika
no valstybės naujasis sekretorius 
kard. Villot, pontifikalinės komi
sijos “Justitia et Pax” preziden
tas kard. Roy, Krikščionių vie
nybės Sekretoriato prezidentas 
kardinolas Willebrands ir Vati
kano valstybės sekretoriato ats
tovai prel. Benell, Augustinas Ca 
saroli ir kiti atstovai.

Protestantai nepatenkinti...
Protestantų tarpe pastebėti ne

pasitenkinimo reiškiniai. Jie kiek 
nepatenkinti, nes popiežiui kai-. 
bėsiant viešoje vietoje, tai, kaip į 
nurodė “Journal de Geneve” dieĮ 
nraštis, “nesiderina su socialiniu . 
bei ekumeniniu šios viešnagės po- 
budžiu”. ;

Tačiau popiežiaus kelionę tei
giamai įvertino Tautinė protes
tantų Bažnyčia, kuri mieste suda
ro visų protestantų gyventojų dau 
gumą.

• Astronautų kelionė žemėn
įvykdyta per 54 valandas.

• JAV delegacija dalyvaus 
tarptautiniame filmų festivaly, 
šią vasarą Maskvoje.

KOMUNISTŲ NESUTARIMAI RYŠKĖJA
Rumunijos prezidentas Ceausescu komunistų delegatus įspėjo: suvažiavimui gresia 
nesėkmė, nes iškeltas Kinijos klausimas — Kremliaus, Brežnevo nervai neišlaikė: 
Kinija kaltinama atominio karo prieš sovietus rengimu. . . — Australijos delegacijos 
pirm. iškėlė Čekoslovakijos invazijos klausimą, smerkė šeimininkus - rusus.

Komunistų “sąskrydis”
Maskvoje pakriko jau pradžioje

MASKVA. — Jei kas tikėjo
si, kad 75 kom. partijų pasauly 
suvažiavimas vyks sklandžiai ir 
dalyviai greit pasirašys Krem
liaus vadų pasiūlytas rezoliuci
jas — skaudžiai apsiriko. Lūžis, 
stambūs nesutarimai komunis
tų stovykloje išryškėjo jau ant
rąją suvažiavimo dieną, penk
tadienį, gi šeštadienį, birželio 
7 d. Brežnevo paskelbti kaltini
mai kom. Kinijai liudijo: suva
žiavimui gresia neišvengiama 
nesėkmė.

Delegatai pakliuvo į klampy
nę antrąją dieną, kai keli atsto
vai ryžosi kritikuoti Kiniją ir 
Rumunijos prezidentas bei par
tijos vadas, N. Ceausescu metė 
griežtą įspėjimą. Trečiąją dieną 
sekė sovietų kom. partijos va
do, Leonido Brežnevo kaltinimai 
Kinijai, be to, ir Australiios de
legato priekaištai dėl Čekoslo
vakijos invazijos. Tai buvo tik 
pradžia...

Paragvajus — pirmasis, 
jį pasekė Gomulka

Jau žinoma, kad dar vad. pa
rengiamuose pasitarimuose ru
munams, italams ir kt. kraštų 
komunistams reikalavus, buvo

Naujausios žinios
“Pravda” skundžiasi...

Nepatenkinta visos eilės partijų 
laikysena

MASKVA. — Partijos orga
nas “Pravda” vakar paskelbta
me straipsny nusiskundė visos 
eilės kom. partijų laikysena 
Kremliuje vykstančio suvažia
vimo metu. Pagrindinis priekaiš 
tas; jos neremiančios Maskvos 
nusistatymo Kinijos klausimu. 
“Pravda” tas partijas laiko 
“svetimomis kom. partijomis” 
— tai Rumunijos, Italijos, In
dijos, Šveicarijos, Australijos, 
Belgijos ir kt. kraštų kom. par
tijos. Laikraštis Brežnevo kal
bai, nukreiptai prieš Kiniją ir 
Mao, vakar paskyrė išimtinai 
daug vietos.

Sovietai įspėja: delegacijos 
privalančios laikytis “tvarkos”. 
Vakar suvažiavimo posėdžio ne
buvo.

TRUMPAI
• Popiežius Paulius VI vakar

pareiškė: Vatikanas remia 
Biafros gyventojus moraliai ir 
kitokia parama, tačiau neteikia 
ginkluotos pagalbos.

Rumunija - Kinija 
pasirašė ūkio sutartį

VIENA. — Žinių agentūros 
Agerpress žiniomis, Bukarešte 
pasirašyta Kinijos - Rumunijos 
ūkio mainų sutartis. Rumunai 
gabens į Kiniją mašinų dalis, 
sunkvežimius, prekinius laivus, 
plieną ir žibalą, gi iš Kinijos įsi- 
gabens mineralinius bei chemi
nius gaminius ir tekstilę.

• Graikijoje suimta 15 ats. 
karininkų. Jie kaltinami suokal
biu nuversti karinį režimą Atė
nuose. Graikijoje vis tebeieško
mas iš kalėjimo pabėgęs A. Pa- 
nagoulis.

sutarta suvažiavime nekelti 
paskirų partijų nesutarimų. 
Maskva buvo pažadėjusi ne
liesti ypatingai Kinijos klau
simo ir, svarbiausia, jos ne
smerkti.

Kas gi įvyko? Pažadai nuėjo 
vėjais. Jau antrą posėdžių die
ną Paragvajaus kom. partijos 
atstovas savo žodyje smogė ko
munistinei Kinijai: ji siekianti 
suskaldyti “komunistų judėjimą 
pasauly”.

Tai bematant atkreipė Rumu
nijos delegacijos pirmininko N. 
Ceausescu dėmesį — jis norė
jo prašyti balso “dėl tvarkos”, 
bet... tuo metu kalbėtojų tribū
noje pasirodė Lenkijos delega-

N. Ceausescu, Rumunijos prezi
dentas.

Vietname
Priešo puolimai jau lėtėja
SAIGONAS. — Keturias die

nas vykę smarkūs priešo puoli
mai, šiuo metu jau aprimsta. 
Vakar priešas apšaudė nedau
giau kaip 17 svarbesnių bazių 
ir vietovių.

Per keturias dienas, priešui 
puolus P. Vietname, jis neteko 
iki 2500 vyrų, tuo tarpu JAV 
karių nuostoliai žuvusiais sie
kia iki 150.

Australijos karys Vietname

Auto nelaimių aukos 
JAV-se

JAV keliuose, Kapų puošimo 
dienos (Memorial Day) savait
galy, gegužės 30 — birželio 1 d., 
per 3 dienas, autovežimių nelai
mėse iš viso žuvo 597 amerikie
čiai. Pernai žuvo 542

Iš paskirų valstijų pirmavo Ca- 
lifornija su 52 žuvusiais, toliau 
sekė Texas— 42, Michigan 
(32), Ohio (30), New York (29)

• R. Vokietija neleido Vak. 
Berlyno vyriausybės spaudos 
pareigūnui H. P. Herz vykti 
automobiliu per Rytų į Vaka
rų Vokietiją.

tas V. Gomulka ir šis... dar 
griežčiau puolė Pekiną, jo po
litiką.

“Kinai išdavė tarptautinį 
komunizmą...”

Gomulka, atrodo, neabejoti
nai atstovavo Kremliaus pažiū
ras. Jo kritika Kinijos adresu 
buvo neatiaidi: “Kinijos komu
nistai išdavė tarptautinį komu
nizmą, jų nacionalizmas nu
kreiptas prieš sovietus, jie su
skaldė socialistinių kraštų san
tarvę. Jie sukūrė atskalūniškas 
partijas broliškose partijose”... 
Ir toliau Gomulka vėl kalbėjo 
Kremliaus lūpomis, teigdamas: 
“Jie pareiškė neteisingus teri
torinius reikalavimus ir sukė
lė pasienio incidentus”.

Gomulkos išpuolis ne tik įti
kino delegatus, kad jo puolimai 
prieš Kiniją atspindėjo Maskvos 
planą. Kremlius, atrodo, pasi
ryžęs nepasitenkinti tik bend
rybėmis išmarginta rezoliucija 
prieš “pasaulio imperializmą”, 
bet jis siekia žymiai daugiau: 
smerkti Kiniją. Kitaip tariant, 
jis laužo pažadus ir bus pasi
ryžęs 74 kraštų delegacijoms 
primesti savo valią.

Rumunija įspėja: 
galima visiška nesėkmė

“Aš prašau žodžio dėl tvar
kos’’ — pasigirdo Rumunijos 
prezidento ir partijos vado Ni- 
colae Ceausescu balsas. Jis, ga
vęs žodį, tuojau pažymėjo, kad 
jo krašto delegacija vyko į su
važiavimą, įsitikinusi, kad ne
bus kišimąsi į kitų partijų rei
kalus.

Čia jis paskelbė savo įspėji
mą (Rumunijos atstovo kalba 
buvo numatyta tik šiandien): 
jei ir kiti delegatai išeisią iš ri
bų, t. y. kišis į kitų partijų rei
kalus (šiuo atveju, puls Kini
ją...), tai suvažiavimo darbų 
sėkmei gresiąs rimtas pavojus.

Jis dėstė, kad delegatai pri
valą kalbėti “socializmo ir tai
kos” klausimais, bet nesirūpinti 
laikino pobūdžio nesutarimais 
ar priešingumais. “Taip elgda
miesi mes taikos nepasieksime”, 
— pabrėžė rumunas.

Visi tylėjo, rusai apie žodį 
neskelbė

Po Rumunijos prezidento žo
džio, visus delegatus apgaubė 
tyla, gi pirmininkavęs, P. Af
rikos delegatas, rumuną įspėjo: 
draugas, prašyčiau ateity kal
bėti trumpiau...

Po posėdžio rusai pranešė 
spaudai apie buvusius pareiški
mus, bet... rumuno žodį nutylė
jo. Šis gi savo krašto spaudos 
agentūrai įsakė: mano pareiš
kimą paskelbti ištisai. Jis jau 
pasiekė visas Vakarų ir nę tik 
jų, valstybes.

Rumunija jau kartą, dėl Ki
nijos, patariamajame pasitari
me, buvo demonstratyviai ap
leidusi posėdžius. Šį kartą to
kio žygio nelaukiama, bet su
važiavimo sluoksniuose vyrau
ja įsitikinimas kad Rumunija 
nepasirašys tokios rezoliucijos, 
kurioje būtų įtraukti rumunus 
nepatenkiną teiginiai.

Brežnevo atkirtis: jis puola 
Kiniją

MASKVA. — Sovietų S-gos 
kom. partijos vadas L. Brežne
vas, atrodo, nekreipė jokio dė- 

1 rnesio į Rumunijos įspėjimą —

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTI* 
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Pietų Vietnamo kariai dar šiais metais turės pakeisti iki 50,000 
JAV vyrų.

JAV ir P. Vietnamo pasitarimai 
Midway saloje

Du prezidentai tarėsi 5 valandas
MIDWAY sala, Ram. vande

nynas. — JAV prezidentas R. 
Nixonas ir P. Vietnamo prezi
dentas Nguyen Van Thieu va
kar čia tarėsi apie penkias va
landas.

Pasitarimui pasibaigus paaiš
kėjo, kad jie nereiškė Vietna
mo karo pabaigos, tačiau, kaip 
pareiškė Nixonas, tai buvęs 
“svarbus žingsnis” tos taikos 
kryptimi.

jau kitą dieną, šeštadienį, jis 
2 valandų 20 min. kalboje kal
tino Kiniją.- ji ruošiasi atomi
niam ir paprastų ginklų karui 
prieš Sovietų Sąjungą...

Tačiau, kaip jis teigė, sovie
tai turį pakankamai jėgų apsi
ginti. Brežnevas čia pateikė ne 
tik kinų “Liaudies dienraščio” 
teigimus, bet ir neseniai pasi
baigusio Kinijos kom. partijos 
kongreso nutarimus — ir čia, 
ir ten, esą, kviečiama karui su 
“sovietų revizionistais”.

Antrasis Brežnevo kaltini
mas: Kinija, su Mao priešaky, 
siekianti paglemžti pasaulio ko
munistų vadovavimą ir trečia
sis — “kinai siekią teritorinių 
užgrobimų”. Esą, Mao klika 
kviečianti ne kovoti prieš karą, 
bet, priešingai — “ji šaukianti 
į karą”.

“Mus verčia nauja padėtis, 
nauji įvykiai...”

Kremliaus vadas, kurio kal
ba, iš tikrųjų, buvo atkirčiu ru
munui, pridūrė: jis nebuvo lin
kęs kritikuoti Pekiną, bet jį pri 
vertę “nauji įvykiai ir nauja 
padėtis”. Tie įvykiai, tai, ru
sų nuomone, pasienio incidentai 
ir ypač pastarojo kinų kom. 
partijos kongreso nutarimai. E- 
są, kinai “yra ištroškę karo ir 
niekam netenka abejoti, kokį 
pobūdį tas karas įgytų”.

Po Brežnevo kalbos Rumuni
jos delegacija pareiškė: jai jau 
aišku, kad suvažiavimas eina 
kryptimi, kuriai nelemta jokia 
sėkmė...

Iškyla Čekoslovakija
Kartūs priekaištai Sovietų S-gai
MASKVA. — Suvažiavime jau 

pačioje pradžioje iškilo ir Čeko
slovakijos invazijos, okupaejos 
klausimas ir ne tik prieš sovie
tų, bet ir naujojo Prahos reži
mo norą.

Australijos kom. partijos de
legacijos pirm. Lorrie Aarons 
pasmerkė invaziją ir pažymėjo, 
kad ji “aiškiai kenkia socialis
tinio pasaulio kovai”.

Aarons teigė: “Mes atvirai 
pabrėžiame: įsikišimas j Čeko
slovakijos reikalus buvo klaidin 
gas. Tai pakenkė mūsų bend
rai bylai — kovai už socialis
tinį pasaulį. Tos invazijos pa
sėkos — gilios, toli siekiančios 
ir šis reikalas nebus lengvai nu
galėtas”.

Kremliaus apmaudui bei pyk 
čiui Australijos delegatas iškė
lė ir sovietų mažumų klausimą.

Du pagrindiniai svarstyti 
klausimai

buvo šie: JAV karių dalinis ati
traukimas iš P. Vietnamo ir po
litiniai sprendimai Vietname. A- 
bu politikai aptarė rinkimų ir 
sutelktinės vyriausybės Saigo
ne klausimus. Ar įmanoma ko
alicija su komunistais, Vietkon- 
gu ir kokios lauktina sutelkti
nės vyriausybės Saigone, tai 
klausimas, kėlęs daugiau neaiš
kumų bei nuomonių skirtumų.

Hanojus, komunistai Midway 
pasitarimus sekė su ypatingu 
dėmesiu. Manoma, kad jie turės 
svarios įtakos ne tik karinių 
veiksmų eigai, bet ir Paryžiaus 
taikos pasitarimų sėkmei.

Van Thieu, Pietų Vietnamo pre
zidentas.

• Vak. Vokietija užsakė 12 
naujų povandeninių laivų. Tai 
maži, 450 tonų laivai. Tuo būdu, 
povand. laivų skaičius padvigu
bintas — ligšiol jie turėjo 11 
povand. laivų. Jų dauguma vei
kia Baltijos jūroje.

KALENDORIUS
Birželio 9 d.: šv. Primas, šv. 

Pelagija, Gintas, Virilė.
Birželio 10 d.: šv. Rogatas, 

šv. Margarita, Vainius, Vingai-
lė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, vėsu, temp. sieks 60 
ir daugiau 1. F., ryt — kiek šil
čiau.

Saulė teka 5:11, leidžias 8:23.

Jis pasiūlė, kad numatytame 
priimti bendrame nutarime (re
zoliucijoje) būtų pasmerktas an 
tisemitizmas, nesvarbu, “kur 
jis būtų pasireiškęs”.

Mid-way pasitarimai — žingsnis 
Vietnamo karui baigti



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. birželio mėn. 9 d.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
JUBILIEJINIS KONCERTAS
Šv. Kazimiero parapijos 75 me

tų sukaktis pradėta gegužės 23 d. 
vakare Šv. Vardo (Holy Name) 
mokyklos salėje surengtu iš tos 
parapijos kilusių dviejų solistų 
Lilijos Mernik ir R. Kazio Jaku
čio koncertu. Abu solistai padai
navo solo ir duetų lietuviškų bei 
angliškų dainų ir operų arijų.

Seniausia Naujosios Anglijos 
lietuvių parapija

Spėjama, kad pirmasis lietu
vis Worcesterio apylinkėje buvo 
apsistojęs 1868-9 metais, t y. tais 
metais, kada prasidėjo iš Lietu
vos emigracija j Ameriką dėl 
dviejų metų buvusio nederliaus 
ištikusio bado. Pirmas žinomas 
lietuvis apsigyvenęs Worcestery- 
je yra Štreimikis, atvykęs iš ūkio į 
miestą apie 1878 m. Po trejų me
tų i Worcesterį atsikėlė pirmas ve 
dęs prancūzę lietuvis Stasys Kup
stas, vienas iš pirmųjų Worceste- 
rio lietuvių pionierių, Šv. Kazi
miero draugijos ir parapijos stei
gėjų.

J vakarus nuo Worcesterio esąs 
miestelis Hardwikas buvo pirmom 
ji lietuvių apsistojimo vieta, o iš 
čia vėliau kėlėsi į Worcesterį, o 
ne iš Bostono, kaip rašo dr. J. 
Jakštas (Liet. Enc. XV t. 416).

1891 m. yra reikšmingi Wor- 
eesterio lietuvių gyvenime, nes 
tų metų sausio 18 d. įsteigta Šv. 
Kazimiero draugija, kuri vėliau 
rūpinosi ir parapijos įsteigimu, ir 
tais metais prieš Velykas pirmą 
kartą atvyko iš New Yorko kun. 
A. Juodišius išklausyti velykinės 
išpažinties. Po to jis kartas nuo 
karto atvykdavęs į Worcesterį at
laikyti pamaldų. Be jo porą kar
tų buvo atvykęs ir kun. Mašio
tas.

1894 m. kun A. Juodišius at
sivežė jauną ir energingą vos

baigusį Seinų seminariją kun. 
Juozą Jakštį, kuris su Šv. Kazimie
ro draugijos veikėjais ir pradėjo 
rūpintis parapijos steigimo rei
kalais. Springfieldo vyskupas 
pradžioje nepalankiai žiūrėjo į 
lietuvių parapijos steigimą. Tik 
iš ketvirto susitikimo su lietu
vių delegacija sutiko leisti steig
ti parapiją. Tai seniausia N. 
Anglijoje lietuvių parapija, Wa- 
terbury pora mėnesių įsteigta vė
liau.

Pradžioje prie lietuvių parapi
jos buvo prisidėję ir lenkai. Ki
tais metais buo pastatyta medi
nė bažnytėlė, kiek vėliau įrengta 
salė. Bet atvykus daugiau lietu 
vių, reikėjo naujos erdvesnės baž
nyčios, kuri pradėta statyti 1903 
m., t.y. dabartinė bažnyčia.

Kun. J. Jakštys buvo ir lietu
vių veikėjas, jo laikais įsisteigė 
dvi pašalpinės draugijos ir jo ini
ciatyva įsteigtas Lietuvių Pilie
čių klubas, kurio turtas šiandien 
siekia pusės milijono ir daro me- 
tineės apyvartos apie 200,000 dol. 
Bet jam sunkiai sekėsi tvarkyti 
ekonominius parapijos reikalus. 
Naujų nuosavybių įgijimas baž
nyčios statybai ir bažnyčios rū
sio pastatymas pareikalavo už
traukti didelę paskolą, už kurią 
tik metinių palūkanų mokėta a- 
pie du tūkstančių dolerių. Nuvar
gintas statybos darbų ir skolų 
1908 m. pasitraukė. Į jo vietą at
vyko kun V. Bukaveckas, būda
mas liguistas, nesugefoėjo sugy
venti su parapiečiais. Skolų iš
gąsdinti parapiečiai suskilo: vie
ni nuėjo pas atskalūnus neza- 
liežnikus, kiti be vyskupo leidi
mo sumanė steigti naują parapi
ją. Todėl 1913 m. atvykęs klebo
nauti kun. Jonas Jakaitis sakyda
vęs, kad jis radęs Worcesteryje 
tris parapijas.

Kun. J. Jakaitis dvasiškai at
gaivino parapiją, ją suvienijo ir 
tautiškai subrandino. Kun. Ja
kaičio laikai buvo didelės kūry
bos, didelės veiklos laikai. Įsis-

L. B. Detroito apyl. valdybos narys švietimo reikalams Vyt. Petrulis 
apdovanoja pirmo skyriaus geriausius mokinius. Iš k. Andrea Zoto- 
vaitė, Algis Rugienius, Alma 'Lėlytė ir Diana Alkevičiūtė.

Nuotr. J. Gaižučio

Trijų lietuvių parapijų Philadephijoje klebonai, dalyvavę Ekumeninės 
Maldos dienos programos priėmime. Iš k. į d.: prel. dr. Vytautas 
Martusevičius, kun. Jurgis Degutis ir kun. dr. Klemensas Batutis. 
Maldos dienos pamaldos įvyks birželio 15 d., 2 vai., šv. Petro ir Po
vilo katedroje. Nuotr. K. Cikoto

PHILADELPHIA, Pa.
PHILADELPHIEČIAI KVIEČIA

J MINĖJIMĄ KATEDROJE
Mūsų pokalbių tema ir mūsų 

rūpestis — tai pabaltiečių ruošia
moji Ekumeninė Maldos diena. 
Maltiečių komitetui, jų tarpe ir 
krikščionių religijų dvasinin
kams dalyvaujant, gegužės 23 d., 
buvo priimta maldos dienos pro
grama. Paruošiamiesiems dar
bams baigiantis, einame kviesti 
dalyvių, kad būtų pripildyta di
džiulė šventųjų Petro ir Povilo 
katedra. Štai jubiliejinių metų 
minėjimo komiteto kvietimas 
Pennsylvanijos, New Jersey, New 
Yorko, Marylando, Washingtono, 
DC, ir kitų rytinio pakraščio vie
tovių lietuviams.

Kviečiame įspūdingai paminė
ti Baisiojo birželio įvykius, pa
baltiečių ruošiamoje Ekumeninė
je Maldos dienoje. Vieta — Ca- 
thedrai of SS Peter and Paul, 
prie N. 18 th St. ir Benjamin 
Franklin Parkway, Philadelphi- 
joje. Laikas — Sekmadienis, bir
želio 15d., 2 vai. po p.

Maldos dienos pamaldose da
lyvauja katalikų, evangelikų, liu
teronų, metodistų, episkopatų ir 
ortodoksų aukštieji dvasininkai. 
Pamokslus pasakys Philadelphi
jos arkivyskupas kard. John J. 
Krol ir Liuteronų Bažnyčios si
nodo Amerikoje, Pietryčių Penn

sylvanijos prez. kun. dr. William 
A. Janson, J r.

Muzikinėje programos dalyje 
girdėsime vargonų virtuozą Ze
noną Nomeiką, Baltiečių jung
tinį chorą, solistus. Choras, diri
guojamas Leono Kaulinio ir V. 
Mandvere, be bendrų giesmių, 
giedos po vieną giesmę tautinė
mis kalbomis.

Birželio 15 d. — Maldos die
ną už tyliąją bažnyčią, specialiai 
primenant religijos persekioji
mą Baltijos valstybėse, paskel
bė ar pažadėjo paskelbti Phila
delphijos arkivyskupas kard. 
John J. Krol, Allentowno, Pa. 
vysk. Joseph Mc Shea, Philadel
phijos Metropolijos Krikščionių 
Bažnyčių tarybos pirm. kun. dr. 
Rufus Cornelson ir Jungtinės 
Metodistų Philadelphijos kon
ferencijos vysk. kun. dr. J. Gor- 
don Howard. Birželio 15-ji ir E- 
kumeninė Maldos diena yra ir 
mūsų Bendruomenės Balso die
nos tema. Birželio 14 d., šia te
ma čia angliškai kalbės Antanas 
Mažeika, vienas iš žygio į Jung
tines Tautas organizatorių. A- 
merikiečiai, su Ekumenine Mal
dos diena stengiamasi supažin
dinti per didžiąją spaudą, TV ir 
radiją. Birželio 9 d., pirmą va
landą po p. FM WIBF banga 
103,9, perduos 15 min. pasikal-

teigė Lietuvos Vyčiai, Moterų są
junga, Darbininkų sąjunga, Blai
vininkų susivienijimas. 1916 m. 
užbaigė bažnyčios statybą. Tryli
ka metų laikę pamaldas rūsyje 
perėjo į bažnyčią. Per trejus me
tus ne tik išmokėjo rastas skolas, 
bet ir padengė beveik visas nau
jos bažnyčios statybos išlaidas 
62,000. Jis pats statybos reika
lams paaukojo 3,000 dol. 
1924 m. pastatė parapi
jos mokyklą trijų aukštų, fron
te viršuje Lietuvos Vytis, o apa
čioje užrašas: Šv. Kazimiero lie
tuvių mokykla.Visa tai dar ir 
šiandien rodo, kad tai yra lietu
vių mokykla.

Kai kūrėsi Lietuvos valstybė, 
jis vienas iš pirmųjų pradėjo or
ganizuoti aukų rinkimą Lietuvai. 
Jo vadovaujami worcesteriškiai 
paaukojo Lietuvos reikalam 1915 
-1920 m. virš 60,000 dol. ir nu
pirko Lietuvos Laisvės lakštų už 
130,000 dol Pats Jakaitis paau
kojo 1,000, nupirko lakštų už 
130,000 dol. Pats Jakaitis paau- 
už 30,000 dol. Iš Amerikos lietu
vių istorijos žinoma, kad kun. 
Jakaitis buvo ne tik Worcestery 
veiklus, bet jis buvo ir visos A- 
merikos lietuvių veikėjas. Jis su
prato, kad lietuvio kunigo pa
reiga ne vien savo parapijos ribo
se tenkintis, bet apimti visų lie
tuvių reikalus. Jis tai yra pabrė
žęs Worcestery jo 50 m. kunigys
tės pagerbimo proga.

Jo amžinas paminklas yra pa
liktas, tai Maironio parkas, jo 
iniciatyva įgytas ir jo duotas 
vardas. Parko įsigijimui paauko
jo 1,000 dol. Šiandien Maironio 
parkas yra visų Amerikos lietu
vių pasididžiavimo reprezenta
cinė vieta ir tikras lietuviškas 
židinys.

1929 m. įstojo į tėvų Marijonų 
kongregaciją, paaukodamas jai 
16,000 dol. Kelis tūkstančius jau 
anksčiau buvo jiems aukojęs. Jo 
vietą užėmė kun. Augustinas 
Petraitis, taip pat karštas patrio
tas ir veikėjas, moksleivių orga
nizacijos steigėjas, tačiau jis bu
vo kitokios taktikos. Jis laikėsi 
lietuvybės, kol bebuvo galima 
laikytis. Tik 1949 m. įvesta an
gliška evangelija, o 1954 m. pir
mos anglų kalba pamaldos, t.y. 
angliški pamokslai. Šiandien y- 
ra dvejos anglų k ir dvejos lie
tuvių k. pamaldos.

1957 m. mirus kun. A. Petrai
čiui administratoriumi paskirtas 
kun. Jonas Bakanas, pirmas iš 
tos parapijos kilęs kunigas, įšven
tinąs 1930 m. 1965 m. jį pakeitė 
dabartinis klebonas kun. Jonas 
Jutkevičiųs, kuris ėmėsi bažny 
čios atnaujinimo darbo. Apie tai 
jau buvo spaudoje rašyta.
BIRŽELIO TRAGIŠKU ĮVYKIŲ 

MINĖJIMAS
Birželio 15 d. Lietuvių ben

druomenės vietos apylinkės val
dybos rengiamas birželio kruvi
nųjų įvykių paminėjimas. 10:00 
vai. Šv. Kazimiero bažnyčioje 
pamaldos, 3:00 vai. Maironio 
parke paminėjimas su paskaita

ir menine dalimi. Kviečiami visi 
lietuviai dalyvauti.

LB VIETOS APYLINKĖS 
VALDYBOS POSĖDIS

Gegužės 17 d. Kazio Česnos 
bute įvyko LB posėdis, kuriame 
dalyvavo pirm. Pr. Stanelis, 
vicepirm K. Česna, sekr. V. Ži- 
džiūnas, ižd. V. Dabrila ir nariai 
Pr. Račiukaitis, J. Tamašauskas 
ir Pr. Pauliukonis. Aptarti svar
besni ateities veikimo reikalai. 
Ypatingai ilgiau apsistota prie 
rengiamo rudenį koncerto. Spa
lio vidury numatyta pakviesti 
solistus Barą ir Stankaitytę. Lap
kričio 15 d. Maironio parke tra
diciniai pietūs. Pr.

New Britain, Conn.

— Šv Andriejaus parapija ge
gužės 18 d. surengė pavasario 
koncertą, kuris praėjo su dideliu 
pasisekimu ir gausiu dalyvių 
skaičiumi.

Meninė programa buvo plati 
ir labai įvairi, kur pasirodė visos 
parapijos meninės pajėgos. Pro
gramos pirmąją dalį išpildė: jau
nimo orkestras, vaikų choras ir 
vaikų šokėjų grupė.

Antrąją dalį išpildė; parapi
jos suaugusių choras, vyrų okte
tas, moterų choras, solo, duetas, 
tautinių šokių grupė, moterų šo
kėjų grupė ir užbaigta su vaikų 
ir suaugusių jungtiniu choru.

Visą meninę programą (išski
riant šokius) paruošė ir koncer
tui vadovavo muz. Jonas Beino- 
ris.

— Lietuvių bendruomenė bir

želio 18 cl. rengia baisiųjų bir
želio dienų minėjimą. Ryte Šv. 
Andriejaus bažnyčioje 11 vai. 
bus atnašaujamos šv. Mišios už 
Lietuvos tremtinius. Po pietų 3 
vai. parapijos salėje bus minėji
mas. Visi lietuviai kviečiami gau 
šiai dalyvauti.

— Šv. Andriejaus bažnyčioje 
gegužės 2-4 d. vyko 40 vai. at
laidai. Pamokslus sakė tėv. kun. 
K Žvirblis, OP. Šie atlaidai iki 
šiol būdavo spalio mėn., bet da
bar naujo klebono kun. E. Gra- 
decko yra pakeisti į gegužės mėn.

— Muz. Jonas Beinoris ne tik 
daug dirba parapijoje su chorais 
bei kitomis meninėmis pajėgo
mis, bet dar ir privačiai moko 
muzikos trisdešimts mokinių. 
Kiekvienais metais užbaigiant 
mokslo metus yra surengiamas 
bendras mokinių pasirodymas. 
Programa būna labai įvairi ir į- 
domi, nes tiek daug talentų turi 
pasirodyti ką per metus išmoko. 
Šis pasirodymas įvyks birželio 22 
d. parapijos salėje 3 vai. po pietų.

Nina Stasaitienė

Vai.:

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West flSrd Street 
kasdien 10—12 vai. lr 7—8 v

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

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Rez. telef. WAlbrook 5-5070

Rezld. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

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

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

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

Route 25. Elgin. Illinois

Ofisas 3148 West «3rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezld.: 3241 VVest OOth riaoe
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 03rd Street 
Kampas 63-čios lr California 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal susltar 
Ofiso telef. 478-4042

Resld tel VVAlbrook 5-3O4S

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
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Tel. ofiso HE 4-5849, rez 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 VVest 71»t Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakaro 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
nusitarus.

Ofiso — HE 4-6758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, pemctarite- 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofiso HE 4-1818 Bez PB 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS. OPT.
8424 W. 68rd St., GB 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6980
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBfi — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
6419 So. ISlll'slll Road 

Valandos pagal susltarlma 

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

AkušerUa Ir iniiUTu ilgos 
Ginekologine Chirurgija

6132 8. Kedzie Avė.. VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
JOKIA 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo 6 lkl 8 v.v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso .vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-78OO; Namų 925-7397

5159 So. Damen Avenne
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

bėjimą Ekumeninės Maldos die
nos reikalu. Birželio 11 d., 6:50 
vai. rytą KYW TV 3 tinklas, ta 
pačia tema perduos trumpą pa
sikalbėjimą. Abiejuose pasikalbė
jimuose dalyvaus Teresė Gečienė.

Baltiečių organizacijos į ka
tedrą atvyks su savo vėliavomis. 
Vėliavų eiseną tvarkys L. vytis 
Juozas Janulaitis.

K.C.

Ofiso lr boto tel. OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REUanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 8-8 
/ai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALI STR 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki l vai. p. p. lr nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad
ll vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 68rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5__ 8 va|
antra ir penikt. 1—4 vai. ’’

Prlimlnfija tik susitarus.

Telef, 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. h 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. lkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus —• 
______________(By appt.),

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, DL

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

Vizitai pagal susit&rlms

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

Ofiso tet REUanoe 3-4410 
Re* GltovehlU 3-0317 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 va)
*** 8 iVaI PiP nuo 7 *kl 8 v. vs)l: 
antr. Ir penkt. nuo 18 lkl 2 vai. d.b 
lr vakaralą pagal susltarhną.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B«3ndra praktika lr Chirurgija 
OflsM 2730 W. 7lstSteuu 

Telefonas — 925-8296 
Valant į-8J-v^penktaA 10-^2
karo- trečlad. uždaryta

Rezld. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
111 CHIRURG 

BENDRA PRAKTIKA KB MOTI

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th 
PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr Tr*1“? -ii“ iJT

Of. Tel. HE 4-2128, Namu OI 9.

ŪR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

PrUmlneja ligonius tik austau 
V&kegw, fr Uted8^;^

Tel. PRospect 6-3400
DR. ONA VAŠKEVIČIŲ

(VASKAS)
JA m CHIRURG

Vai • 8^48 S°' A,ba“y Avenne
peSt u tr3rtt^tVi_lr’ 

lr kitu laiku pagal siiBltarlm^
Tel. ofiso PR 3-6443,

DR. F. C. ĮMINSI
GYDYTOJAS IR CH

8107 VVest 71st S
v- P. Ir 7 Treč. Ir šeštad. pagal

Ofiso tel. 767-2141.

ŪR. PETRAS
GYDYTOJAS IR C

6449 So. Pulųj,
Val.= g pirmad.. antrad.
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Okupuotoje Lietuvoje

SODYBŲ NAIKINIMAS STIPRINAMA PRIESPAUDA SOVIETUOSE
Įspėjimai, aiškinimai ir atsišaukimas Maskvoje

Niekada mes lietuviai išei
viai nepamiršome gimtosios 
žemės ir kenčiančių brolių, se
sių lietuvių, bet ypatingai juos 
prisimename birželio mėnesį 
skaudžių sukakčių metu. Juk 
ten mūsų tikrieji paliktieji, 
tiksliau, priešo — atėjūno iš
plėštieji namai, mūsų žemė, 
kurios mes niekam neatida- 
vėm, nepardavėm, už kurią 
mums niekas neatlygino ir 
tarptautinė teisė, jeigu kada 
nors praktiškai egzistuotų ir 
kas jos paisytų, turėtų visa tai 
mums sugrąžinti.

Taigi nereikia stebėtis, kad 
kartais mūsiškis išeivis važiuo
ja j Lietuvą ne turtų ieškoti, 
atvirkščiai, vežaąį dalį sunkiu 
darbu uždirbtų santaupų, kad 
kenčiančiam boliui, sesei padė
jus, važiuoja į Liėtuvą net ta
da, kai iš anksto jam pasako
ma, kad Lietuvos ten nematys, 
kad, tik peržengus jam sovie
tinę sieną, jį lydės uniformuo
ti ar neuniformuoti rusų žan
darai, o neretai ir brolis lietu
vis, tokiu žandaru padarytas. 
Vien tiktai sausais užsienio va
liutos išviliojimo sumetimais 
okupantas leis jam su savo dar 
gyvais likusiais giminėmis su
sitikti viename iš Vilniaus ar 
Rygos viešbučių. Bet ir tai ten, 
kur “sienos ir lubos girdi, lan
dai ar rakto skylutės viską 
mato”.

Jeigu kuriam iš tokių “turis
tų’’ ir pavyksta keletos valan
dų kelionei į gimtąjį kaima iš
trūkti, tas jau pats antrą kar
tą tokios kelionės nenori: taip 
iau ten viskas apleista, apgriu
vę, supuvę. Štaj kodėl mūsi
škiai gimtųjų namų aplankyti 
neleidž;ami. Okupantai vado
vaujasi paprasta šeimininkių 
logika, kurios svečių niekada 
neveda į tą kambarį, kuris yra 
nesutvarkytas.
< .. , ,

Daug pakeitimų okup. Lie
tuvoje įvyko per1 paskutini ket
virtį šimtmečio pietų. Pakeis
tas net kraštovaizdis ir, kaip 
ateinančios žinios rodo. pakeis
tas ne į gerąją pusę. Jeigu su 
nedailia šabloniška visai Rusi
jai nustatyta miestų namų sta
tybos forma dar galima šiaip 
taip apsiprasti, tai Lietuvos 
kaimo vietovių pertvarkymas, 
tiksliau, jų darkymas, sukelia 
ir pačių žmoniškiau galvojan
čių kai kurių lietuvių bolševikų 
protestą. Kiek tenka girdėti, 
apie jį buvo kabėta ir š. m. 
gegužės mėnesio gale įvy
kusiame okup. Lietuvos archi
tektų suvažiavime Vilniuje. Vi
sur lietuviai pasiseko prieš ru
sų vykdomą lietuviškojo kaimo 
suniveliavimą, kad jis netaptų 
akis j akį panašus į mums sve
timos Rusijos kolchozus. Ka
dangi liet. kaimų ir vienkiemių 
naikinimas dabar vykdomas 
pagreitintu tempu, jis skau
džiai palietė ir savo kraštą my 
linčius kultūrininkus. Reika
las, matyt, yra taip šaukian
čiai svarbus, kad protestuoto
jams pavyko pralaužti ir kai 
kurių okup. Lietuvos laikraš
čių bei žurnalų (tik ne G. Zi
mano redaguojamos “Tiesos”) 
puslapius. Keletą tokių protes
to balsų, paimtų iš sovietinės 
spaudos, ir mes čia iškelsime.

Poetas J. Marcinkevičius 
nurodė rimtą pavojų, kad Dzū
kija, Žemaitija, Suvalkija ir 
Aukštaitija, kuriant naujas 
kolchozines gyvenvietes, pra
ras savo veidą ir mūsų kaimas, 
taps visur mohbtoniškai vie
nodu. J. Naujokaitis iškėlė, 
kad visos naujos gyvenviečių 
schemos yra nuostabiai viena 
į kitą panašios. A. Petraitis 
klausia, kodėl naujose gyven
vietėse namai sugrūdami krū- 
von — “juk tai biaurina land
šaftą”. K. Palevičius “Perga
lės’’ 4 Nr., sielodamasis dėl 
_ - ' -----

BUDAPEŠTAS. — Eigerio ar 
kivyskupas Pal Brezanoczy, pa
sikalbėjime su Austrijos televi
zijos atstovu pareiškė, kad šiuo

Sovietams atslinko tamsesnės 
dienos. Po pavasarinio atolydžio 
vėl atėjo stingdanti žiema. Apie 
ją šneka ir sovietinė spauda, 
aštriais žodžiais smerkia drąsos 
turį Sovietų piliečiai.

Rusijos respublikos dienraštis 
“Sovietskaja Rosija” gegužės 
29 d. laidoje rūsčiai grūmojo: 
“Buržuazija apnuodijo sovietinę 
šviesuomenę. Mes negalime pa
kęsti galvosenos iškelti asmenį 
virš visuomenės ar jos polinkio 
į anarchizmą. Naujoji srovė at
eina griauti socializmo”.

Komunistų partijos valdomoji 
spauda ne tik grūmoja, bet ir 
remia priespaudos priemones.

Tuo pat metu, kai sovietinė 
spauda ėmė šaukti apie grėsmę 
visuomenei, iš Sovietų atsklido 
aštrus, įspėjantis balsas. 54 So
vietų piliečiai pasiuntė raštą 
Jungtinėms Tautoms, prašyda- 

, mi ginti žmogaus teises. Raš
te užtinkame šį įspėjimą: “So
vietuose vėl stiprėja politinis 
persekiojimas. Įvedamas siau
bas siautęs Stalino valdymo me
tais”.

Prieštaravimai
Rusų kalba leidinyje “Komu- 

nist” sausio mėn. laidoje gen. 
E. A. Bottin garbino Staliną. 
Piotr J. Jakir, bandęs pasmerk
ti Stalino siaubą, buvo atleistas 
iš pareigų Mokslo akademijoje. 
Net maršalas J. Žukovas ką tik 
paskelbtuose atsiminimuose ne
sigaili pagyrų Stalinui, nors 
tuoj po karo autorius buvo pa
šalintas iš pareigų.

Kominterno 50 metų sukak
ties paminėjime Michail A. Sus- 
lovas, politinio biuro narys, ko
vo mėn. 25 d. pareiškė: “Ap
gailėtina, kad Stalino kultas 
pažeidė kominterno veiklą pas- 
'kutiniais metais”. Partijos cent
rinio komiteto sekretorius Boris 
N. Ponamarevas skelbė: “Sta
lino kultas nesuderinamas su 
Lenino nurodymais dirbti ir dar 
bui parinkti tinkamus asmenis”.

Chruščiovo suniekinto Stali
no nedrįstama vėl iškelti. Ko
munistų partija daro užuolan
kas.

nykstančių vietovardžių, tylo
mis skundžiasi: “Mūsų kretuo- 
nis, strazdus pakeičia brigadų 
numeriai, kiekviename rajo
ne besikartojančios ‘Pergalės’, 
‘Ateitys’, ‘Švyturiai’, ‘Nauji 
gyvenimai’... O kiek turime P. 
Cvirkų, M. Melnikaičių”... Mes 
dar pridėsime: Leninų, Kiro- 
vų, Černichovskių, Vorašilovų, 
Kalininų ir t. t.

Ateiviai rusai — kolonistai, 
turėdami bilijonus hektarų sa
vos nepakankamai teišnaudo- 
tos žemės, įsibrovę žaloja mū
siškio žemės kampelio grožį, 
čiulpia jos syvus. “Nemažai y- 
ra ežerų, kuriems buvo nuleis
tas kraujas. Kovodami dėl pie
vos gabalo, dėl vieno kito veži
mo šieno, iš ežero padarėme 
pelkynus. Upeliuose išnyko vė
žiai. Nyksta jie ir ežeruose, į 
kuriuos pakliūna žemės ūkyje 
naudojami chemikalai” (Ten 
pat).

*
Kaip okupantai ar jų stati

niai brangina mūsų senovės pa 
likimą, matyti iš vieno lietuvio 
skaudžių žodžių: “Tvarkant ir 
kuriant naują kraštovaizdį, ne 
viską turi lemti ekonominė nau 
da, nors aišku, tai labai svar
bu. Tačiau neretai dėl centne
rio javų mes nukertame šimt
mečius medžius... Nerimą kelia 
Biržulio ežeras. Girgždutės kai 
nas ir kt. Beveik 20 metų kal
bama apie neleistiną Neries 
teršima, o nešvarūs vandenys 
į upę ir šiandien tebeleidžiami 
načiame Vilniaus centre, tie
siog po Gamtos apsaugos ko
miteto langais” (Perg. 109 
psl.).

Jonas Mačiukevičius iš Ra
seinių rajono rašo naktimis 
sapnuojąs prūdą, kuri 1905 m. 
iškasė Pažečiuose dvarponis, 
drauge pasodindamas 4 ha so
dą. Visa tai drauge su kilo
graminėmis lydekomis, plačiai 
siais lynais, šnarančiais mel
dais ir žydinčiom ievom atite
kę tiem, kurie tą groži kūrę ? 
(liaudžiai). Tačiau gražumas I 
teesąs jo sapnuose: “Daugiau 
kaip prieš 10 metų vienas kol
ūkio pirmininkas nutarė papil
dyti kolūkio kasą. Išleido prū
do vandenį, pardavė žuvis... Ir 
stovi dabar toje vietoje pur
vina dauba’’ (Perg. 110 psl.). 
Panašiu būdu sunaikintas se
nasis Paturkšlio sodas, apie jį 
augusios tuopos, sunaikintas 
medžiais apsodintas kelias, 
Darbutų sodas, gėlynai, alyvų 
ir jazminų (gyvatvorės. “Me
džius palaipsniui iškirto, ant 
gėlynų suvertė inventorių, šilt
namį nugriovė (kažkam prirei
kė stiklo”. Straipsnio auto
rius sako, kad toli gražu ne 
visus išnaikinto grožio pavyz
džius paminėjęs. Ir visa tai į- 
vyko tik vieno kolchozo ribo
se. Žinoma, kad panašių reiš
kinių yra ir visur kitur. Bet 
dar leiskime kalbėti atstovams 
iš kitų Lietuvos vietų. A. Gaš
ka iš Pandėlio rajono rašo: 
“Pro Pandėl. kadaise bėgo gra
žus Apaščios upelis. Du kartu 
jį sausino, tiesino, melioravo. 
Dabar jau nei žuvies, nei pa
čio upelio, galima sakyti, ne
bėra. Liko tik griovys”.

“Pergalėje’’ ir kituose laik
raščiuose paskelbta daugybė 
skaudžių pavyzdžiu, kuriu visų 

•‘“suminėsi, nes kiekvieni me
tai sunaikinama po 5000 sody
bų. Iš to aiškėja, kad rusiškos 
replės vis skaudžiau veržia o- 
kupuotosios Lietuvos kūną. 
Tai gerai nusako vienas oku
puotoje Lietuvoje plintąs ke
tureilis :
“Miršta medžiai, miršta upės...
Tr kažin kaip užkukuos
gegutėlė atsitūpus
ant numirusios šakos?...”

„f 
b. kv.

metu Vengrijoje jau yra baig
tas Olandijos katalikų katekiz
mo vertimas į vengrų kalbą ir 
rengiamas spaudai.

GEDIMINAS GALVA

Stalino pasibaisėtinas valdy
mo būdas negrąžinamas. Jis bu
vo vienvaldis savo rankose tu
rėjęs visas priemones siaubui 
vykdyti. Šiandieną komunistų 
partijoje yra eilė krypsnių, ku
rie sunkiai suderinami. Ne tik 
kolektyvinė vadovybė, bet ir 
įtakos turį komunistai yra skir
tingų nuomonių. Komunistų par 
tijos vadovybė, ypač šiais me
tais, bando stiprinti priespaudą, 
tačiau jos negalima lyginti su 
budelišku Stalino siaubu.

Atsišaukimai Maskvoje
Istorikas Piotr Jakiras, Ilja 

Gabai, kalinamų rašytojų žmo
nos paskleidė atsišaukimą Mask 
voje besirenkantiems užsienio 
komunistų partijų atstovams. 
Atsišaukime maldaujama; “Mes 
prašome tarptautinio komunis
tinio sąjūdžio atstovus sunaikin
ti nelemtą Stalino valdymo ap
raišką, kuri yra gėdinga dėmė 
viso pasaulio komunistams. Mes 
meldžiame dėti didžiausių pas
tangų, kad nelemtasis Stalino 
šešėlis neaptemdytų mūsų atei
ties”.

Atsišaukimas pasmerkia by
las prieš rašytojus ir jų kalini
mą. Jame nurodomi šiais metais 
įvykdyti gen. Piotr Grigorenko, 
buvusio kolūkio pirmininko I- 
van Jakimovičiaus ir eilės kitų 
asmenų suėmimai. “Vis daugiau 
atsiranda asmenų, kurie linkę 
sugrąžinti tamsiąsias Stalino 
dienas. Šie žmonės ir partija 
apsprendžia valstybės politikos 
linkmę. Ar ne jie nusprendė įves 
ti sovietinius dalinius draugiš- 
kon Čekoslovakijon?”

Šio atsišaukimo patekimas į 
viešumą, kalinamųjų rašytojų 
skundas apie nežmoniškas sąly
gas Potmos stovykloje rodo, 
kad šio meto priespauda ne
lygintina su Stalino valdymo 
tarpsniu, kai buvo išžudyti jo 
artimiausi bendradarbiai, tūks
tančiai karių, nusiaubtos ma
žesnės tautos ir milijonai su
kimšti vergų stovyklose skursti 
ir mirti.

Amerikos karo laiveliai plaukioja Mekong upės dėl toje netoli Nha Be, saugodami vietovę nuo komunis
tinių teroristų.

ĮSTRIŽAI AMERIKOS
Kazys Alminas

Vidurio vakarų Amerikos žiema šiemet buvo tokia, 
kokios neatsimena net ir gana senyvo amžiaus žmo
nės. Būdavo šaltų, audringų žiemų. Dažnai supustyda- 
vo dideles vėpūtes, užblokuodavo kelius, bet dažniausia 
po kelių dienų audros duodavo atsipūsti — atsikąsti ta
kus ir kelius ir po to vėl džiaugtis, nors ir šalta, bet 
saulėta padange..

Šiais metais buvo viski kitaip. Kaip užsnigo gruo
džio vidury, taip ir neatleido iki pat kovo pabaigos. Pa
kartotinai vis papildydavo sniego dangą su audra taip, 
kad sunku buvo rasti, kur keliai ir kur tvoros, o sniego at
sikąsti buvo tiesiog neįmanoma, nes nebuvo kur jo nu
stumti ar padėti. O kas blogiausia, kad beveik nebuvo 
visai saulėtų dienų per tris mėnesius. Visą laiką niūrus, 
rūstus, žvarbus ir šaltas oras... Ne vienas ūkininkas pra
rado didelę dalį naujagimių gyvulių, o ir suaugusieji 
apkūdo, sumenko. Keletas asmenų net prarado savo gy
vybę, bandydami šerti gyvulius audros metu, tai yra 
nebeatrado kelio atgal į namus. Ir tik sniegui aptirpus 
vienur kitur buvo rasti rūpestingų savininkų lavonai.

Pietinės Dakotos Sioux Falls Augustine kolegijos du 
profesoriai ir keturi studentai irgi priglaudė savo galvas 
prie Anselmo, Nebraskoj, sniego pusnynuose. Veltui bu
vo jų ieškoma per visą žiemą net su “National Guard”

Aiškinimai
H. E. Salisbury, N. Y. Times 

bendradarbis Maskvoje, gegu
žės 27 d. dienraščio laidoje pa
teikė rusų nuomones. Rašytojas 
samprotauja: “Mes pergyvenam 
sunkmetį. Jo įtampos nereikia 
perdėti. Stalino meto siaubas 
negrįš, nes gyventojai jo ne
pakęs”.

Jauno valdininko nuomone: 
“Mūsų vadovai neturi patirties 
bendrauti su skirtingų nuomo
nių žmonėmis. Jų manymu ge
riausia užgniaužti nepritarian
čius, nes kito būdo jie nežino. 
Čia glūdi jų tragedija”.

Sovietinė priespauda palietė 
rašytojus, šviesuomenę. Jų at
stovai jau nukentėjo. Iškeltos 
bylos ir parinktų aukų pasmer
kimas kalėti krašto gyventojų 
nuotaikas dar labiau įtempė.

Naująją priespaudą jaučia ne 
tik šviesuomenė. Gyventojai ją 
pakenčia nesiryždami kovoti dėl 
laisvės.

Komunistų partijos vadovybė 
nesutaria. Laisvės šalininkai, pa 
vyzdžiui Kosyginas, Suslovas, 
esą mažumoje. Didesne įtaka 
naudojasi Brežnevas, užsispyręs 
biurokratas, dogmatikas, tebe- 
skelbiąs Lenino atgyventas teo
rijas ir besiremiąs karine pa
jėga. Deja, Brežnevas nepasižy
mi gabumais, nei polėkiais. Jis 
ir jo šalininkai įvedė naują prie
spaudą, kuri jaučiama visose 
veiklos srityse.

DUBČEKAS TEDERA 
POPULIARUS

Daugiau kaip 50,000 Čekoslo
vakijos piliečių entuziastingai 
sutiko buvusį Čekoslovakijos 
komunistų partijos vadovą Dub
ček, atvykusį į Terezin miestą 
dalyvauti nukentėjusiųjų nuo 
nacių rėžimo aukų minėjime. Ne 
žiūrint atstatymo iš eitųjų pa
reigų, Dubčeko, Svobodos ir 
įSmrkovski asmenybės tebėra 
labiausiai populiarios Čekoslo
vakijoje — pažymi šios dienos 
laisvojo pasaulio spauda.

pagalba. Ir tik sniegui aptirpus jų lavonai prie sudu
žusio lėktuvo pripuolamai buvo atrasti kajočių medžio
tojų.

Tokiai žiauriai žiemai ištisai viešpataujant, nenuo
stabu, kad žmogus nuo viso to pavargsti ir ieškai pa
kaitos nors ir trumpam laikui. Taip ir sutarėm su žmo 
na, bandyti pabėgti, nors porai savaičių iš to slogučio. 
Miami, kaip paprastai, būna perpildyta New Yorko 
piliečiais; California su savo potvynių ir žemės nuslin- 
kimų problemomis nebuvo irgi patraukli. Taip ir nu
tarėm aplankyti pietinį kaimyną — Meksiką.

Lėktuvas — greičiausia priemonė nuvykti, bet ką 
pamatysi iš 4-5 mylių aukštumos. Nepaisydami dau
gelio gąsdinimų, iškeliavom savo automobiliu. O koks 
patogumas sava susisiekimo priemonė — važiuoji, kur 
nori, gali sustoti, kada nori, ir apžiūrėti, ką nori. Ži
noma, skubėti reikėjo ir nenorint, nes kelias tolimas, 
laiko mažai, o vairuotojas tik vienas.

Vasario 22 d. anksti rytą iš Nebraskos (Loup City) 
pasileidom pietų link 281 keliu. Važiuojant per Nebras- 
ką ir skersai Kansas, vaizdas vis tas pats—sniegas ir pus
nynai aplink. Įvažiavus Oklahomon, sniego danga pra
deda plonėti, pusnynai žemėti, o pietinėje dalyje pasi
rodė vienas kitas žemės lopinys ir be sniego. Spėjom tą 
pačią dieną įsisprausti ir į Texas valstybę, spėję pra
važiuoti net Wichitą Falls ir sustojome nakvynei Jacks- 
boro. Taip pirmą dieną nuvažiavome daugiau kaip 
600 mylių. Nebloga pradžia, o svarbiausia, kad jau pa
čią pirmą dieną išsikapstėm iš sniego.

šiauriniame Texas dar nieko žalio nebuvo matytų

KARININKŲ PERVERSMAS 
SUDANE

Ar pavyks Kremliui įsigalėti Afrikoj 

K. TAUTKUS

Sudanas — Afrikos žemyno 
valstybė. Kraštas 967,000 kv. 
mylių. Gyventojų turi 10 mili
jonų. Sostinė — Kartūno mies
tas. Perversmai ar vyriausybių 
pašalinimai čia nėra naujiena. 
Paskutinis karininkų pervers
mas buvo 1964 m., kuriame bu
vo nuverstas “stiprios rankos 
vyras” gen. Ibrahim Abboud. 
Gegužės 25 dienos perversme 
buvo nuversta prez. Izmail Al - 
Azhari ir min. pirm. Mohammed 
Mahjoub vyriausybė. Sukilimui 
vadovavo pulk. EL. Moneiri. 
Kairo mieste, Egipto sostinėje, 
sugautas perversmininkų prane
šimas per Omdurman radijo sto 
tį sakė, kad Sudano karininkų 
grupė nuvertė “liaudies’’ nepa
kenčiamą režimą, kuris tarna
vo sionizmui ir imperializmui. 
Sudano armijos vadų sijojimas

Pirmadienį (V.26) Kairo mies 
te sugautas Sudano radijo pra
nešimas, kurį padarė EI. Nu- 
meir, sakė, kad buvus1 os vy
riausybės Sudano armijos šta
bo viršininkas gen. Nil. Deifal
lah yra pasislėpęs, prašė “liau
dies” padėti jį surasti. Kiek vė
liau pranešė, kad generolas pa
sidavė perversmininkų štabui ir 
yra “namų arešte’’. Taip pat 
yra “namų arešte” nuverstasis 
prez. Azhari ir min. pirm. Mah
joub. Kariuomenė pertvarkyta, 
paleisti iš kariuomenės 5 gene
rolai ir 17 brigadierių, kurių 
tarpe vyr. štabo v-kas gen. Nil. 
Deifallah ir jo pavaduotojas 
gen. Idriss Abdullah. Pastara
sis tuo laiku buvo Maskvoje ir 
vedė su Kosyginu derybas gau
ti Maskvos ginklų Sudano ar
mijai. Padarytame pranešime 
nebuvo nurodyta, ar buvo pasi
priešinimas ir ar pareikalavo 
sukilimas kraujo aukų ir kas 
sukilimui priešinosi. 1964 m. 
perversmas pareikalavo nemaža 
kraujo ir aukų.

Sukilėlių nauja vyriausybė
Antradienį (V.27) per Om

durman radiją sukilėlių kraš
to apsaugos ministeris maj. EI. 
Numeir pranešė, kad Sudano 
respublika jau turi sudarytą 21 
asmens ministerių kabinetą (19 
civilių ir du karininkai), kuriam 
vadovauja ministeris pirm. Abu- 
baker Awadallah, buvęs Suda
no aukščiausio teismo pirminin
kas. Sudarytas pulkininkų ir 
majorų revoliucinis komitetas, 
pirmininkaujamas pulk. EI. Mo- 
neiri, perversmo vado. Jis yra 
ir Sudano prezidentas. Krašte 
įvestas karo stovis, konstituci
ja suspenduota, kraštas valdo
mas pulkininkų ir majorų įsaky 
mais, taisyklėmis ir parėdymais, 
prisilaikant socialistinės dikta
tūros linijos.

išskiriant vieną kitą lopinėlį kviečių, o viskas kitkas ru
da. Bet vis kita spalva ir nebeakinančiai balta. Vasario 
23 ankstų rytą patraukėme išilgai didžiojo “statė” Tex- 
as tuo pačiu 281 keliu tiesiai į pietus pro Johnson City 
į San Antonio Pasirodo, kad San Antonio esama dido
ko miestelio. Tai esąs 13-tas miestas savo dydžiu JAV- 
ėse ir artėjąs prie milijono gyventojų ribos. Čia jau daug 
žaliau ir net palmių alėjos. Žinoma, sodintinės ir miesto 
priedangoje rasdamos užvėją laikosi pusėtinai. Miestas 
smarkiai augantis su nauja kelių sistema, bet pietinė 
dalis gana skurdi ir žmonės atrodo pietų kaimynų — 
tamsokos spalvos ir kalba daugiausia ispaniškai. Bend
rai paėmus, Lyndon . Texas valstybės kelius stipriai ap
švarinęs ir aptvarkęs. Visai kitoks vaizdas buvo keliau
jant prieš penkerius metus.

Apsišvarinę savo automobilį nuo žiemos purvo, po 
pietiĮ pasileidome Meksikos link. Laredo diena jau bu 
vo graži, saulėta ir ganėtinai šilta (kokia 70 laipsnių 
F.). Čia vietiniai jau vaikščiojo vienmarškiniai. Mudu 
ir pradėjome lupti vieną po kitos savo žiemos “skūrą” — 
šiltus viršutinius ir dvigubus apatinius keisti pavasariš
kais rūbais. Laredo susitvarkėme su Meksikos mašinos 
apdrauda, kuri yra būtina, nes amerikietiška apdrauda 
ten neveikia. Kaina tos apdraudos gana aukšta — 2 
doleriai į dieną, priklauso nuo mašinos vertės ir jos 
kainos. Išsikeitėm kiek ir pinigų, kurių kursas buvo 
12.5 pesai už vieną dolerį. Kitaip sakant, pasidarėme iš 
karto “bagoti” amerikiečiai, gaudami už 8 dolerius 
100 pesų.

(Bus daugiau)

Santvarka — socialistinė 
diktatūra

Nuverstoji Sudano vyriausy
bė laikėsi taip pat socialistinės 
santvarkos. Draugavo ir palaikė 
diplomatinius santykius su visu 
komunistiniu pasauliu. Labai šil
ti santykiai buvo su Maskva ir 
Egipto Nasseriu. Naujasis dik
tatorius pulk. Gaafar Moham
med EI. Moneiri per radiją (V. 
27) pranešė, kad Sudano res
publika dar glaudžiau santy
kiaus su socialistinės santvar
kos kraštais, palaikys ekonomi
nius ryšius, bet “stovės toliau 
nuo kapitalistų prekybos”.

Naujoji Sudano vyriausybe 
kovos prieš sionizmą, stovės a- 
rabų pusėje, kovos su žydų im
perializmu ir atiduos pilną sa
vo dalį Palestinai išlaisvinti. 
UPI žinių agentūra iš Kairo, E- 
gipto, pranešė (V.27), kad visi 
Sudano revoliucinės tarybos 
pulkininkai ir majorai yra kai
riųjų pažiūrų žmonės, dalis yra 
komunistų partijos seni nariai. 
Dalis vyriausybės irgi yra kai
rieji ir komunistų partijos na
riai. Pats tarybos pirmininkas 
— prez. pulk. EI. Moneiri ir jo 
krašto apsaugos min. majoras 
EI. Numeir yra komunistai ir 
seni partijos nariai. Žinias UPI 
suteikė aukšti Egipto valdžios 
žmonės ir kariai, kurie asmen'š- 
kai pulkininką ir majorą pažįsta 
ir yra turėję draugystę, žinoję 
jų nusistatymą, tik nežinoję a- 
pie perversmo suokalbį, nes nu
verstoji Sudano vyriausybė glau 
džiai bendradarbiavo su Nasse
riu ir jo politiniu bei kariniu 
štabu. Jeigu vėl neatsiras ar 
greitai nebus sudarytas suokal
bis nuversti perversmininkų ta
rybai ir jų sudarytai vyriausy
bei, Sudano “liaudis” (taip jie 
sako) pajus skaudesnę diktatū
ros vergiją, negu buvo prie nu
verstos vyriausybės

NAUJAS INDONEZIJOS 
AMBASADORIUS

Popiežius Paulius VI-sis iškil
mingoje audiencijoje priėmė 
naująjį Indonezijos respublikos 
ambasadorių prie Vatikano Hu- 
sein Mutahar, kuris ta proga 
įteikė savo skiriamuosius raš
tus. Indonezija tik 1945 metais 
atgavo nepriklausomybę ir šiuo 
metu turi 120 mil. gyventojų, 
daugumoje išpažįstančių islamo 
tikėjimą. Katalikų Bažnyčiai 
priklauso apie du milijonai ti
kinčiųjų. šventasis Tėvas savo 
kalboje iškėlė Indonezijos vy
riausybės palankumą katalikų 
Bažnyčiai, kuri tiek daug prisi
deda prie krašto kultūros kėli
mo, medicinos pagalbos teikimo 
ir ypatingai jaunimo auklėjimo 
krikščioniškojo mokslo šviesoje.
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Ant kelio prie Revere, Mass., ant kelio iš sunkvežimio pabiro žuvys, 
kurias renka vaikai (viršuj), kelias pasidarė slidus ir dėlto susidūrė 
net ketvertas sunkvežimių, kaip matyti apačioj.

-—-
Kaip išsaugoti sveikatą

CHOLESTEROLIS IR MAITINIMASIS

Chicagos sveikatingumo ko- 
misionierius dr. M. O‘Connell 
paskelbė naują paaiškinimą apie 
cholesterolį. Primena, kad pas
kutinių 20 metų tyrimai parodė, 
jog svarbu, kad cholesterolio ne
būtų perdaug kraujuje. Choles
terolis yra reikalingas kai kurių 
kūno audinių sudėtyje ir pats 
organizmas gali jo pasigaminti, 
jeigu su maistu jo pakankamai 
negaunama.
t Normalus cholesterolio kiekis 
kraUjuje.yra tarp 160 ir 230 mi
ligramų šimte kraujo litro tūks
tantinių dalių (vad. mililitrų). 
Jeigu cholesterolio kiekis pasto
viai yra didesnis, negu nurody
tasis normalus, reikia susirūpin
ti ir mažiau valgyti to maisto, 
kuriame yra daugiau cholestero
lio. Didesnis cholesterolio kiekis 
kraujuje tikrai padidina arterijų 
sukalkėjimo riziką, kas turi ryšio 
su širdies ligomis, inkstų sutri
kimais ir kraujo išsiliejimu sme
genyse. Ne vien cholesterolis su
daro palankumo šioms ligoms. 
Pavojų didina ir kitos iš riebalų 
gaunamos medžiagos, ypač tri- 
glideridai, kai jų kiekis pasidaro 
didesnis negu normalus. Tačiau 
susekta, kad pavojus daugiau pri
klauso nuo perdidelio nusisėdėji- 
mo, permažo judėjimo, kaip nuo 
dietos.

Kad geriau išsisaugotume per-

ankstyvo kraujagyslių sukietėji
mo d r. O'Connell pataria varto
ti nugriebtą pieną, pasūkas, varš
kę vieton saldžios ir rūkščios grie 
tinės, vieton ledų ir vieton ne
nugriebto pieno; pataria vartoti 
margariną vieton sviesto, o taip 
pat augalinius aliejus vieton tau
kų ar lašinių. Valgant mėsą, 
paukštieną reikia nupiaustyti rie
balus.

Padažus, sriubas, troškintos 
mėso gabalėlius su skysčiais 
(stew) pataria per naktį palaiky
ti šaldytuve ir po to nugriebti 
riebalus. Salia viso to yra labai 
svarbu kasdien mankštintis.

J. Daugailis

MISCELLANEOCS

10ęį — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% VVest »5th Street 
Ohicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 Ir OR 6-4339

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

Heating Contractor

CENZŪRA KNYGOMS
Lenkijos valdžios patvarky

mu, prieš atidarant XIV-ją tarp 
tautinę knygos parodą Mokslo 
ir kultūros rūmuose Varšuvoje, 
iš įvairių 26 parodoje dalyvau
jančių kraštų knygų skyrių bu
vo sekvestruota nemaža “nepa
geidaujamų” knygų, kurių tar
pe italų rašytojo Benedetto 
Croce veikalas apie Kari Mark
so mintis, buvusio Amerikos ka
ro ministro McNamaros veika
las ir įvairūs kiti veikalai, lie
čiantys politinių ir civilinių lais
vių temas.

įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air eonditloning j 
naujus ir senus namus. Stogų 
tinas (gutters), vandens fttldy- 
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai Apskaičiavimai nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
1444 S. VVestern, Chieujo ». HL

Telefonas VI 7-34

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS išnuomojama por KENT IEŠKO NUOMUOTI

HELP VVANTED — VYRAI

ENGINEERING
CONSULTING

įsuk

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — WA 5-8063

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Ohicago, Hi. 60632. Tel. YA 7-5980

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

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
DEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So, VVestern Avė.

Kampas 58 th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

APDRAUDŲ AGENTŪRA
.Samu, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios 
■nokėilmu 
lygos.

L BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2238

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lll>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii>

SIUNTINIAI J LIETUVJJ
OOSMOS EXPRESS

MARQUJBTTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 69tb St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Te). 254-3320
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas 

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii 
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781 
METALO IR «MĖ«i 

STIKLO:

HELP VVANTED — VYRAI

WAREHOUSEMAN

lšnuom. 4 kaimb. butas (2-me aukš
te) su baldais, kuru ir šviesa. 
Brighton Pke., 40th ir Campbell 
apyl. Užimti galima nuo liepos 1 
dienos. Skambinti GR 6-6462.

Reikalingas vienam asmeniui 3 
kamb. butas, vakarų priemiesčiuse.
Telef. TOwnhali 3-8861 po 6 v. v.

Ji E A L E S T A T E

DĖMESIO!

v =
Oi= REZIDENCINIAI, 

KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!bJ 2467 West 69ti$ Street J TelHE 4-7482

I
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
iiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimiiisiiiimiiii

REAL ESTATE

3 APT. BRICK
3—6 rras, 1 apt. divided. Good inc. 
New gias boiler. Aluminum s & 
s. 1 pnld. rm. bsmt. Well kept 
clean bldg. 3 c. brk. garage. Nr. 
73 — Campbell. Mildred. 
McKey & Poague, HE 4-4300

Brighton Parke — 2-jų butų po 
4 kamb. medinis namas su rūsiu. 
Centr. apšild. gazu. Nebrangiai. 
$15,000. Kreiptis į
B. R. PSetkiewicz — LA 3-1083

Parduodamas gerame stovy 6 
kamb. mūr. bungalow. Nuo sienos 
iki sienos kilimai, plytelių vonia, 
spinteles virtuvėje, poilsio kamb. 
Marąuette pko. rajone. Susitarimui 
apžiūrėti skambinkit 737-7526.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE
notaryPublic

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE

Experienced
m

Producing Projectiles 
By Hot Cup 

Cold Draw Process

Mūr. 5 kamb. *'ranch” stiliaus 
bungalow. $18,000. Tuščias. Adr.: 
113S0 So. Natooia Avė. Savininkas 
— VI 7-0350.
iiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitumi

Arti Marguette pko.
3 metu modernus. 1 % aukšto 

milr. (Visi kambariai tikrai dideli). 
2 V> vonios. Idealus gyventi su tė
vais. Arti transport. ir mokyk. įver
tinti reikia pamatyti. Prie 83 ir Ca- 
lifomia. Kaina $44,900..

Geras investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1 % me
ti) senumo 2-iu ankstų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir ras
tinė. Gazo Šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

Marąuette Pke. mūr. 2-jų aukštų 
namas. Didelė patalpa bizniui Ir 3 
kamb. VirAiij 6 kamb. butas. 
$18,900.

Prie 71 ii' Westem — Med. 6 
kamb. namos.Pirksite $1,000.00 įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

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

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

6 kamb. 10 metų de luze mūr. 
bungalovr. prie Marąuette pko. 144 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr.įyn. pj’i. . ft ’iT.

1% aukšto, 2 butai—5 tr ♦ kamb. 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 0 kamb. (3 mleg.), S kamb. 
rūsy. Mūr., Prie 67 Ir California. 
$28,600. -•

& kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 tr California. $19,000.

kmb. 3 meto mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Send Resume or Contact
Mr. GitHovvay or Mr. VVocdel

American 
Manufacturing Co. 

Fort Worth, Texas

OFFICE CLEANING
Full time permanent employees 

needed now to fili jobs in. N. W. 
Chicago and suburban areas. Car 
helpfųl.

GOOD STARTING SALARIES
Time and V2 for holiday work, al
so credit union and paid vacation. 
No experience necessary.

APPLY PERSONN.EL 
200 W. Ohio St. Tel. 661-4038

Automobile Mechanic
Experienced. Modom 3-bay gas sta-
tion. 5-day week. Free Insurance.

STANDARD OIL 
201 Madlson St., Oak Park, IU. 

Phone — 383-4355

BODY MAN
EXPERIENCED

Top. vvages. Call 8 a-m. - 6 p.m.

638-3099 or 638-6635

VYRAI IR MOTERYS

COOKS AND PANTRY VIOMEN
For exclusive motei in Dės Plaines, 
UI. Excellent conditions and bene
fits.. Apply in person.

HOLIDAY INN 
Maimheiin & Touby, Dės Plaines

HELP VVANTED — MOTERYS

BOOKKEEPER
Light Typing, Small Office, Pleas- 
ant Surroundings, Good Benefits. 

Call in Morning

MR. KERMAN EA 7 2828

Receiving, Shipping and filling of 
Orders. Paid Hospitalization and 
Major Medica.l.

DEHNER COMPANY 
Call 848-2443

CABINET MAKERS
EXPERIENCED

Call 372-4036. Ask for Bill Hill 
or Pete Pederson.

FORGE
SHOP

WORKERS
Day Shift 

No piece work

* FLAT DIE HAMMERS

* HAMMER HELPERS

* HAMMER DRIVERS

* FLOOR MEN

Mušt be reliable steady 
workers. Ali benefits and 
Steady employment in a 
clean shop.

ANDERSON SHUMAKER 
COMPANY

824 S. Central Avenue
(In rear of 832 S. Centrai Avė.)

Industrial Metai 
Fabricator
— n e e d s — 

HELI - ARC 
WELDERS

Steady work. Paid holidays. Paid 
vacations. Profit sharing and 
free hospitalization

ALL ME7AL MFG. COMPANY 

2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois

Ai

PARDUODAMI 
IŠ MODELINI} NAMU BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S, VVestern Tel. GR 6-4421

ELĖS
banketams, laidotuvėmsVestuvėms, 

tr kt.
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GfiLINYClA 
2443 W. 63rd St-, Chicago, IlIinoiB

PR 8-0833 — PR 8-0834

2 po 4 kamb. med. Visas atnau
jintas. 2 priegonkiai. Garažas. 
$16,000.

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

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

6, 4 )r 2-jų kamb med. S kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

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

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

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

Waitresses Wanted
EXPERIENCED

Lunch or dinner. Niles location. 
Call between 2 and 4 P.M.

Y0 7-8180

SAW FILER
EXPERIENCED

Top wagesi and oyertime. Paid holi- 
days & other benefits. Inąuire —
2044 W. Lake St. — MO 6-3251

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Public

273‘ VV. 43rd St. — CL 4-2390

KUR GERIAUSIA
5% kamb. 6 metų mūras. Platus 

lotas. Modornus didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900.

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

4 butų mūras. Goge parke. Gori. 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

Apartmentinls mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įmokėti

Liuksus 7 kamb. 2-Jų metų, raus
vų plytų rezidencija, 1 % akro žemės. 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Hlghway. Lemonte $50,000.00.

Lotas 30 p. Marąuette Parke.
Gražus 2 butų namas Marąuette 

pke. Naujas centr. Šildymas. Gara
žas. Tik $19,500.

8 kamb. mūras. 2 vonios. 2 auto 
mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $34,800.

CLERK TYPIST
Mušt type detail minded. Figų re 
aptitude. Coimpany benefits, good 
starting salary.

TEL. 488-4006

CLEANERS AND PAINTER8 
OF MACHINERY

Good salary. ftxcellent working oor- 
ditions, Steady employment.

OONTAOT MB. THO.MAS 
MANDEL-CAMRAS MACII’Y CO. 

1328 VVest Randolph Street 
Come ready to work.

HELP VVANTED — VYRAI

P L A S T I C S
Will pay top rate for exper’d injection molding machine opera. 

Steady work with automatic increases. Many benefits including pro
fit sharing and hospitalization. Public transportation available to

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti

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

REMKITE “DRAUGĄ”.

REAL ESTATE
TELEVIZI JOS

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 

Pardavimas Ir taisymas.

MAKRAY MFG. CO.
4400 N. HflRLEM AVĖ., TEL — 456-7100

SHEAR OPERATORS
Set-Up And Operate

Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 

:liaios, Turekliai

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

GARBAGE DRUMS

lllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlHIIIH

A. ABALL ROOFING CO.

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

WHY NOT WORK WITH A COMPANY THAT HAS A FUTURE 
AND THAT CAN PROVIDE YOU WITH A FUTURE.
A COMPANY THAT IS GOING PLACES AND VVANTS YOU TO 
GO WITH THEM.

DOES YOUR PRESENT JOB OFFER THESE BENEFITS’ 
WE DO!

iitiiiiiitiiitmtaaiiiaiiMiaiiiimiiiiiaiiiiiiiiHiiHiaaiiiiiiiiiHiiiiiiHimiiimtaiiiiaiiiiiiiiiii

W1TH COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113
ULES ■ MORTGABES ■ MANAGEMENT

Dvi mergytės iš Atlanta, Ga., din
gę iš namų atsidūrė Vietname, kur 
kaip civilinis darbininkas tarnau
ja jų tėvas Pelham. Mergaičių, 14 
OL ni. amžiaus, motina krei
pusį į Raudonąjį Kryžių, kad mer
gaites grąžintų.

Įsteigta prlefi 49 metus 
Dengiame visų rūAių stogus. Taiso

me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome ifi lauko. Taisome mūrų. "tuek- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

Metnber of M.LB.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Maln Office 5727 W. Cermafk R<L, Cicero, HL Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Bervryne, Riverside, La Grange Park 
Ir kituose vakariniuose priemieečtaose. Prašome užsukti | tnfisų įstaigų 
Ir išsirinkti Iš kataloge.

IMUMUMIIUUUIAUIIUIIMU

1. Nine paid and guaranteed holidays
2. High starting rate plūs guaranteed periodic increases. 

3. Incentive bonus on every job
4. Cctnpany paid insurance
5. Paid vacations
6. We have never had a lay-off
7. Pleinty of opportunities for job promotions
8. Excellent working conditions in our 2 modem plants

WE HAVE PEOPUE IN THE ABOVE JOBS WHOSE AVERAGE 
EARNINGS ARE . . ,

$3.63 PER HOUR
APPLY NOW

CHICAGO EASTERN CORP.
200 North Prospect Street, Marengo, Illinois

Phone 1-815-568-7264



KUR PRALEISIME BIRŽELIO 
KETURIOLIKTOS VAKARĄ?

JURGIS JANUSAITIS

— Viešpatie, kokia baisi buvo 
naktis. Kiek skaustno ir ašarų su
gėrė gimtoji žemė. Visas mūsų 
mielas kraštas skęsta neviltyje. 
Veltui Šaukia motinos, kūdi
kiai, seneliai, darbininkai, ūki
ninkai ir tarnautojai -pasigailė
kite. Rūstūs ir ginkluoti, žmo
niškumų praradę, satrapai, sun
kvežimiais užliejo visą kraštą ir 
vykdo istorijoje negirdėto žiauru 
mo žmonių medžioklę. Ir tik
tai už tai, kad sąžiningas ūki
ninkas gražiai tvane® savo sody
bas ir ūkius nešė kraštui gerbū
vi, kad tarnautojas ir darbinin
kas sąžiningai ėjo savo pareigas 
ir dirbo gimtajam kraštui, kad 
motina augino vaikučius moky
dama išpažinti Dievą, kad lietu
vis karštai mylėjo gimtąją že
mę ir norėjo savoje žemėje būti 
laisvas. Už tai šią birželio naktį 
tauta sudėjo savo didžiąją auką 
— tokias mintis kartojo lietuvių 
tautos vaikai, baimės ir skausmo 
apimti aname birželyje, kai bol
ševikų suplanuotas mūsų tautos 
naikinimas buvo staiga ir netikė
tai pradėtas.

Praėjo daug birželių. Lietuvių 
tauta pakėlė daug skaudžių smū
gių. Sibiro taigose amžiams po 
sunkios vergijos atgulė tūkstan
čiai mūsų tautos geriausių sūnų 
ir dukrų. Bet ir tada pasaulis 
tylėjo Ir iš kančios ir mirties be
kyląs šauksmas nebuvo išgirs
tas. Liko kovotojai kovos lauke 
kovoti vieni.

Mes pabirome plačiame pasau
lyje, perėję karo audrų sūkurius. 
Ir štai vėl stovime birželio di
džiosios dramos išvakarėse. Stovi
me susimąstę ir klausdami savęs: 
ar atlikome savo i pareigą ken
čiančiai tėvynei, ar mokėmės 
kantrybės, ištvermės ir ryžto iš

anų savo brolių, kurie mirė kan
kinių mirtimi.

I tai atsakysime susirinkę į di
dingąjį Č. Sasnausko “Reųuiem” 
birželio mėn. 14 d. Gimimo Šv. 
P.M. baž. Marąuette Parke.

LB Chicagos apygardos rūpes
čiu organizuojamas šis Lietuvos 
kankinių prisiminimas. Gi Gimi
mo Šv. P.M. lietuvių parapijos 
choras, vadovaujamas muz. VI. 
Baltrušaičio su didele meile įr 
kantrumu ruošiasi šiai susikau
pimo valandai - religiniam kon
certui -C. Sasnausko “Reųuiem”.

Ir kai vieną trečiadienio vaka
rą mudu su kolega Vladu Ramo
jum klausėmės choro repeticijo
je “Reųuiem”, jutome, kiek čia 
širdies ir darbo įdeda apie 60 as
menų choras ir jo vadovas muz. 
VI. Baltrušaitis, kad pagerbime 
“Reųuiem” skambėtų didingai.

.Šiame religiniame koncerte, 
pirmoje dalyje mūsų iškilieji so
listai- Dana Stankaitytė, Stasys 
Baras, Jon. Vaznelis ir A. Kalvai
tytė -Veibasienė bei smuikininką 
Povilas Matiukas išpildys po 
vieną kūrinį ir vėliau solo parti
jas dainuos “Reųuiem”.

Pažymėtina, kad koncerto me
tu nebus jokių religinių apeigų ir 
kalbų bei pamokslų. Pati šven
tovė akt. K. Oželio bus specialiai 
momentui tinkamai dekoruota, 
panaudojant ir apšvietimą.

Vyt. Radžius rūpinasi išleisti 
koncerto programą-leidinėlį, ku
riame tilps žurnalisto Vlado Ra
mojaus išsamus apie mūsų tau
tos didžiąją tragediją straipsnis.

Taigi birželio keturioliktosios 
vakaras tesuveda Chicagos lietu
vius į Marųuette Parko lietuvių 
šventovę giliam susikaupimui, 
prisimenant šviesų ir brangų mū
sų tautos kankinių atminimą.

A. A. JONĄ ANDRISIONĄ PRISIMINUS

Lygiai prieš metus Chicagoje niam karui jis sužinojo, kad ne 
iš mūsų tarpo atsiskyrė a. a. tik Lietuva liko pavergta, bet 
Jonas Andrišiūnds. I jo brolis su šeima ir sesers dūk-
„ Prieš I-jį Pasaulinį karą, dar ros ištremtos į Sibiro taigas. Jo 
būdamas visai jauhas berniokas, nas mylėjo ne tik Lietuvą bet
atvyko j šį kraštą laimės ieško
ti. Būdamas kilimo iš lietuviškos 
patriotiškos šeimos, tuojau čia 
atvykęs įsijungė į lietuviškus 
chorus ir draugijas. Yipač vyčiuo 
se Jonas išbuvo visą amžių ak
tyviu nariu.

Atvykęs buvo patenkintas, 
kad jo, caro žandaro ranka ne
besiekia ir jis gali laisvai dirbti 
lietuvišką darbą. f

Atgavus Lietuvai laisvę, Jonas 
ilgai nelaukęs grįžta aplankyti 
savojo gimtojo krašto. Paatos
togavęs jis grįžta atgal į Ameri
ką ir dar karščiau įsijungė į lie
tuvišką darbą. Laisva Lietuva 
jam ibuvo viskas. Po kelerių me
tų, Jonas vėl keliauja j Lietuvą. 
Grįžęs antrąkart ir radęs tokią 
daromą didelę pažangą visuose 
Lietuvos gyvenimo baruose, bu
vo net susigundęs apsigyventi 
pastoviai savo tėviškėje. Bet kai 
kuriems Europos diktatoriams 
pradėjus žvanginti ginklais, Jo
nas vėl grįžta į Ameriką.

Visas žiaurias Lietuvos oku
pacijas jis pergyveno labai skau 
džiai. Skaudžiausia jam buvo, 
kad pasibaigus II-jam Pasauli-

Ookland, Calif. 'po ilgesnės
ligos aktorius Leo Gorcey, 53 m.

į ir jos žmones. Jis po karo iš Vo 
kietijos ir Anglijos atsiėmė ne 
tik sava sesers vaikus, bet jo 
namų slenkstį su garantijomis 
peržengė daugel naujų ateivių. 
Už tai jį visi mylėjo ir buvo ga
vęs vaijdą “Dėdė”, nes visi jį 
taip vadino, o jis juo didžiavosi. 
Jis savo meilę savajam gimta
jam kraštui įrodė darbais. Kas 
tik neįžengė į jo biznio užeigą 
rinkdamas aukas lietuviškam rei 
kalui, nei vienam nebuvo atsa
kyta. Lietuviškam reikalui jis 
aukojo kiek išgalėdamas. Auko
jo ne kaip biznierius, bet kaip 
karštas lietuvis - patriotas. Tuo 
pačiu keliu dabar eina ir jo sū
nėnas _  Steponas.

Jis stebėdamas Lietuvos kan
čias ir norėdamas daugiau ko 
sužinoti apie Lietuvą, skaitė vi
są lietuvišką spaudą. O laikraš
tis “Draugas”, tai buvo nuolati
nis jo svečias metų metais. Jo 
knygų lentyną puošė, beveik 
kiekvienas išleistas naujas lei
dinys, ne tik Amerikoje, bet ir 
Anglijoje.

Dažnai teko su mielių Jonu pa 
sikalbėti įvairiais klausimais, 
bet palietus Lietuvos reikalą jis 
visuomet prisimindavo su ašaro
mis akyse. Jo visa svajonė 
buvo, kad dar sulaukti to laiko, 
kada Lietuva bus laisva ir ten 
priglausti savo galvą numylėtuo 
se Smilgiuose.

Bet likimas lėmė 'kitaip, ir jis 
atsigulė čia svetingo krašto že
melėje - Amerikoje, Šv. Kazimie 
ro kapinėse P. Tamkus

AACHENAS. — Vakarų Vo
kietijos katalikų tikėjimo plati
nimo sąjūdžio centras Aachene 
nutarė sujungti du savo žurna
lus “Weltmission” ir “Christli- 
che Illiustrierte” ir ateityje leis
ti vieną misijoms skirtą žurna
lą “Mission Aktuel”. Naujojo 
žurnalo bus spausdinama mili
jonas 500,000 egzempliorių.

Nguyen Thi Cong, 5 m. amžiaus našlaitė iš Vietnamo, sveiksta ligo
ninėj San Francįsco imįęstę, kur jai buvo padaryta akies operacija. 
Mergaitę laiko ant rankų ponia Smith, kuri mergaitę globoja ir kai 
pasveiks grąžins j Vietnamą.

A. A. VET. GYD. A. NIKŠĄ PRISIMINUS
jis pergyveno savo 1-mą širdies 
priepuolį: Kiek pasitaisęs dirbo 
toliau. 1967 m. dėl silpnos svei
katos išėjo pensijon ir atsikėlė 
arčiau prie vaikų į New Jersey

Balandžio 24 d. Sommęrs 
Point, N.J., ligoninėje širdies prie
puoliu mirė vet. gydytojas Anta
nas Nikšas.

Velionis gimė 1899 m. lapkri
čio 19 d. Gedžių km. Jurbarko 
valsč. Mokėsi Raseinių keturkla
sėje, o vėliau Aušros gimnazijo 
je Kaune Vet. mediciną studi
juoti pradėjo Kaune, o baigė Ry
goje 1932 m.

Nuo 1932 m. iki 1944 m. bu
vo bepertraukos Alytaus apskri
ties gydytoju. Pasitraukęs į Va
karus, Vokietijoje gyveno Hanau 
stovykloje iš kur 1948 m. su šei
ma imigravo Amerikon ir apsi
gyveno Philadelphijoje, Pa. Per 
eilę metų dirbo sunkiai fabrikuo
se, kol 1954-ais metais gavo tar
nybą federalinėj mėsos priežiūro
je. Buvo paskirtas vet. inspekto
riaus pareigoms į didžiules sker
dyklas - Sioux City, Iowa. Ten

valstiją. Čia prie Atlanto pa 
kraščio Sommers Point mažam 
miestely įsigijo namelį ir tikėjosi, 
žmonos rūpestingoje priežiūroje, 
dar ramiai pagyventi, bet dėja- 
širdies priepuoliai ėmė su ma
žom pertraukom kartotis. Šio 
paskutiniojo jis neatlaikė ir bal. 
24 d. mirė.

Velionis buvo labai darbštus 
ir pareigingas; visiems malonus, 
paslaugus ir visus traktavo su 
tikra artimui meile. Tad ir buvo 
visur ir visų mėgiamas. Kuklus 
ir geros širdies. Jis, išeinant pen
sijon, atsisakė bendradarbių jam 
ruoštų išleistuvių, tikslu kad su
rinktos lėšos būtų skirtos vargšų 
šalpai. To rezultate rengėjai pa
siuntė jo vardu į Indiją badau
jantiems net 15 maisto siuntinių.

Jis buvo ir yra Tėvų Marijonų 
bendradarbių Sąjungos amžinu 
garbės nariu.

Priklausė anksčiau Lietuvoje, 
dabar ir tremtyje Lietuvių vet. 
gydytojų sąjungai. Buvo Tėvy
nės mylėtojų draugijos nariu ir 
Alytaus apskrities gyvulių glo
bos draugijos pirmininku.

Palaidotas Šv. Kryžiaus kapi
nėse Mays Landing, N. J.

Pasiliko žmona Elzbieta ir 
dukterys Irena ir Genė su šeimo
mis. Jo liūdime ir visi draugai- 
kolegos.

Stasys Tallat -Kelpša

A. A.
MARYTEI RAUBIENEI mirus, 

jos vyrui F. RAUBAI ir giminėms reiškiame 
nuoširdžię užuojautą ir kartu liūdinę.

J. Balskus,

P. Nedas

CHICAGOJE
ŠVENTASIS KALNAS

Kas meldžiasi kartu — suar
tėja ir stiprėja dvasia. Gegu
žės 25 d. 7 v. rytą pilnas auto
busas (40 maldininkų) pajudė
jo nuo Marųuette Pk. lietuvių 
parapijos bažnyčios į šventuo
sius kalnus ( Holy Hills). Eks
kursiją organizavo Putnamiš- 
kių seselių rėmėjai ir jai vado
vavo apskrities pirmin. M. Re
inienė. Maldas autdause prave
dė M. Peteraitienė ir E. Brei- 
merienė. Giesmėn visas įjung
davo ir vykusiai pirmavo V. 
Urbonienė. Kryžiaus ikelių mal
das tvarkė D. Augienė. Tačiau 
visi dalyvavę išvykoje jautėsi 
lyg vienos šeimos nariai ir vis
kas klostėsi sklandžiai, darniai 
ir spontaniškai.

Diena, nežiūrint murzino ry
to, buvo kad ir vėsoka, bet sau 
lėta, giedri. Kelionė be jokių 
nuotykių — tvarkinga ir pato 
gi. Visi važiavę labai patenkin
ti ir dėkingi ekskursiją suorga
nizavusiems. Pageidauta, kad 
kiekvienais metais šią tradiciją 
tęstume.

Kas tas Šventasis kalnas?
Tai Karmelitų vienuolynas ir 

ant aukšto Ikalno (visoj Wis- 
consin valstijoj antras aukštu
mu) Mergelės Marijos Krikš
čionių Pagalbos bažnyčia. Vie
ta išgarsėjusi stebuklais. Pir
mos mišios toje apylinkėje bu
vo atlaikytos 1842 m. Puikusis 
kalnas buvo nupirktas už $50 
1855 m., kalno viršūnėje pasta
tytas medinis kryžius, vėliau 
išaugęs į medinę koplyčią 1863 
m., o 1931 m. buvo pašventin
tas apatinės dabartinės mūro 
bažnyčios aukštas. Vėliau baž
nyčia išsitiesė dangun gotikos 
bokštais, varpine ir šalia vie
nuolyno pastatais, kur patogios 
užkandinės, rekolekcijom patal
pos, kolegija ir kiti pastatai.

Tai tikrai maloni vieta mal
dai, mąstymams, poilsiui ir pra 
moga piknikauti.

Dalyvė

Ai

MARIJAI RAUBIENEI mirus, 
jos vyrą FELICIJŲ, Tėvus p. p. NAMIKUS ir brolį VY
TAUTĄ su šeima liūdesio valandoje nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Kostas Ir Marcelė ARAI

A A

ALEKSANDRAS ŠIMKŪNAS
Gyveno 6348 South Artesian Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė birželio 8 d., 1969 m., 12:15 vai. ryto, sulaukęs 69 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Joniškiu parapijos, Pavirčiuvėa 

kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elvlra, po tėvais Stul- 

pinaitė, 2 sūnūs — Algimantas, marti Barbara ir Rimantas; 
anūkė Stacey; švogerkos — Teodora Martin ir Paulina Vil
kaitis; pusbrolai — dr. Vytautas Pliura ir Leopoldas Pliura; 
giminės — Zigmas Bazaras su šeima, Misiūnų šeima ir Rimas 
Vilkaitis su šeima; taipgi daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje liko 2 broliai — Juozas ir Kazimieras.

Priklausė Susivienijimo Lietuvių Amerikoje kuopai 217.
Prašome vieton gėlių, siųsti aukas Lietuvių Fondui.
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, 5 vai. popiet Lackawicz 

koplyčioje, 2424 W. 69th St. Laidotuvės įvyks trečiad., birželio 
U dieną iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Panelės 
Gimimo parap. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, marti ir risi kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. S. Lackavvicz ir Sūnūs, Tel. RE 7-1213.

FRANK JURGIL
Gyyeno 6940 South Campbell Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė birželio 7 d., 1969 m., 3:07 vai. popiet, sulaukęs 

61 metų amžiaus. Gimė Chicago, Ulinois.
Liko giliai nuliūdę: žmona Julia, po tėvais Pargauskaitė, 

dvi dukterys — Patricia Stripiak su žentu Martin ir Dorothy 
Baranowski su žentu Theodore, trys anūkai — Julie, Jimmy 
ir David Stripiak, sesuo Florence Chmel, švogeris Leonard 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avenue. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 12 
dieną 9 vai. ryto iš koplyčios bus atlydėtas į Švč. Panelės Ma
rijos Gimimo parap. bažnyčią ir po gedulingų pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Žmona, dukterys, žentai ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direkt Mažeika - Evans, Telef. RE 7-8600.
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RUOŠIASI KITŲ METŲ 
RINKIMAMS

Cooik apskrities šerifas Jo
seph Woods netiesiogiai jau 
ruošiasi kitų metų rinkimams.

Kalbama, kad jis sieks būti iš
rinktas Cook apskrities komi- 
sionierių tarybos pirmininku. 
Pagal įstatymą jis negali būti 
perrinktas į šerifo postą.

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -Į- A. ANTANAS CUKUR
Jau suėjo keturi metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą tėvą ir senelį, kurio netekome 1965 m. 
birželio 9 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailetingas Dievas suteikia jom amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios birželio mėn. 9 d. Tėvų 
Marijonų koplyčioje.

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti velionį savo .maldose.

Nuliūdę: Duktė Aldona, anūkės Generieve, Patricia, 
jos vyras Edward Valintis, ir Domia, jos vyras 
Walter Paszkiet.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 VVest 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tol. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

fl X iKflpTEin,sr
/ -A 3 *

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23 r d PLACE Tek VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ.__________TeL YArds 7-1138-1139

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAYVN, ILL. Tel. 636-2380 j
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X Į Pedagoginį Lituanisti
kos institutą jau įstojo šie Chi
cagos Aukštesniosios lituanisti
kos mokyklos abiturientai: Jo
nas Astrauskas, Daina Danile
vičiūtė, Jurga Gylytė, Gražina 
Maleckaitė, Rūta Nainytė, Ire
na Patlabaitė, Laima Petravi
čiūtė, Gediminas Plėnys, Algis 
Regis, Vytautas Rupinakas, Ni
jolė Varnaitė, Algimantas Vik
torą. Institutas sveikina nau
juosius studentus, o kitiems 
aukštesniųjų lituanistinių mo
kyklų abiturientams linki pa
sekti jų pavyzdžiu.

x Prel. Jonas Balkūnas, žy
mus visuomenininkas, Kunigų 
Vienybės seime, liepos 1 ir 2 
dienomis Chicagoje skaitys pa
skaitą: “Lietuvio kunigo atsa
komybė savai tautai’’.

x Religinis koncertas, kuris 
įvyksta birželio 14 d. Marąuet
te Parko parapijos bažnyčioje, 
kaip muzikiniu, taip ir tautiniu 
atžvilgiu, susidomėjimas kas
dien didėja.. Apie tai kalbama 
ir pakvietimai Marginiuose 
sparčiai mažėja. Bažnyčioje 
turima tik 1,000 sėdimų vietų. 
Atrodo, kad daugeliui žmonių 
reikės pastovėti, o ypač tiems, 
kurie neturės pakvietimų iš 
anksto įsigiję ar pasivėlus 
laiku atvykti.

X Sv. Šeimos vilos poilsio na
mų darželyj, kurį tvarko sese
lė Gabrielė, gražiausia gėlė yra 
iris, kuris žydi mažiausiai dvi- 
dešimtis skirt, spalvų žiedais. 
Iris, lietuviškai Vilkdalgis, žino 
ma kailavijos, vaivorykštės, le
lijos, šalavijos ir Skitais var
dais.

X Charakteringas rūsio kva
pas niekam nepatinka. Jį pui
kiausiai sutvarko Oasis drėg
mės išimtuvas (dehumidifier). 
Jsigykit Gradinsko vėsintuvų. 
TV ir radijų krautuvėj, 2512 
W. 47 St., FR 6-1998. (sk)

X EMERSON oro vėsintuvai 
(air coiiditioners) _  Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir 
įdėjimas veltui. Banga TV, 
2649 W. 63rd St., tel. 434-0421, 
namų WA 5-3607. (sk.)

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $22,500 ver
tės namą už 3 metų draudimo 
polisą 132 dol., pas Frank Za- 
polį jūs mokėtumėt 103 dol., su
taupydami 29 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)
X Papildomas Lietuvių Fondo na
rių sąrašas tų, kurie įstojo į fondą 
arba savo įnašus papildė suruoštos 
LF vakarienės š. m. gegužės 25 d. 
proga:

|3tojo; su $200. — Stasys ir Zu
zana Žilevičiai, su $145. — Dr. Jo
nas ir Aldona Juozevičiai, $140.30 
— a. a. inž. Petro Narutavičiaus 
atm. in., — įamžino Narūnė-Pakš- 
tienė, su $100, įnašais: Frank ir 
Lecnor Zapolis, Adolfas ir Janina 
Vainauskai, a. a. Liudo Mikšio atm. 
įn. — įamžino Lilian Masaitis, Jo
nas ir Gertrūda Matukai, Veronika 
Kraševskienė, Juozas Dilys, a. a. 
Kazimiero Navicko atm. įn. — au
kojo Valerija Navickienė, a. a. 
Liongino Indreikos atm. įn. — au
kojo Stasė Indreikienė. Marija Var
nienė, prof. A. Varno, žmona, va
karienės. metu paaukojo $50.00 
įamžinti fondo a. a. Andriaus Ku
raičio šviesią atmintį.

[našus papildė: Juozas Vaineikis 
iš $1,200, iki $1,300., Kostas ir 
Kotryna Repšiai iš $200. iki $220., 
Aleksas ir Julia Lapkai iš $100, 
iki $200., Drs. Vyt. ir Aldona Tau
rai iš $1,100 iki $1,200., Juozas 
ir Stefanija Tarasevičiai iš $100. 
iki $200., M. Kvedaras iš $200. iki 
$300., Bronius Liškus iš $300. iki 
$400., prof. Adomas ir Marija Var
nai iš $100. iki $200., Jonas ir Le
okadija Damauskai iš $400. iki 
$500., Dr. F. ir Vanda Kauna! iš 
$2,100. iki $2,200. ir Antanas ir 
Pelė Rėklaičiai iš $800. iki $1.000.

LF adresas: 6643 S. Maplewood 
Avė., Cricago, Iii. 60629. .(pr.)

X Birutės Rudaitytės iš Mei- 
rose Parko sutuoktuvės su An
tanu Rudinsku įvyksta birželio 
21 d., 2 vai. p. p. Sacred Hearti 
bažnyčioje, 819 North 16 Avė., 
Melrose Park, III. o vestuvinės 
vaišės — 6:30 vai. B. Pakšto 
salėje, 2801 W. 38 st., III. Jau
nosios motina — Magdalena 
Rudaitienė yra šalkietė, todėl 
daug zanavykų dalyvaus vestu
vėse.

x E. Rlavcanieiiė, Rockford, 
111., pratęsdama prenumeratą 
ir atsilygindama už korteles ir 
kalendorių, prisiuntė 5 dol. au
ką spaudai paremti. Labai 
ačiū.

X S. TaJIat - Kelpša, Balti- 
more, Md., parėmė mūsų dien
raštį 5 dol. auka. Dėkojame.

X Salomėja Šmaižienė, tris 
mėnesius gydžiusis ligoninėje 
ir turėjusi dvi operacijas, grį
žo į namus. Už ikeletos dienų 
su savo mažosiomis dukrelėmis
išvyks į Wisconsin valstiją pa
vasaroti ir aplankyti savo se
serį ir kitus gimines.

X Five Holy Martyrs para-,.................. , _ _
pijos, 4327 S. Richmond st., 60 'Vlų klebonaj ~ kun- J 
m. sukakties festivalis įvyks kun' dr- C. Batutas, prel. dr. V. 
birželio 13-23 d. Visus kviečia I Bartusevičius, JAV Lietuvių 
atsilankyti parap. klebonas, .bendruomenės padahmai nuosu- 
vysk. augziliaras A. L. Abra. džiai pritaria Ekumenines mal- 
niowicz dos ^’ena^ ir visokeriopai remia

X Amerikos Lietuvių taryba |JOS rengėjų “ Baltų ' Aanerikie- 
sudarb platų garbės komitetą,' jungtinio komiteto darbus, 
į jį kviečiant žymius JAV poli- KaiP Ekumenines maldos
tikus ir nusipelniusius lietuviu pyksta birželio 15 d. Phi-
visuomenės veikėjus. Pakviesti 
amerikiečiai mielai sutinka ko
mitetam įsijungti ir, pranešda
mi apie sutikimą, savo laiškuo
se prisimena pavergtos Lietu
vos bylos reikalą. Amerikos
Lietuvių kongresas įvyks Dar- j raudonųjų vergijoje, 
bo dienos savaitgalyje, Detroi-1 — Poeto Vlado šlaito eilėraš-
te. Lietuvių organizacijų atsto-1 čiai universiteto studentų dėme-
vus ir visą lietuvių visuomenę siui. Wisconsino universiteto
Alto valdyba kviečia kongrese,, Waukeshos padalinis, baigiant 
dalyvauti. ' studijų metus, išleido savo stu-

Grasilda Reinytė, dr. J. ir B. Reinių dukra, kartu su jaunesne sesute 
Vita labai gerai išlaikė piano egzaminus Fine Arts patalpose Chi
cagos centre. Grasilda atmintinai išskambino rinktinius Bacho, Mozarto, 
Schumanno, Strausso ir kitų kompozitorių veikalus. Po jos 7 metų 
Vita pirmą kartą dalyvavo šioje programoje ir drąsiai skambino 
atmintinai 10 paskirų vaikiškų kūrinių. Verta paminėjimo muzikos 
mokytoja Pech, Roselande, kuri laDai gerai paruošia jaunus muzikos 
ir dainos mėgėjus.

CHICAGOS ŽINIOS
SUTEIKĖ ŠVENTIMUS

Chicagos vysk. augziliaras 
Alfred Abramovvicz geg. 24 d. 
suteikė subdiakonato šventi
mus 35 klierikams St. Mary of 
the Lake seminarijos koplyčio
je, Mundelein, III. Vysk. augzi
liaras William McManus geg.
25 d. toje pačioje koplyčiojej wes£ern gatvių sankryžoje, 
suteikė dialkonato šventimus 42 Chica,goje) birž. 15 d. 3 v. 30
klierikams. Sąraše randame ir 
lietuviškai skambančią pavar
dę Thomas Winikates.

PAMOKSLAI APIE 
BLAIVYBĘ

Notre Dame universiteto bib
lioteka gavo retą, pirmos lai
dos 1772 m. išleistą Benjamin 
Franklino parašytą knygą: 
“Pamokslai vyrams apie blai
vybę ir mankštą”. Vienas iš 
įdomesnių pamokslų apie golfą. 
Jame sakoma: “Vyras galėtų 
10 metų ilgiau gyventi, vieną 
ar du kartus per metus lošda
mas golfą”.

“Vilties” choro vyrai ruošiasi giedoti Šv. Petro ir Povilo katedroje, Philadelphijoje, Ekumeninės Maldos 
dienos pamaldų metu. Iš k. j d.: Henrikas Savickas, Andrius Romanauskas, Liudas Tarvydas, Vincas šal
čiūnas, Juozas Bobalis, .Jurgis Adamonis, Pranas St upelis, Antanas Peštenis, Kazys Gasparėnas, Stasys 
Karaška ir choro vadovas — Leonas Kaulinis. Nuotr. K. Čikoto

I S ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

. .— Vysk. V. Brizgys, Lietuvos
atstovas Washingtone Juozas 
Kajeckas, Kunigų vienybės pir
mininkas kun. E. Abromaitis, 
Chicagoje, Philadelplhijos lietu-

ladelphijos Šv. Petro ir Povilo 
katedroje, kurioje telpa per 
1300 asmenų. Tai vienas iš reikš 
mingų įvykių, nes jis plačiai pra 
bils ir apie šių trijų Pabaltijo 
valstybių šių dienų gyvenimą

40 METŲ OPEROS 
BENDROVEI

American Opera Co., kuriai 
vadovauja energinga vengrų 
kilmės muzikė Anna Del Fre
da, šiemet 'švenčia 40 m. su
kaktį. Ta proga Lane (Tech. mo 
kyklos auditorijoje, Addison ir

min. p. p. stato “Pajacus” ir 
“Toscą”. Šios bendrovės adre
sas: The American Opera Co., 
Room 641; 410 S. Micihigan 
Avė., Chicago, III. Tel.: HA 7- 
1733.

DVI MOKYKLOS UŽSIDARO

Dvi katalikiškos pradinės mo 
kyklos šį rudenį jau neatidarys 
aunį. Užsidaro Šv. Jurgio mo
kykla, 3917 S. Wells, ir Šv. Va
lentino mokykla, 1235 S. 50 
Avė., Ciceroje. Kitas tris mo- 
ikyklas laikinai išgelbėjo tėvų 
susirūpinimas ir sumanus bend 

i radanhiavimas lėšų telkime.

dentų laikraštėlį “The Wauke- 
sha Review”. Laikraštėlio įžan
giniame puslapyje to paties uni
versiteto lektoriaus Vytauto Ja
nušonio patalpinta gana išsami 
poeto Šlaito autobiografija, pa- 
žym'nt, kad jis lietuvis. Paminė
tos sovietinė ir vokiečių okupa
cijos, poeto pergyvenimai ir 
kaip jis atsidūrė Vakaruose. To
liau, išvardintos jo eilėrašč'ų 
laidos ir apibūdintas pats eilia
vimas, bei eilių charakteris, pa
žymint, kad už leidinį “Ant sau
lėgrąžos vamzdžio” poetas 1959 
metais laimėjo Lietuvos Rašyto
jų draugijos premiją. Toliau se
ka keturių eilėraščių vertimas 
į anglų kalbą. (P. J.)

— Ina Neveravlč'fltė, buvus 
detroitietė ir “Šilainės’’ šokėja, 
yra San Salvadore (EI Salvado
ro respublikos Centro Ameriko
je sostinė) Amerikos ambasado
riaus sekretorė. Šiuo metu I. 
Neveravičiūtė svečiuojasi Det
roito apylinkėje ir yra sustojus 
pas savo seserį Danutę Anužie
nę Troy, Mich. Ji taip pat daly
vavo sukaktuviniame “Šilainės” 
baliuje.

— Ekumeninės maldų dienos
rengėjas — Philadelphijos Met
ropolijos Baltų - amerikiečių 
komitetas yra paprašęs meto
distų. baptistų, episkopalų ir 
katalikų hierarchus savo bažny
čiose birželio mėn. 15 d. pa
skelbti Maldos Dieną Pabaltijo 
tautų intencija Kaip žinia tą 
dieną savo maldose per 4,000,-' 
000 tikinčiųjų prisimins paverg 
tas Pabaltijo tautas, bus baž
nyčiose skaitomi specialūs ga
nytojiški laiškai tikintiesiems ir 
plačiai kalbama apie šių dienų 
padėtį komunizmo pavergtose 
tautose.

— Ale. Gečys pirmininkauja 
Philadelphi jos Metropolijos Bal
tų - Amerikieč'ų jungtiniam ko
mitetui, kuris ruošia Ekumeni
nės Maldos dieną Philadelphijo
je birželio 15 d. Šv. Petro ir Po
vilo katedroje. Be pirmininko į 
komitetą įeina: Juozas Ardys — 
politinės - informacinės sekcijos 
pirmininkas, Vincas Šalčiūnas I 
— Ekumeųįnės dienos muziki
nės programos vadovas-koordi- 
natorius ir nariai: dr. K. Gudė- 
nas, Snieguolė Jurskytė, Rima

Lietuvių žurnalistų sąjungos Chi
cagos skyriaus valdyba 1969 m. 
Iš kairės sėdi: Pijus Venclova — 
kultūriniams reikalams vedėjas, 
Marija Pėteraitienė — iždininkė. 
Stovi: Povilas Dirkis — vicepirm., 
Antanas Gintneris — pirm. ir Juo
zas Kapačinskas — sekr.

Nuotr. V. Noreikos

Salytė, Jonas A. Stikliorius, dr. 
Vyt. Klemas, Rima Mironienė, 
Gabrielius Mironas, Teresė Ge
čienė, Aušra Zerr, Charlis H. 
Zerr, Putinas Mašalaitis ir Jo
nas Skladaitis. Ruošiamoji Eku
meninės Maldos diena kelia di
delį susidomėjimą ir amerikie
čių tarpe. Radijo, televizija ir 
spauda pažadėjo skirti laiko ir 
vietos šiam neeiliniam įvykiui 
aptarti. Tai retai gera proga 
pavergtų Pabaltijo tautų žmo
nėms prabilti apie savo kraštų 
tragediją ir supažindinti ameri
kiečius su raudonųjų užmačio
mis bei iki šiol vykdomu religi
jos ir laisvės persekiojimu.

— Lietuvių ar jų drauge su 
latviais ir estais suruoštuose 
Birželio įvykių minėjimuose pri
imtuosius nutarimus prašoma 
siųsti kraštų vyriausybėms, par 
lamentarams ir dėti pastangų, 
kad būtų įdėti vietinėje spau
doje. (ELTA)

— VLIKO pirmininkas dr. J.
K. Valiūnas gegužės 23 d. lan
kėsi Washingtone ir L'etuvos 
atstovybėje drauge su J. Rajec
ku ir dr. St. Bačkiu peržiūrėjo 
Kongreso bibliotekoje surinktus 
dokumentus, rodančius Soivetv 
Sąjungos agresiją prieš Lietu
vą. Su jais buvo supažindinta 
Vl’ko valdyba posėdyje 28 d. 
Dabar atliekami paruošiamieji 
darbai dokumentus išleisti at
skiru leidiniu. (ELTA)

— VLIKO pirmininkas dr. J.
K. Valiūnas gegužės 25—26 die
nomis lankėsi Chicagoje. Jis da
lyvavo Lietuvos fondo suruoš
tuose pietuose ir ten kalbėjo 
apie Lietuvos laisvinimą ir Vil
ko veiklą. Dalyvavo velionies 
dr. Pijaus Grigaičio, Naujienų 
redaktoriaus, ir ALTO vicepir
mininko atsisveikinime gegužės 
25 d. ir Vliko vardu tarė atsi
sveikinimo žodį. Gegužės 26 d. 
dalyvavo laidotuvėse tautinėse 
kapinėse. (ELTA)

— Elizabeth, N. J., gegužės 
25 d. Dr. V. Kudirkos šešt. mo
kykla suruošė mokslo metų iš
kilmingą užbaigimą, kurio cent
re buvo mokyklos mokinių at
likta lietuviška programa. Retai 
kur girdimus eilėraščius dekla
mavo Vita Kvedaraitė, Arūnas 
Bitėnas, Algis Alinskas, Linas 
Eitmanas ir Petras Audėnas. 
Duetu dainavo Audrė Karašaitė 
ir Danutė Kiaušaitė. Mokyklos 
vaikų choras taip pat padaina
vo dar niekur negirdėtų daine
lių. Tautinių šokių grupė pašo
ko mikitą ir mikitienę ir suk
čių. Deklamaciją - vaidinimą at
liko Debi Didžbalytė, Kristina 
Dovidauskaitė, Klaudija Stan- 
kaitytė, Edv. Jarmas ir Tomas 
Lora. Eilėraštį padeklamavo 
Danutė Audėnaitė, Alė Kveda
raitė, Lina Normantaitė ir Aud
rė Pociūtė. Mįslę paskaitė Rūta 
Raudytė. Vaikų darželio moki
niai, vadovaujami Ramutės Bar- 
tytės, dainuodami pašoko Du 
gaidelius. Tautinius šokius pa
ruošė mokyklos mokytoja Aud
ronė Bartytė, o mokinių chorą 
— muzikas Vincas Mamaitis. 
Visai programai sklandžiai va
dovavo ir chorui dirigavo mo
kyklos mokinė Alė Kvedaraitė.

Programai pasibaigus, buvo 
pagerbti mokykloje ilgesnį laiką 
dirbę mokytojai: kun. Juozas

LIETUVIAI 
GRAŽIAI PASIRODĖ

Ohicagoje, Cook County Scho
ol of Nursing, 1900 W. PoJik st., 
kurioje mokosi ir tarnauja daug 
lietuvių, kur kasmet kaip tradi
cija, įvyksta tarptautiniai at
skirų tautybių pasirodymai. (Ten 
kiekviena tautybė turi progos 
parodyti savo krašto įvaireny 
bes, kaip dharake ringus ekspo
natus, pav. medžio drožinius, 
rankdarbius, odos išdirbinius, 
juostas, lėles, staltieses, gintaro 
karolius, atskirus gabalus, albu
mus, keramikos išdirbinius ir 
daug kitokių dalykų.

Tokia paroda įvyko gegužės 
23 d. Ją aplankė apie 1000 asme
nų. Ją suorganizavo pati mokyk
los vadovybė, padedant atski
roms tautybėms, kurių išį kartą 
buvo įregistruota apie 36. Infor 
maciją teikė direkt. Marilyn C. 
Barr, vykdė R. M. Moscatel ir 
prižiūrėjo seselių mokyklos di
rekt. Frances L. A. Powell. Kiek 
viena tautybė turėjo savo stalus

Turime tinkamai pagerbti mūsų tautos kankinių šviesų ir brangų at
minimą — sako muz. VI. Baltrušaitis, Švč.. M. Marijos Gimimo lie
tuvių parapijos choro vedėjas, ruošiąs C. Sasnausko “Reąuiem” (vi
duryje). Iš kairės — tos parapijos choro pirmininkas V. Momkus, 
besirūpinąs šio iškilaus' religinio koncerto rengimo reikalais ir deši
nėje A. Juškevičius, LB Chicagos apygardos pirmininkas, kurio vado- | 
vaūjama valdyba su LB apylinkėmis rūpinasi šio minėjimo geru su
ruošimu. Nuotr. Z Degučio

Prag'ulbickas, Natalija ir Jonas 
Kiaušai, Algirdas Bražinskas ir 
Audronė Bartytė.

BELGIJOJ
— Inž. Tadas S. Mickus, il

gesnį laiką dirbęs Belgijoje kaip 
Borg - Warner International 
kompanijos techniškasis direk- 

' torius, ruošiasi grįžti atgal į 
JAV-bes.

DID. BRITANIJOJ
— Rusų ištremtųjų ir nukan

kintų pabaltiečių minėjimą bir
želio 14 d. ruošia D. Britanijos 
baltų taryba Londone. Bus bend 
ros pamaldos, o po jų padeda
mas vainikas prie Nežinomo ka
reivio kapo Cenotaph.

— Bernardas Ališauskas ir 
Algis Vaičekauskas tarnauja 
laivyne. Praleidę savo atostogas 
Lietuvių namuose, vėl sugrįžo į 
jūrą.

— Vyskupo Ant. Deksnio at
vykimo į Angliją jau laukia vie
tos lietuviai. Liet. katalikai kvie 
čiami jam padėti malda ir auka.

AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

CRANE SAVINGS

Mokamas už vienų 
metų

Certifikatus.
Minimam $9,000.00

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

VAI PIRMAD. Ir KETVIRTAD............. 9 v r iki 9 v T.VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD................... 9 v r Utį 5 v V
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trečiad, uždaryta

su eksponatais.
Lietuviai gerai pasirodė su 

dviem stalais ir apkrautais viso
kiomis gėrybėmis. Labiausiai 
domino šiaudinukai, kurie kybo
jo viršuje. Eksponatus skolino: 
dail. B. Jameikienė, Balzeko mu 

' ziejus, Marginiai, M. Krauchu- 
nienė ir P. Vaitaitienė. Juodvi 
padėjo surengti šį lietuvišką pa 
si rodymą ir pačios dalyvavo pa
sipuošusios tautiniais rūbais. 
Tai buvo proga filmavimui ir f o 
tografavimui svetimtaučiams, 
kurioms labai ipatiko lietuvaičių 
tautiniai kostiumai.

Parodą aplankė ir Lietuvos 
gen. konsulas dr. P. Daužvardis 
su ponia, ukrainiečiai — William 
Juraslhiuk su žmona, mokyklos 
pareigūnai ir kiti. Visi dalyviai 
buvo nemokamai vaišinami. Prie 
lietuvių tinkamo pasirodymo pa
sidarbavo Alb. Dzirvonas, Al. 
Blinstrubas, A. Kareiva. Talkino 
tautiniais rūbais dėvinti mokyk
los studentė Eugenija Zinkevičių 
tė, kuri šiais metais baigia mo
kyklą. A. Gintneris

<

*

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Okup. Lietuvos žemės gel

mių tyrimo darbai šią vasarą 
sustiprintu tempu būsią vykdo
mi įvairiose Lietuvos vietose.

—Mamuto ilčių liekanos — 
retas radinys Lietuvoje, buvo 
žemės kasimo darbus vykdžiu
si eskavatoriaus iš 4 metrų gy- 
sio ekskavatoriaus iš 4 mtr. gy
lio išverstas Jusenišikių žvyry
ne, Švenčionių raj. Netoli tos 
vietos rasta ir moliu išplūkta 
duobė su židinio liekanomis. Ma 
muto ilties gabalo storgalio 
skersmuo siekia 13 centimetrų.

— Plokštės iš medžio drožlių 
pradėtos gaminti Kazlų Rūdoje. 
Jos bus naudojamos statybos
reikalams.

— Taujėnų parkas, įkurtas 
pereitame šimtmetyje Radvilų, 
apimąs 10 ha plotą, dabar esąs 
apleistas, takai užžėlę brūzgy
nais, pilni sausuolių. Iš buvusios 
gražiosios oranžerijos beliko ap- 
trupėjusios šieno?.

*


