
*95 1-70
I A S

obtroit. mich. , Lietuvos 
nacionaline

, M.Mažvydo Į 
-biblioteka/

LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS

4645 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 00629

TELEPHONB LUdlow 5-9600

VOL. Lin Priee 10 c. KETVIRTADIENIS, THURSDAY, BIRŽELIO _ JUNE 19, 1969 Raina 10 e. Nr. 143

VAK. EUROPOS
KOMUNISTĄ!
ATSIRIBOJA...
Maskvinio suvažiavimo posūkis 
— komunistų nepriklausomybės 

kryptimi
BONNA. — Vak. Europoje 

veikiančių 20 komunistų parti
jų tarpe šiuo metu, Maskvoje 
pasibaigus pasauliniam “pasita
rimui”, vyrauja įsitikinimas: 
jaučiamas posūkis tų partijų di
desnio savarankiškumo krypti
mi ir vis labiau atsipaaliduoja- 
ma nuo Maskvos varžtų ar įsa
kymų.

Vaik. Europos komunistų skai 
čius siekia 3.3 mil. ir jų vadai 
dabar įžiūri kryptį: daugiau 
dėmesio teikti vidaus klausi
mams, žymiai mažiau — Mask
vos įsakytiems “tarptautiniams 
uždaviniams” vykdyti.

10 delegacijų pasisakė prieš 
Čekoslovakijos invaziją

Čia visos eilės europinių ko
munistų partijų vadų, Maskvos 
suvažiavimo dalyvių, keli pasi
sakymai.

Pvz. Norvegijos partijos, su 
2.500 narių, pirmininkas R. 
Larsen pripažino; partijos tu
rinčios daugiau laisvės pareikšti 
savo nuomones. Maskvoje, be 
norvegų, prieš rusi; įvykdytą 
invaz:ją pasisaikė dar 9 delega
cijos.

E!są, partijos, bent Vak. Eu
ropoje, pasitiki savimi, jos vis 
daugiau nuo Maskvos neprįklau 
somos ir tikima, kad toji kryp
tis dar ryškėsianti.

Prancūzų komunistai apvylę, 
nesmerkę invazijos

Panašiai pasisako ir kitų kraš 
tų komunistų vadai. Švedijos, 
su 29.000 narių, komunistų va- i 
das teigė: buvo pripažinta pas- ' 
kirų partijų nepriklausomybė. 
Olandijos komunistai (12.000 
narių) nebuvo pasiuntę jokios 
delegacijos. Jiems nerūpi nei 
Maskva, nei Pekinas, bet — rei
kalas spręsti olandų klausimus, 
siekti vad. liaudies fronto vy
riausybės.

Daugelis prancūzų buvo nu
sivylę, nes jų kom. partija, ant
ra savo svoriu bei narių skai
čiumi Vak. Europoje (425.000 
narių), nepasiryžo Maskvoje 
pasmerkti rusų įvykdytos inva
zijos.

Tiesa, prancūzų komunistai 
suskilę ir birželio mėn, dienomis 
jiems labiau rūpėjo ne tarptau
tiniai, bet savo krašto rinkimi
niai klausimai. Prancūzai sie-

SDS IR JOS PAVOJINGI KĖSLAI
Vis daugiau dėmesio į studentų - maištininkų, SDS, veiklą — VVashingtono tyrinėjimai 
liudija: tai komunistų įrankis versti krašto tvarką, vyriausybę — SDS, šią savaitę po 
sėdžiaujanti Chicagoje, siekia naujų demonstracijų — Net 7 komunistų grupės, kuriom 
rūpi įsigalėti SDS — Naujo susiskaldymo, susmulkėjimo keliu

R. Ogilvie, Illinois valst. guberna
torius, atkakliai reikalauja pri
tarti mokesčius pakelti 3%. Ko
va su mokesčių pakėlimo priešinin
kais dar nebaigta.

Izraelis puola Jordane
AMMAN, TEL AVTV. — Iz

raelio aviacija vakar smarkiai 
puolė Jordano karinius telki
nius. Jordanas teigia, kari puo
limai buvę nukreipti ir prieš 
Jordano kaimus bei jų gyvento
jus.

kia geresnių ryšių su Maskva 
ir Čekoslovakijos įvykių nepai
sant.

Gilėja plyšys tarp italų ir 
prancūzų komunistų

Tuo tarpu italų komunistai 
(1.615.000 narių) Maskvoje 
smerkė ir invaziją ir siekimus 
smerkti Kiniją. Anksčiau italų 
ir prancūzų partijoms buvus są
jungininkėmis, dabar plyšys jų 
tarpe vis gilėja.

Britų Komunistai (35.600 na
rių), kaip jau žinoma, taip pat 
smerkė invaziją ir atsisakė pa
sirašyti rusų pateiktą “doku
mentą”.

Kitos partijos, kaip Austri
jos, Suomijos, Belgijos ir Ispa
nijos taip pat buvo išryškinu
sios savo kryptį — mažiau pa
klusti Maskvai, daugiau dėme
sio savo kraštams.

Jugoslavai: komunistai 
susmulkėjimo kryptimi

Jugoslavų, nedalyvavusių 
Maskvos suvažiavime, nuomo
nė. esą, negalima tarti, kad 
komunizmas žlungąs, tačiau tik 
ra, kad jis, pasauliniu mastu, 
vis labiau žengiąs susmulkėji
mo kebu. Be to, suvažiavime 
buvo ryškios įvairių prieštara
vimų apraiškos.

Nors suvažiavime buvo pa
brėžiama kova “prieš imperializ 
mą”, tačiau, iš esmės, teigia 
jugoslavai, išryškėjo vidaus klau 
Simai “judėjime” ir, žinoma, 
Maskvos noras rasti sau talki
ninkų, rėmėjų besiginčijant su 
Kinija.

Be to, suvažiavimas liudijo, 
jog visam “judėjimui” ne tiek 
svarbus imperializmas, kiek pa-

Kyla pasipriešinimas kovingie
siems studentams

Chicago. — Nuo vakar Chi
cagos Kolisiejaus patalpose posė
džiauja SDS (Stud'ents for a De- 
mocratic Society), kovingųjų stu
dentų organizacija. Jos rengėjai 
giriasi: iš įvairių universitetų at
vykę iki 1.500 delegatų.

Studentai maištininkai pasi
rinko savo suvažiavimo vietą

Chicagą dėl to, kad per 60 JAV; 
kolegijų ar universitetų atsisakė 
leisti jų patalpose tartis. Apla
mai, visame krašte pastebima vis 
auganti opozicija blaivesnių stu
dentų tarpe ir pačioje visuome
nėje. Vis labiau įžiūrimi šios or
ganizacijos krašto tvarką ardą 
tikslai ir vis labiau pastebimas jos 
noras įsijungti i “revoliucijos” bei 
vieno ar kito plauko komunizmo 
šalininkų eiles.

Būdinga, kad Chicagoje susi
rinkę pasiryžo neįsileisti spau
dos atstovų ir uždraudė atgaben
ti TV aparatus ar magnetofonus. 
Iš žurnalistų jie reikalauja: 
“Norite dalyvauti? Gerai, bet 
sumokėti 25 dol. “mokestį”. 

Kalba patys “revoliucionieriai”
SDS vadai teigia, kad šiuo me

tu jų narių skaičius krašte sie
kiąs iki 70.000 ir iš jų 15.000 
moka nario mokesti - 5 dol. per

metus. Senato žiniomis, SDS turi 
317 skyrių 6.000 - 8.000 narių.

M. Klonski, SDS sekretorius 
nurodė: mes pasiryžę vystyti dar 
aštresnę kovą. Jie nori ypatingai 
išplėsti kovą prieš Vietnamo ka
rą ir ateinantį rudenį vykdyti 
stambaus masto demonstracijas. 
Jos, per vieną savaitę vyktų vie
name iš didžiųjų miestų. “Mes 
dar permažai protestavome prieš 
karą” — pridūrė Klonski.

Be to, jie siekia plėsti savo vei
klos “bazę”, bandydami įsistiprin
ti “turtingųjų” universitetuose ir 
ypač krašto įmonėse. “Mes nori
me vystyti revoliucini judėjimą” 
— jie teigia.

Jaunuoliai — maištininikai vėl dė
mesio centre — SDS suvažiavimas 
vyksta Chicagoje, vis ryškėja orga
nizacijos ryšiai su komunistais.

Suvažiavimas gali pavirsti mai
šatimi...

Buvę suvažiavimai pasižymė
davo besaikiu visų plepėjimu. 
Maža to. Vadinamieji hipiai, su 
Hoffman ir Rubin priešaky, jau 
anksčiau siekė ardyti SDS suva
žiavimus, nes, tai studentai — 
dogmatikai, neturį “gyvenimo 
džiaugsmo...” Tai gali įvykti ir 
šią savaitę Chicagoje.

Darbininkai priešinasi SDS 
kėslams

Neseniai paaiškėjus (“Drau
gas” apie tai buvo skelbęs), kad 
SDS vyrai - maištininkai šią va
sarą numato veržtis į įmones ir 
kurstyti darbininkus, šiuo me
tu jau pastebimas pačių darbi
ninkų, ypač jų prof. sąjungų pa
sipriešinimas. Pirmieji prieš SDS 
siekimus veržtis į darbininkų tar
pą pasipriešino teamsterių 
(sunkvežimių vairuotojų) sky
rius nr. 710.

Jis pareiškė, kad įstatai drau
džia įsileisti komunistus ir visus 
tuos, kurie siekia subversyvinių 
tikslų.
JAV senatas įspėja- 

SDS
saugokitės

KOMUNISTAI VERŽIASI Į 

STUDENTŲ TARPĄ

Krašto iždo, finansų atstovai :iš kairės JAV iždo vadovas - sekr. D. 
Kennedy, W. M. Martin ir P. Volcker, iždo pasekretoris pinigų klau
simams. D. Kennedy praėj. savaitę nurodė, kad vis labiau įsigalint 
infliacijai, gali tekti įvesti kainų, atlyginimų priežiūrą. Prez. Nixon 
tai paneigė.

4 mil. dolerių nuostolių 
krašto mokykloms

VVASHINGTON. — Senato 
pakomisei, šiuo metu tyrinėjan- 

, č'ai riaušes krašto mokyklose, 
liudininkai pareiškė, kad SDS 
organizacijoje veikia ar su ja 
artimai bendradarbiauja bei sie
kia įsigalėti net septynios gru
pės, kurių tikslas — smurto 
keliu nuversti JAV vyriausybę.

Krašte vykus riaušėms univer 
sitetuose bei kolegijose ir jose 
veikliai dalyvavus SDS nariam, 
tik per šių metų tris mėnesius 
padaryta nuostolių 4.432.330 do 
lerių sumai.

Ligšiol vyravo simpatijos 
kinų komunizmui

Šen. Ribicoff pareikalavus pa 
teikti duomenis apie komunistų 
organizacijas, siekiančias įsiga
lėti SDS, P. R. Manuel, pako-

ti Kinija. Tas imperializmas te
buvęs priedanga...
Brežnevas pralaimėjo, pasirodė 

jo -silpnoji pusė...
Tiesa, Brežnevui pavykus su

kviesti 75 partijas ,tai liudijo 
svaresnį mostą Kinijos atžvil
giu. Bet... nevieningumo pavyz
džiai suvažiavime buvo per 
daug gausūs.

Kaip pabrėžia jugoslavai, 
Brežnevas neišdrįso apsvarsty
ti viso “komunistinio judėjimo” 
padėties — jis tekalbėjo apie 
Sovietų Sąjungą. Tai, Belgrado 
nuomone, liudija: Brežnevas il
gai neišsilaikys.

Pagaliau, jei Brežnevas nesu
gebėjo atsikirsti italams, tai 
reiškia Maskvos nepajėgumą 
susitvarkyti su Vak. Europos 
komunistais — ji tegali pasi
kliauti tik R. Europos komunis
tais ir jų galia.

misės pareigūnas, nurodė į sep
tynias.

Ligšiol dauguma narių reiš
kė simpatijų Kinijos komuniz
mui ir tokias pažiūras atstovau
ja Pažangioji darbo partija. Bū
dinga, kad nariai nerodo noro 
paklusti partinei disciplinai.

Kita partija — maskviniai 
komunistai

Kita, vis ryškiau įsigalinti par
tija jaunimo tarpe, tai JAV ko
munistai, senosios krypties, aiš
kiai promaskvinių pažiūrų.

Be šių dviejų pagrindinių par 
tijų, besiveržiančių į partijos 
vadovybę, minėtinos dar šios: 
keturios smulkios troCkininkų 
— atskalūnų partijos. Visos tu
ri narių SDS tarpe. Tai: So
cialistų darbininkų partija, su 
jos atžala, Jaunųjų socialistų 
sąjunga, Darbininkų pasaulio 
partija su jos atžala, Jaunimas 
prieš karą ir fašizmą, toliau — 
Spartakų lyga ir Detroite vei
kianti Johnson Forest grupė, j 
Be to, pastaruoju metu Vakarų 
pakraščių valstijose pasireiškia 
dar viena komunistų, vadinama 
Marksistų - Ieninistų partija.

Ar jaunimas susipras esąs 
suvedžiojamas ?

Šen. Ribicoff pažymėjo, kad

Washington. - Senato pakomisė, 
kurios tikslas - tirti riaušių uni
versitetuose priežastis, birželio 17 
d. įspėjo: SDS su savo smurtu 
veržiasi ne tik į aukšt. mokyk
las, bet ir į įmones, vargšų gyve
nimas miestų sritis, net ir į JAV 
kariuomenę.

P.H. Clay liudijo — yra tik
ra, jog SDS turi ryšius su pa
našiomis organizacijomis komu
nistinio režimo kraštuose.

SDS su savo įtaka veržiasi į 
krašto darbininkų tarpą, nors 
kai kurie santūresnieji SDS na
riai bei vadovai, kaip T. Hayden, 
teigia, kad “Amerikos darbinin
kai per gerai uždirba ir per daug 
konservatyvūs, tad jiems maišto 
nuotaikos nepriimtinos”.
Komunistų suokalbis versti esa

mą tvarką krašte
Senato pakomisė, išklausiusi 

kai kurių liudininkų, sekusių 
SDS skyrių veiklą, priėjo išva
dos: SDS galima laikyti komu
nistų įrankiu, ir jos tikslas - nu 
versti esamą valdžią krašte. 
“Draugas” jau buvo paskelbęs 
kad komunistai, tiek Pekino, tiek 
ir Maskvos, pasiryžę į savo ran
kas pasiglemžti SDS vadovybę. 
Tai gali įvykti šios savaitės su
važiavime Chicagoje.

SDS veikla įdėmiai sekama. Tik 
FBI ir policijos dėka pavyko pa
tirti apie visą eilę SDS kėslų bei 
tikslų. Chicagos policija, kaip 
patirta, atidžiai seka, pasiuntu
si savo žmones, SDS posėdžius 
Chicagoje, Wabash gatvėje 15 
13 nr.

Jacąues Chaban - Delmas, numa
tytas naujuoju min. pirmininku, 
G. Pompidou laimėjus prezidenti
nius rinkimus

“Juodosios Panteros”
partija grasina

Deginti įstaigas, žudyti 
politikus...

WASHINGTON. — Senato 
pakomisės tyrinėjimų metu vie
nas liudininkų nurodė į negrų 
karingųjų, “Juodosios Panteros 
partijos” tikslus. Jie pasiryžę 
ginklu versti esamą tvarką. Per 
Havanos radiją Kuboje jie pa
reiškė, sieksią: žudyti JAV po
litikus, griauti tiltus, deginti 
valdžios įstaigas, nes “reikia 
atsikeršyti už negrams padary
tas skriaudas’’.

Kiti liudijo apie Kalifornijo
je “Panteros” narių turimus 
ginklų sandėlius.

N. Rockefeller į
Paragvajų

Nebuvo neramumų, 
agitatoriai sulaikyti

RIO DE JANEIRO, Brazilija. 
— N. Rockefeller, prez. Nixono 
įgaliotinis, dvi dienas tarėsi su 
Brazilijos prezidentu, politi
niais ir ūkiniais vadais. Vyriau
sybės pastangų dėka, laikinai 
suėmus galimus demonstrantus, 
net kelis šimtus Rio mieste, riau 
šių neįvyko.

TRUMPAI
Komunistai dar 

nutarė...
Nutarė kviesti kongresą 

“prieš imperializmą”

MASKVA. — Pasaulio kom. 
partijų suvažiavimas, prieš iš- 
siskirstydamas, dar sutarė kvie 
sti “pasaulio suvažiavimą prieš 
imperializmą”. Koks tokio su
važiavimo tikslas — neaišku. 
Dalyviai išrinko kongresui reng 
ti 13 narių komisiją.

Be to, jie priėmė rusų pasiū
lytus “dokumentus” — rezoliu
cijas, ryšium su Lenino 100 m. 
gimimo, 1970 m., sukaktimi, be 
to, nutarimus dėl Vietnamo, 
“taikos gynimo” klausimu, dėl 
“Izraelio agresijos” ir dėl soli
darumo su komunistais, veikian 
čiais pogrindyje. Dar pasisaky
ta ir dėl reikalo Kom. Kiniją 
jpriimti į Jungt. Tautas.

Kiek delegacijų 
visiškai pritarė? Neaišku

Spauda yra patyrusi, kad iš 
75 delegacijų pagrindiniam “do
kumentui” nėra pilnai pritaru
sių 14 delegacijų.

Rusų pareigūnai, paklausti, 
kiek, tiksliai, delegacijų visiš
kai pritarė, nerodo noro atsa
kyti. Vienas jų teatrėžė: žinote, 
tai visiškai nesvarbu...

Paskutinę suvažiavimo dieną 
paaiškėjo, kad dvi kom. parti
jos, dalyvavusios “slaptai’ ir 
kurių kraštų neminėta, buvo 
iš Nepalo ir Filipinų. Rusai tą 
“paslaptį” per 13 dienų išlaikę 
‘saugumo sumetimais”.

Po pasitarimų Sao Paulo mie 
ste, Rockefeller vakar išvyko į 
Paragvajų ir iš jo vyks į Uru
gvajų.

De Gaulle-"tylusis" režimo 
patarėjas

• Austrijos policininkas - 
šnipas. Vienoje paskelbta; su- ; 
imtas austras policininkas 
Franz Fleischer, 46 metų amž. 
Jis kelerius metus šnipinėjęs 
Vengrijos naudai.

Do Gaulle veikia j naujos 
vyriausybės sudarymą

PARYŽIUS. — Sostinės spau
doje ir Vakarų kraštų atstovy
bėse buvo žinių, kad gen. de 
Gaul'le vykdąs spaudimą į nau
jai išrinktąjį prezidentą G. Pom 
pidou. Generolas primygtinai 
reikalauja — reikia tęsti 11 me
tų gaullistinę užsienio politiką, 
tad būtina pareigose palikti Mi
chel Debre. Užsienio reikalų 
ministerių galėtų būti skiria
mas ir ligšiolinis min. pirminin
kas M. C. de Murville. Tai de 
Gaulle siūlymai. Jei vienas iš 
minėtų nebūtų paskirtas, trečia 

<fcis kandidatas — V. Giscard d’ 
Estaing, liberalas, jau buvęs de 
Gaulle vyriausybėje.

KALENDORIUS
Birželio 19 d.; šv. Brunonas, 

šv. Edburga, Andagis, Ramu
nė.

Birželio 20 d.: šv. Silverijus, 
šv. Florentina, Genulis, Aiva.

ORAS

M®

Vyriausybės sąstatas — 
ryt, penktadienį

G. Pompidou penktadienį per 
imant prezidento pareigas, tą 
dieną skelbiama ir naujos vy
riausybės sudėtis. Manoma, kad 
min. pirmininku bus paskirtas 
Jacųues Chaban - Delmas. J. 
Duhamel, centro atstovas, rė
męs Pompidou, numatytas že
mės ūkio ministerių.

De Gaulle — “tylusis 
patarėjas”

Vakar Paryžiuje buvo žiaių, 
kad gen. de Gaulle numatąs Pa
ryžiuje turėti savo įstaigą. Ati
džiai sekdamas naujos vyriau
sybės darbą, generolas, taria
ma, ateity būtų jos patarėjas...

• Vietkongas Vietname nau
doja apnuodytas cigaretes.

• Izraelis neįsileido 22 užsie
nio filmus — juose įžiūrimas 
smurtas ar erotinis pobūdis.

mokslą einąs jaunimas turėtų 
suprasti esąs suvedžiojamas ir 
ciniškai apgaudinėjamas, nes 
visur, užnugary, kyšo komu
nistų ranka.

Jo nuomone, SDS dienos e- 
sančios suskaitytos, nes organi
zacijoje esama per daug su
smulkėjimo, suskilimo apraiš
kų.

SHOVVERS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimi krituliai su 
perkūnija, temp. sieks 70 ir dau 
giau 1. F., ryt — be pakitimų, 
debesuota.

Saulė teka 515, leidžias 8:28.

Jacųues Duhamel, vienas žymiųjų 
Prancūzijos politikų, minimas kan
didatu užsienio reik. ministerio pa
reigoms.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 na. birželio na. 19 d.

anjEmjr’zoc

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu: 
E. Pakalniškienė. 3948 S. Artesian Avė., Chicago, III. 60632

Telef. — FRontier 6-6489
IIMIHIMIIIIUlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlUlllllllllllllllllHllilIlinilllllllllimifililIinilllliEIIIIUIIIIIIIM

NAUJA BAŽNYČIA DETROITE
Detroito vyčiai, veikią prie 

Dievo Apvaizdos parapijos, uo
liai prisideda prie naujos bažny
čios statymo. Jie buvo pirmieji, 
kurie stojo į darbą ir ėjo pas kar
dinolą Dearden prašyti leidimą 
kurti grynai lietuvišką parapiją. 
Statybos komitete randasi šie 
vyčiai:
Chaps, Julius Bridgevaitis, Juo
zas Kazlauskas, Elzbieta Paura- 
zienė, Ona ir Rapolas Valatkos, 
Pranas Zager ir Antans Dainius.

Pereitą mėnesi Alksnio vado
vaujami vyčiai suruošė kortavi- 
mo vakarėlį. Pelno liko virš ketu
rių šimtų dolerių. Visą paskyrė 
naujai bažnyčiai, kaipo pamink
lą mirusiam pirmininkui Eduar
dui Martinaičiui. Tai tiktai pra
džia, nes vyčiai ir toliau darys 
parengimus, kadangi dabartinis 
pirmininkas Pranas Zager yra 
darbštus.

Senoji bažnyčia bus nugriau
ta dėl vieškelio statybos ateinan
čių metų pavasarį. Nauja baž
nyčia bus užmiestyje (South
field). Su klebonija ji kaštuos 
arti 400,000 dol. Planus priruošė 
lietuvis architektas daktaras Al
fredas Kulpa iš Toronto. Jei pa
siseks Detroito kuopoms pritrauk
ti pas save seimą ateinančiais me
tais delegatai galės pamatyti nau
ją Detroito lietuvių bažnyčią, 

.statytą pagal naujų laikų reika
lavimus.

Parapijos klebonu yra kun. 
Mykolas Kundrotas.

Dainius

“ŽIBUOKLIŲ” SEKSTETAS
Neįprasta grupė dainos my

lėtojų, keturios šeimininkės, vie
na sekretorė ir viena matemati
kė, visos lietuvės ir visos muzikos 
meile persisunkusios, duos sei
mo dalyviams progos kultūrin
gai atsikvėpti, lietuviškai padai- 
nuodamos per užbaigiamąją puo
tą rugpiūčio mėnesio 24 dieną. 
Ta dainininkių grupė, pasivadi 
nusi “Žibuoklių” sekstetu, buvo 
suorganizuota maždaug prieš 
trejus metus ir yra jau daug 
dainavusi Jungtinių Valstybių 
Rytuose ir Kanadoje. Solistas vy
tis Liudas Stukas suorganizavo 
“Žibuokles” 1966 metų pradžio
je, nes tokios vokalinės grupės 
kaip tik trūko New York apylin
kių lietuvių bendruomenėje.

Kaip ir bendravardė gėlė ži
buoklė, kuri pati pirmoji anksty
vą pavasarį pražysta, dažnai net 
paskutiniam sniegui nenutirpus, 
“Žibuoklių” sekstetas taip pat 
pavasariais pakyla. Pirmas viešas 
pasirodymas visuomenei, pirmoji 
įdainuota plokštelė, pirmas pasi
rodymas grynai svetimtaučių 
publikai Šiais metais — visi tie 
įvykiai buvo pavasarį.

Sekstetas debiutavo 1966 m. 
balandžio mėnesį “Lietuvos Pri
siminimų” radijo valandėlės 25- 
kių metų jubiliejaus koncerte 
Webster Hali patalpose New 
York mieste. Koncertas pasisekė, 
ir keletas dainų buvo įtraukta į 
“Lietuvos Prisiminimų” jubilie
jinio koncerto plokštelę, kurią 
išleido Eurotone International 
Recording bendrovė. Nuo to lai
ko “Žibuoklės” dainavo lietu
viams ir svetimtaučiams Boston, 
Waterbury, Washington, Phila- 
delphia, Wilkes - Barre, Nevv 
York ir Rochester miestuose, Ha
miltone Kanadoje ir įvairiuose ki
tuose Nevv Jersey miestuose. Šį 
pavasarį gegužės 9-tą d. jos dai
navo National Secretaries’ Asso- 
ciation Nevv Jersey skyriaus suva
žiavime.

Pirmąsias metines “Žibuoklės” 
atžymėjo 1967 m. pavasarį, iš
leisdamos savo plokštelę. Ją pa
gamino Eurotone, ir turi ji 14 
visy mėgiamų lietuviška- ir tarp

tautinių dalykėlių, daugelis kurių 
buvo dainuota įvairiuose pasiro
dymuose.

1968 m. vasario mėnesį “Ži
buoklės” dainavo Nevvarke, Ro
bert Treat viešbutyje, per Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo 50 m. sukakties banketą, ir 
liko įamžintos to minėjimo plokš
telėje, išleistoje 1968 m. rudenį.

Paskutinė “Žibuoklių” plokš
telė buvo išleista praeitą rudenį. 
Joje yra senos ir naujos lietuviš
kos giesmės. Jas ten gieda ne tik 
sekstetas, bet ir buvusi Metro
politan operos žvaigždė —Algir
das Brazis, dabar gyvenąs Chi
cagoje. Kai kurios naujos giesmės 
toje plokštelėje yra sukurtos sek
steto vadovo Liudo Stuko.

Savo visuomet geru repertua-, 
ru ir puikiai suderintais balsais 
“Žibuoklės” labai išpopuliarėjo 
ne tik lietuvių, bet ir svetimtau
čių tarpe. Jos dainuoja melodin
gus modernius kūrinius, o taip 
pat ir pertvarkytas populiarias 
lietuvių liaudies dainas. Jos dai
nuoja ir visų mėgiamus tarptau
tinius dalykėlius dviem kalbom

angliškai ir lietuviškai. Šitoks 
dvikalbis dainavimas ypač turi 
pasisekimo jaunesnių klausytojų 
tarpe. Kadangi kelios tos grupės' 
narės pačios yra solistės, seksteto 
koncertuose yra įterpiama solo, 
duetai ir trio.

“Žibuoklių” sekstetą dabar su
daro Edna Mack, Genevieve Ma- 
zur, Aldona Pitkunigienė, Ona 
Skurvidienė, Loreta Stukienė ir 
Bronė Venckuviehė. Jų vadovu 
yra Liudas Stukaš. V.

KVIEČIAME PAMATYTI

Jei kartą užsuksi dabar į vyčių 
salę Chicagoje, tai nebenorėsi iš 
jos išeiti. Yra ji pasidariusi viena 
iš gražiausių salių mieste. Deko
racijoms projektus darė amerikie
čiai, dekoravimo specialistai, bet 
patį darbą atliko Illinois - India
na apygardos vyčiai.

Rodos vaikštai Eliziejaus lau
kais. Langai iš vidaus primena 
karališkų rūmų balkonus, o kolo
nos — Sacharos oazę, palmėmis 
apaugusią. Muzikantams aikšte
lė atskirta gražiais geležiniais var
tais, tarytum vedančiais į pas
laptingą sodną, pilną gražiausių 
lakštingalos balsų.

Tos nepaprastos grožybės vy
čiams kaštavo nemažai, bet už
tat išnuomavimo pasidarė dide
lė paklausa. Vyksta vestuvės net 
250 asmenų dydžio, krikštynos, 
įvairūs banketai, minėjimai, va
karai su programomis, susirinki
mai. Sale leidžiama naudotis kul
tūriniams reikalams, tautinių šo
kių ir dainavimo repeticijoms.

Pirma gera proga pamatyti tą 
meniškai išpuoštą salę bus lie
pos 3-čią. Tą vakarą pusę devy
nių prasidės Illinois -Indiana a- 
pygardos gegužinė. Jau tretį kar
tą nebebus ji rengiama užmies
tyje. Ir kam blaškytis po sve
timus kampus, jeigu savo pasto
gę turi? Daug patogiau vyčiams 
į savo gražų sodnelį ir puikiai iš- 
dekoruotą salę sukviesti Chica
gos lietuvius. Bus galima ten 
pusryčius, pietus ir vakarienę pa
valgyti, o jei kas norės, net prieš
piečius ir pavakarę. Maistą ga
mins lietuvės šeimininkės. Visą 

' laiką gros muzika. Bus galima 
šokti, valgyti ,svajoti ir dainuoti. 
Veiks ir laimės šulinys. Bus ir 
mėnulis vakare, bus ir žvaigždės 
danguje.

Chicagos vyčių namo, kuria
me liepos mėnesio 3 ir 4 dieno
mis gegužinė vyks, adresas yra: 
2453 West 47 th Street. E.P

GEGUŽINĖ DAYTONE

■tfhmoji §iai» matai* Daytoii®

Du amerikiečiai kariai pakuojasi, nes1 jie iš Vietnamo grįš namo, prez. 
Nixonui įsakius grąžinti 25,000 karių.

MUSU KOLONIJOSE
Washington, D. C.

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS IR GEGUŽINĖ

Washingtono Kristijono Done
laičio mokykla su jos skyriumi— 
mišrių šeimų vaikų lituanisti
niais kursais užbaigė mokslo me
tus darbą apvainikuodama ge
gužine ponų Zubkų sode. Ta pro
ga buvo įteikti LB Švietimo Ta
rybos diplomai — atžymėjimai 
mokytojoms dirbusioms mokyk
loje daugiau negu tris metus. 
Juos gavo: Aldona Aistienė, Al
dona Kindurienė ir Rūta Pen
ki ūnienė.

Mokyklos tėvų komitetas supa
žindino susirinkusius su mokyk
los mokytojomis ir talkininkais.

Trisdešimts penki šios mokyk
los auklėtiniai gražiai suvaidino 
Birutės Pūkelevičiūtės vaizdelį— 
Daržovių Gegužinė, kurį režisa
vo Regina Petrutienė, kostiumus 
projektavo ir išpildė su kitų mo
kytojų ir motinų pagalba Virgi
nija Gureckienė ir Aldona Kin
durienė.

Sklandžiai ir gražiai praėjo vai
dinimas paįvairintas šokiais, dai 
nomis juos palydint akordeonu.

Susirinkusieji buvo pavaišinti 
skanėstais, kavute.

K

vyčių šeimos gegužinė bus šį sek
madienį, birželio mėn, 22 dieną, 
Triangle parko stovyklavietėje. 
Vienas iš gegužinės dalyvių lai
mės pusę galiono Canadian 
Club. D.

Omaha, Nebraska
KUN. LEONARDAS 

MUSTEIKIS NAUJOSE 
PAREIGOSE

Omahos arkivykupo Gerald T. 
Bergan patvarkymu Mergaičių' 
miesto (Girls Town) kapelionas 
kun. Musteikis yra paskirtas ka
peliono pareigoms į šv. Juozapo 
ligoninę Omahoje. Skirdamas į 
naują vietą, paskyrimo rašte ar
kivyskupas pasidžiaugė kapelio- Į 
no ištvermingu darbu buvusiose 
pareigose. Naujas pareigas pradė
jo eiti birželio 12 d. Šv. Juozapo 
ligoninė su apie 800 lovų yra di
džiausia ir seniausia ligoninė O- 
mahoje, kurioje daug lietuvių gy
dosi, o taip pat keletas lietuvių 
tarnauja.

Kun. Musteįkiš atvykęs į Oma- 
hą 1949 m. iš pradžių dirbo pas
toracinį darbą šv. Antano para
pijoje klebono asistentu. Po vie
nerių metų buvo paskirtas kape
lionu Gerojo Ganytojo seserų vie 
nuolių išlaikomoje mergaičių prie 
glaudoj, kuri prieš vienerius me
tus ryšium su įstaigos išplėtimu 
ir vietos perkėlimu pasivadino 
Mergaičių miestu. Per visą 19 me 
tų kapelionas laikė artimą ryšį 
sų lietuvių parapija pagelbėda
mas kunigams bažnyčioje. Taip 
pat priklausė lietuvių organiza
cijoms, lankė parengimus ir ben
dravo su žmonėmis.

Naujoji pastoracijos ir gyveni
mo vieta susisiekimo atžvilgiu bus 
net artimesnė už buvusią, tat ti
kimasi, kad artimas ryšys su pa
rapija ir bendruomene bus pa-

laikomas ir toliau. Naujas adre
sas: Rev. Leonardas Musteikis, St. 
Joseph Hospital Nr. 2, 2305 So. 
10-th Street, Omaha, Nebr. 68- 
108. Telefonas 348-2178. J.D. 

Hartford, Conn.
GEGUŽINES

Birželio 1 d. L.A.P. klubas 
buvo surengęs pirmąją šią vasa
rą gegužinę - pikniką. Darbščio
sios šeimininkės svečius vaišino 
skaniais lietuviškais valgiais. 
Johnny Menko orkestrui gro
jant, daug kas pamiklino kojas, 
o gamtos mėgėjai pasigerėjo žy
dinčiomis gėlėmis, ošiančiais 
parko medžiais ar Connecticuto 
upės bangomis.

Antroji gegužinė - piknikas 
buvo birželio 15 d. Ją buvo su
rengę šio Parko savininkai — 
akcininkai (šėrininkai), — tai 
keturios organizacijos, iš kurių 
daugiausia akcijų turi L.A.P. 
klubas. Svečiai taip pat buvo 
pavaišinti skaniais lietuviškais 
valgiais. Grojo Johnny Menko 
orkestras, veikė bufetas.

Birželio 22 d. bus Šv. Trejy
bės lietuvių parapijos gegužinė 
su įdomia programa, laimėji
mais ir kit. Svečiai bus vaiši
nami skaniais valgiais, gros or
kestras, tad galima bus ir pa
šokti. Visi parapiečiai prašomi 
gegužinėje gausiai dalyvauti.

Birželio 29 d. bus “Tėvynės 
Garsų’’ lietuvių radijo valandos 
gegužinė. Gros taip pat Johnny 
Menko orkestras, svečiai bus 
vaišinami skaniais lietuviškais 
valg'ais.

Visi lietuviai mėgsta lietuvių 
radijo valandos programą, ku
rią tvarko Algimantas Dragu- 
nevičius, tad, manoma, kad visi 
klausytojai (ir ne klausytojai) 
gegužinėje gausiai dalyvaus.

Visos gegužinės vyko ar vyks 
Lietuvių darže (Lighthouse 
Grove Park) East Hartford, 
Conn. Laikas tas pats: nuo 12 
vai. dieną iki 9 vai. vakare.

J. Bernotas

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

M O V I N G

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės, 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios lšsl. 
niokeJlti.. sa 
lygos.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV 
2608 69th St. Tel. WA 5-2781
2501 69th St. Tel. WA 5-2731
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3321 
Didelis Įvairių prekių pasirlnklmaa

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. tr 7—8 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
si tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5075

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE
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= Kitur JAV
S Kanadoj ir kitur užsieny

= • Redakcija st.aipsnius tai
gi so savo nuožiūra. Nesunau- 
5 dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita 
S rus. Redakcija už skelbimų 
B turinį neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos gavus 
= prašymus.

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

U metų 
9.00 
8.00 
9.50

men.
5.00
4.50
5.50

men.
2.00
1.75
2.25

• Redakcija 
8:30 — 4:30,
8:30 — 12:00.

dirba kasdien 
šeštadieniais

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

Tel. ofiso HE 4-5849, rez 388-2233
OR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 7l»t Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitartu.

Ofiso — HE 4-5758.

0R. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest bls4 Street
Valandos: antradieniais. penKtadte- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal sualtarlmt,

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

0R. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street 
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. Ir penk- 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 val.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE
8PEOIALYBŪ — NERVU IK 

EMOCINES EIGOS

Cratvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarlma 

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

Akušertla Ir niobiu ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 6 iki 8 v.v 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

6 or 12
MONTH
$10,000 
or MORE

Savings certificate* issued 
for six month s or one 
yaar — in m i n i m u m 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

4t
per annum

Paasbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Compuled and Paid 

as oft
Mar. 31 — J une 30 
Sept. 30 _ pec. gj

6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings cartrficates issued 
for six months or one 
year-in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thareaftar in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

Rezld. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
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

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801 
DR. J MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

šeštad 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ii 
“contact lonses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2600

OR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So 'Jeilzie Avenue
Vai., plrmad., r.ntrad., ketvlrtad. t: 
penktad. 8 v. t. ik) 9 v. v. Treč b 
seštad 8 v. r. iki 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest' 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc 1
Priima ligonius tiktai susi tarus — 
______________(By appt.)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oak Foreat, Iii.

edercal

PETER KĄ2ANĄUSKAS, HftESJDE&u;

avings
ANO LOAN ASSOCIATION

2212 W. CERMAK RCX 
Chicago. |||. 60608

Ofisas 8148 VVest 6Srd Street
TeL: PRospect 8-1717 

Rezld.: 3241 West 66th Plaoe 
Tel.: REpubUe 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 val.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 03rd Street
Kampas 63-čLos ir California 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal susltar.
BeMd?^ tWAibrooi?°5?R048

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 val. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Iflso ir bnto tel. OLymplc 2-138.
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REUanee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 val. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.
Tel. ofiso Ir bnto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak. 

lšskyrufl trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALI STfi 

MEDICAL BUILDING 
7156 Soutb Westem Avenue 

Plrmad., antrad.. - ketvirt. tr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad
11 vai. ryto Iki 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 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: plrmad., ketv., 6—8 vai., 
antra Ir penkt. 1—4 vai.

PrliminBJa tik susitarus.

Vizitai pagal susitarlma

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

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st StrcS. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—i: 
y. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezld. tet WA 5-3009

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

BENDRA PRAKTIKA YR MOTEB 
I4GOS

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

Ofiso vai : Pirm., antr., Trefi. 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 
v. v. Seštad. 2-^-4 vai. popiet Ir kl 
laiku pagal Muaitarlmg,.

Of. Tel. HE 4-2123, Namo GI g-311

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street

PrllmlnSJa ligonius tik susitartu
D D lp «—8 * Trečlad. Įr šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9100
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
gydytoja ir chirurge 

6648 So. Albany Avenue
Vai., ntrm.. antrd., ketv. fi—8 vi 
vak penkt įr šeštad. 2—4 popl

Ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 Iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 V. V.

Trec. ir šeštad. pagal susitarlma 

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

0449 So. Pulaski Koad 
Vai : plrmad.. antrad.. penktad. 1-4 
LH V’. 7 ’ ketvlrt- «-8 v. vakaro. 
Šeštadieniais ll-i popiet.



Vėliavos žemėje ir NAUJAS PRANCŪZIJOS VAIRUOTOJAS KAS SLEPIASI 112 PIRČIUPIO
VĖLIAVOS

Birželio keturioliktoji Ame
rikoje yra vėliavos diena ir tą 
dieną Amerikos vėliavą prisi
minė vietos spauda, radijas ir 
televizija. Dabartinė Amerikos 
vėliava priimta 1777 m. birže
lio keturioliktą dieną kongrese 
Philadelphijos, Pa., mieste. Bu
vo nustatyta, kad ji yra baltų 
ir raudonų dryžių ir žvaigž
džių, repreezentuojančių val
stijas. Apie šią vėliavą kalbė
damas prez. Theodore Roose- 
velt 1917 m. pareiškė, kad ne
galima šiame krašte gyventi 
tik pusiau. Amerikiets yra pil
nas amerikietis, arba jis nėra 
amerikietis iš viso.

Daugelį metų amerikiečiams 
ši vėliava buvo brangi ir, mi
nint šįmet vėliavos dieną, ne 
vienas laikraštis parašė, linkė
damas, kad ši vėliava ir to
liau plevėsuotų išdidžiai. Ta
čiau šalia tos vėliavai teikia
mos pagarbos šiandien jau y- 
ra save laikančių amerikiečiais, 
kurie tą vėliavą degina ir min
do. ir prieš pusšimti metų pa
sakyti anie prez. Roosevelto 
žodžiai ne retu atveju tampa 
realybe.

*
Milijonai svetimšalių, pama

tę amerikiečių vėliavas po II 
pas. karo Vokietijoj, džiaugė
si, nes jos skelbė laisvę, pran
cūzai verkė, žiūrėdami į iškelia
mas amerikiečių vėliavas, nes 
jos reiškė vokiškos okupaci
jos galą, tačiau dabar ir Pran
cūzijoj jau tai pamirštama ir 
ne retas atvejis, kad vietos 
komunistai tą vėliavą sudegi
na, užmiršdami, kad tik ame
rikiečiai juo® išvadavo iš vo
kiškos okupacijos, kuri pas 
juos buvo po nacių ir komu
nistų sudarytos sutarties. Ta
čiau kaip tik šiuo metu, kada 
minima Amerikos vėliava, bu
vo iškilęs klausimas, kok’a vė
liavą pasiims mėnulyje iškelti 
amerikiečiai astronautai, lie
pos mėnesį pakilę žygiui į erd
ves. Be abejo tai nėra per daug 
reikšminga, svarbu pats mė
nulio pasiekimo faktas ir iš
tyrimas, kas ten yra, o ne vė
liavos iškėlimas. Tačiau tam 
tikra prasme vėliava, yra iš
kilmingas atsiekimo liudi jimas.

Dabar pasigirdo klausimų, 
ar nereikėtų amerikiečiams 
mėnulvie iškelti ne Amerikos, 
o Jungtinių Tautų vėliavą, kad 
taip būtų priduota daugiau 
reikšmės šiai tarptautinei or
ganizacijai. Aeronautikos ir 
erdviu administracija skelbia, 
kad bus iškelta Amerikos vė
liava.

Kongresas tai skatina, nes 
juk ir Kolumbas į šį kraštą 
atvykęs iškėlė savo krašto — 
Ispanijos vėliavą. Tačiau yra 
*okių, kurie teigia, kad Jung
tinių Tautų vėliava, iškelta į 
mėnulį, pademonstruos pasau
liui Amerikos gerą valią. Jau 
ir erdvių administracijos d’- 
rektorius Thomas Paine mano. 
kad vėliava mėnulyje galėtų 
būti ir Jungtinių Tautų, bet 
<engreso narys Talcott. Cali- 
fornijos valstijos respubliko
nas. sako, kad teka ne Ameri
kos vėliavos iškėlimas būtų 
užmiršimas tų bilijonų, kurie

Spaudoj ii gyvenime

PAGERBĖ LIETUVOS
Sovietų Sąjunga dabar yra vie

nintelė valstybė, kuri uoliai plečia 
savo kolonialinę imperiją, grobdama 
net taip jai prielankius kraštus, kaip 
Čekoslovakija.

Gilindama savo kolonialinę siste
mą Lietuvoje, Sovietų Sąjunga yra 
gausiai atgabenusi kolonistų j Lie
tuvą ir daugelį iš čių už darbuo
tę apkabinėja medaliais. Vilniuje lei
džiamos “Tiesos” Nr. 126 birž. 3 d. 
paskelbė, kad garbės vardas sutei
kiamas šiems rusams Lietuvoje:

Jakovui Deviatuikovui—Vilniaus

MĖNULYJE
išleisti lenktynėms su Sovietų 
Rusija.

■s
Suprantama, klausimas ne

kiltų, jei ta tarptautinė orga
nizacija būtų kita, o ne Jung
tinės Tautos. Tai organizacija, 
įturiai nerūpi pavergtos tau- 
ios, tai vieta, Kur dominuoja 
Somėtų Sąjungos grėsmė, kur 
vengiama iškelti jos nusikal
timus ir, jei kala kas bando ■ 
iškelti, Sovietų Rusijos dikta
tūros atstovas šaukia “ne”, 
tr tokių visokias laisves įžei- , 
džiančių “ne” buvo Jungtinėse 
Tautose sušukta daugiau šim
to. Jungtinės Tautos yra ga
vusios daugybę skundų prieš 
žmogaus teisių pažeidimą, bet 
ių nesvarsto nes Sovietų Ru- • 
sijos atstovas Nasinovskiį pa
reiškė, kad toks paskirų žmo
nių teisių svarstymas yra tik 
laiko gaišinimas, nes tokie 
svarstymai pažeidžią Jungtinių j 
Tautų chartos antra straipsni, 
kur draudžiama kištis į kito » 
krašto reikalus, žodžiu, komu- i
i.istims atstovas nenori, kad > 
būtų iškeliama Jungtinėse 
Tautose žmogaus teisių pažei
dimo klausimas.

Jau tokiu naciu pasiprieši
nimu svarstyti Sovietu at«fo- 
vas parodo, kad liausimas la
bai jiems nemalonus kad tai i 
kompromituoja rolicinę vol- 
stvbe, kad toks klausimo iškė
limas atskleistu daugelį so- 1 
vietiniu nusikaltimų, nors iš 
tikrųjų sovietinė sistema ir y- 
ra ne kas kita. ka’p vienas 
didelis nusikaltimas. Žmosraus 
teisių komisijos posėdis numa
tytas tik 1970 m. pradžioje ir 
liig to laiko Jungtinėse Tau
tose skundų dar padidės, nes 
juk komunistiniam pasaulyje 
laisvių nematyti.

*
Taigi tokių Jungtinių Tautų, 

kur daugiau žiūrima, kad ne
būtų užpykdytas budelis, o n*5 
apginamas kalinys, vėliavos iš
kėlimas mėnulyje būtų lyg 
ženklas, kad abejingumo, ne
tolerancijos, žmogaus teisių 
nepaisymas jau permetamas 
ir už žemės ribų. Kada Sovie
tų Rusija džiaugiasi kur nors 
kokioj planetoj numetusi Le
nino paveikslą, Amerika ne
abejotinai turi iškelti ir iškels 
mėnulyje savo vėliavą. Tai 
laisvės krašto ir laisvės gynė
jų vėliava. Net ir tose pačiose 
Jungtinėse Tautose amerikie
tė atstovė Rita Hauser apgai
lestauja, kad Jungtinėse Tau
tose nesvarstomi skundai prieš 
žmogaus teisių pažeidimą. Ji I 
teigia, kad tokius skundus 
svarstytų dieną ir naktį. Tai
gi, komunistinio krašto atsto
vas nenori jokių svarstymų, o 
laisvojo krašto atstovas ne
bijo jokių sunkumų žmosraus 
teisių gynimui. To laisvės kraš 
to, to pažangaus ir kartais dėl 
perdidelės laisvės nukenčian- 
čio krašto vėliava bus iškelta 
mėnulyje, kaip visokeriopos 
gerovės, pažangos ir laisvės 
ženklas. Tai svarbu akcentuo
ti, kad ir keletą dienų vėliau 
paminint laisvės krašto Ame
rikos vėliavos dieną, beveik 
sutampančią su mūsų skau
džiausiais birželio mėnesio įvy
kiais. Al. B.

Prancūzijos prezidentas Char
les Marie de Gaulle, negavęs tau
tos pritarimo krašto administra
cijai ir senatui reformuoti, pasi
traukęs iš pareigų, pareiškė: “da
bar prancūzai pirmąją rinkimų 
dieną galės išrinkti net Pompi- 
dou prezidentu”. Jis padarė men
ką klaidą tardamas: pirmą rinki
mų dieną, tačiau jo dabar ne
mėgstamas Pompidou, ilgą metą 
buvęs artimas talkininkas, išrin
ktas prezidentu.

Antrąją rinkimų dieną, birže
lio 15, varžėsi du kandidatai: 
respublikonų sąjungos pirminin
kas Georgės Jean Raymond Pom
pidou ir centro partijos atstovas 
Alain Poher. Rinkimuose neda
lyvavo 31 proc. balsuotojų. Ko
munistų partijos vadovybė įsakė 
komunistams nebalsuoti nė už 
vieną kandidatą. Ar todėl, kad 
patalkininkavus Pompidou, ku

ris Sovietams parankesnis?
G. Pompidou surinko 58 proc. 

rinkimuose dalyvavusiųjų balsų, 
kai jo varžovas A. Poher —42 
proc. Jei komunistai nebūtų bu
vę paveikti, žymi jų dalis būtų 
atidavę balsus už Poherą, kaip 
ir socialistai.

Laimi kraštutinės partijos
Prancūzai, išgarsėję šviestu 

protu ir logiška galvosena, poli
tikoje daro prieštaraujančius, ne

nuoseklius šuolius. Praėjusiais 
metais po neramumų, atnešusių 
visuomeninį ir ūkinį pakrikimą, 
galima suprasti nepaprastą de- 
gaullininkų laimėjimą rinkimuo
se į parlamentą. 1968 m. birže
lio 30 d. rinkimuose degaullinin- 
kai sulaukė retos persvaros par
lamente, nes iš 487 jie laimėjo 
357 atstovus.

De Gaulle, turėdamas aiškią 
persvarą parlamente, galėjo da
ryti reformas be tautos atsiklau- 
simo. Logiškasis prezidentas per
tempė stygą prileisdamas, kad 
jo vardas viską apspręs.

Balandžio 24 d. prancūzų dau
gumai reformoms nepritarus, 

prancūzų žinomasis pašaipos 
laikraštis Le canard enchaine 
didelėmis raidėmis skelbė: pran
cūzai jau pasisotino. Netrukus 
tas pats laikraštis įdėjo jau kitą 
antraštę: prancūzai dar neso
tus, nes dar nori virškinti.

Prancūzai apsigavo. Net so
cialistų kandidatas buvusiuose 
prezidento rinkimuose Gaston 
Deferre taria: “Mes buvome tau
tos atsiklausimo suklaidinti”. 
Prancūzams dar neįkyrėjo 11 me 
tų degaullininkų valdymas. Jie 
vėl pasviro į dešinę, nes vidurio 
kelias jiems nepatrauklus.

Naujas prezidentas
Ketvirtoje respublikoje prezi

dentas buvo tik valstybės atsto
vas. Penktoje respublikoje prėzi-

Gaurilčikienę — Šiaulių miesto 
kultūros skyriaus vedėją.

Kolonizacijos užmačiomis Sovietai 
ima pralenkti ir carus, ir nacius.

J. Žvilb.

KOLONISTUS
A. Mickevičiaus viešosios bibliote
kos knygų saugyklos skyriaus ve
dėjui;

Reginai Vattechovič—Švenčionių 
rajono Švenčionėlių miesto bibliote
kos vedėjai.

Okupuotos Lietuvos aukščiausios 
tarybos prezidiumo Įsaku Garbės 
yaštu apdovanotųjų tarpe randa
me Feoktistą Anibrajevą — Centri
nės specialiosios mokslinės restau- 
racinės dirbtuvės restauratorių; Ma 
rgaritą Fomenką — Respublikinės 
bibliotekos vyr. redaktore; Zinaidą

Degaulininkai laimi be de Gaullio

GEDIMINO GALVA

dentas valdo kraštą. Penktosios 
respublikos konstitucija ir politi
nė sąranga buvo sukirpta pagal 
de Gaulle išmieras, kurios vargu 
tiks jo įpėdiniams ir prancūzų 
tautai.

Naujasis prezidentas Pompi
dou, gimęs nepasiturinčioje ispa
nų kalbos mokytojo šeimoje, kal
nuotoje Auvergne srityje, pasi
žymėjo gabumais, veržlumu ir 
mokėjimu prisitaikyti. Baigęs li
teratūros studijas, jis ilgą laiką 
mokytojavo vidurinėse mokyklo
se. Jis buvo prancūzų kalbos mo
kytojas Marseille, Albi, paga
liau Paryžiuje.

Kilimas pakopomis

Karo metais jis nuošaliai lai
kėsi nuo kovos už Prancūzijos 
laisvę. Prancūzijai atgavus laisvę, 
jis bandė prisitaikyti naujai sro
vei. Jį iškasė De Gaulle žmona, 
kuri rūpinosi psichiškai atsiliku
sių vaikų globa ir įpiršo savo vy
rui. De Gaulle vadovaujant po
kario Prancūzijos vyriausybei, 
Pompidou buvo jo asmeniškas 
talkininkas. 1946 m. de Gaulle 
pasitraukus iš politikos Pmpi- 
dou, pasinaudojęs pažintimis, 
patenka į Rotschildo banką. 19- 
58 m. birželio 1 d. de Gaulle 
sudarius vyriausybę, Pompidou 
vėl prie jo pritapo. 1962.IV. 16 d. 
Pompidou paskiriamas ministeriu 
pirmininku. Per šešerius metus 
klusnus prezidento tarnas ėmė 
siekti savaimingumo. Jis parodė 
didelę energiją užgniaužti praė
jusių metų politinei suirutei ir ū- 
kiniam pakrikimui. Prezidentas, 
audrai praslinkus, jį atleido iš 
ministerio pirmininko pareigų.
Šio įvykio priežastis tebegaubia
ma paslapties.

Laimės vaikas
Biedno Montiboudif kaimo vai

ką, gim. 1911.V.5 laimė globojo 
savo sparnu. Praėjusį sausio mėn. 
Romoje pareiškė, kad jis esąs pa
siruošęs prezidento pareigoms. 
Kai spaudos atstovai paklausė, 
kuriose sąlygose jis galėsiąs var
žytis dėl Prancūzijos prezidento 
krėslo, Pompidou pasitenkino iš
sisukinėjimu. Numanu, kad ir 
jis tikrai nežinojo, kuris kelias jį 
veda į prezidentūrą. De Gaulle

Naujasis Prancūzijos prez. Poimpidou, 57 .m., džiaugiasi laimėjimu 
iš balkono Paryžiuje.

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVIČIENĖ

Afrika. Jau pro lėktuvo langą" matai, kad tai kitas 
pasaulis. Skrendam per Sacharos dykumą. Kur akis už
mato, nesibaigią smėlio plotai. Tarpais lyg supustytos 
gelsvos kalvos apdulkėjusiomis viršūnėmis. Toli hori
zonte, lyg prožektorių šviesos, dangų skrodžia lelijavos, 
mėlynos, geltonos ir ružavos juostos.

Per visą tą dykumą, lyg gyvatė, tiesiasi Nilas, pil
kas, grasus, o jo pakrantėmis tamsūs šešėliai, kurių iš 
37,000 pėdų neįmanoma atpažinti. Jei tai augmenija, 
ji tokia pat negyva ir išdegusi, kaip ir visa gamta. Taip, 
atrodo, ir matai geltoną, akinantį karštį, kuris garuoja 
iš įkaitusio smėlio.

Staiga tame nesibaigiančiame smėlyne sužiba ža
lias lopas, lyg Dievo ašara, tokia neįkainojamai nuosta
bi.

Nuo čia prasideda gyvesnė gamta, kurią gaivina 
Baltojo ir Mėlynojo Nilo vanduo. Ties Khartoum tos 
dvi upės susijungia ir toliau teka viena.

Leidžiamės Entebbe. Čia turim 45 min. laiko. 
Vos atidarius duris, į veidą tnuša karštis, sausas, degi

dar galėjo daugiau kaip trejus 
metus prezidentauti. Jis tikrai 
nenumanė, kad prezidento krė
slas taip artimas.

Komunistų susilaikymas rinki
muose jam patalkininkavo atsi
sėsti prezidento krėsle.

Nemažą poveikį turėjo ir jo 
žmonos garbės troškimas. Kaimo 
gydytojo duktė jau anksčiau dė
jo pastangų bendrauti su mili
jonieriais, kunigaikščiais ir pran
cūzų garsenybėmis. Kai ūgis ne 
aukštas, siekiama užkopti ant 
kalno, būti pirmąja dama, kaip 
ir Jacųueline Kennedy.

Prancūzijos rūpesčiai
Naujasis prezidentas turės per

gyventi nemažą sunkmetį. Praė
jusių metų politinio sąmyšio pėd
sakai dar ryškūs. Darbininkai 
reikalauja atlyginimų pakėli
mo ir socialinio draudimo re
formų. Infliacija stiprėja. Fran
kas įrodė savo silpnybes.

Pompidou pažadėjo tęsti savo 
pirmtakūno politiką, bet daryti 
kai kurių nuolaidų. Jo pažadas 
Anglijai praverti duris į ūkinę 
bendruomenę Federalinėje Vo
kietijoje sukėlė nerimą.

Jo užtikrinimas, kad Prancūzi
ja liksianti Šiaurinio Atlanto san
tarvėje ir Artimuose Rytuose bū
sianti nešališka, mažai ką tepa
sako apie jo užsienio politiką.

GRAŽINO PILIETINES 
TEISES

Kaip praneša Austrijos katali
kų agentūra “Kathpress”, Praho 
je speciali teismo komisija išteisi
no ir grąžino pilietines teises; 
trims Čekoslovakijos katalikams, 
1961 metais neteisingai nuteis
tiems ilgai kalėjimo bausmei už 
bandymą įsteigti atskirą politinę 
partiją. Neteisingai nubaustųjų 
Čekoslovakijos katalikų gynėjai į- 
rodė, kad tardymo metu padary
ti “prisipažinimai” buvo išgauti 
smurtu ir nežmoniškais meto
dais...

— JAV armijoj yra 3.4 mil. 
vyrų, esančių 432 bazėse, tam 
reikalui išleidžiama metams 
81.5 bil. dol.

nantis. Juodos stiuartesės trumpais rusvais sijonukais ir 
tos pačios spalvos kepuraitėm šypsosi baltais dantimis. 
Smalsiai dairomės. Vienam krašte rusvo vandens plotai, 
o kitame kalniukai, ant kurių pūpso apskriti medžiai, 
lyg didžiuliai žali akmenys. Visi skubam prie atvirukų. 
Kiekvienas norim pasiųsti likusiems namiškiams pirmą
ją žinią iš šio keisto pasaulio. Keisti pinigai. Iš dolerio 
gaunam grąžos — visą saują didelių ir mažų monetų. 
Bet pravers, čia tik pradžia.

Už Entebbe perkertam ekvatorių ir paskridę vos 
valandą laiko, nusileidžiam Nairobi, Kenyos sostinėj.

Man visą laiką rūpėjo, kaip mane atpažins Nilestar 
agentūros tarnautojas, kuris turėjo pasitikti aerodrome. 
Bet ta problema labai paprastai išsprendžiama. Tik į- 
ėjus į vidų, matau didžiulę juodą lentą, kurią laiko 
juodukas, o ant jos balta kreida išrašyta mano pavar
dė. Iš karto pasijutau saugi ir laukiama.

Muitinėj užtikrinu, kad nei šaunamų ginklų, nei 
gėlių neturiu, ir lagamino net neatidaro. Atrodo, kad 
tai du dalykai, kurių jie labiausiai bijo.

Vienas juodukas pagriebia mano lagaminą, kitas 
būtinai nori rankinuką nešti, bet čia jau griežtai už- 
protesuoju, ir, lydimą trijų palydovų bei plakato, skel
biančio mano atvykimą, žingsniuoju i laukiančią leng
vą mašiną.

Tik šešta valanda, o lauke visai tamsu. Bet po 18 
valandų trukusios kelionės esu visai patenkinta, kad die
na baigiasi. Važiuojam vingiuotu keliu į miestą, apšvies
tą geltony lempy_ šviesa. Jaučiuosi lyg Hollyvvoode.

Dangstydamiesi Pirčiupiu, b,

Pirčiupio įvykio neatskiriama 
priklausomybė į “baisiųjų Lietu
vos birželių” eilę yra akivaizdi. 
Ji tačiau nėra atitinkamai įsisą
moninta svetur dabar tuos birže
lius mininčiųjų.

Visų pirma todėl kad Pirčiupį 
ir jo gyventojus vokiečių esesi
ninkus baudžiamoji komanda su
degino 1944 m. birželio 3 dieną, 
karo veiksmų frontui jau visiš
kai artėjant į Lietuvą. Žinia apie 
tą įvykį tuo metu per kelias sa
vaites nedaug tepasklido ir tai 
gando pavidalu. Iš Lietuvos pa
sitraukusieji daugumas apie Pir
čiupį pirmą kartą išgirdo tik po 
keleto ar net keliolikos metų.

Pirčiupį monopolizuota propa
gandai

Antra, — apie Pirčiupį infor
macija yra tapusi monopolizuo
ta bolševikinės propagandos rei
kalams, ir skaudžioji tragedija 
tiesiog begėdiškai be paliovos 
naudojama piešti rėksmingiems 
plakatams, kurių tik parašai ne
va reiškia užuojautą tragedijos 
aukoms, o visa substancija sten
giasi nukreipti dėmesį ir atmin
tį nuo savųjų čekistų piktadary
bių. Kiek galima garsiau rėkia a- 
pie Pirčiupį, kad menkiau būtų 
begirdima apie Rainius, Pravie
niškes, Panevėžį, Zarasus, Červe
nę... (Ir Kauno IX fortą garsina, 
turistams rodinėja tik 1943-44 
metų ten vykusius žiaurumus aiš
kindami ir tuo pačiu slėpdami, 
bandydami išdildyti iš atmin
ties, kad čekistai - enkavedistai 
pirmieji, jau 1940-41 metais, ta
me pačiame forte buvo įsteigę 
“mirties prieangį”: ten gi buvo 
“laukiamasis” visiems pasmerk
tiesiems žūti. Skirtumas tarp ese
sininkų ir enkavedistų, žinoma, 
buvo. Netgi tikra priešingybė; e- 
sesininkai staiga ugnimi degino, 
enkavedistai neskubėdami spei
guose žmones marino... Esesinin
kai Pirčiupyje sudegino 119. Če
kistai per IX fortą ir panašius 
“laukiamuosius” iš gyvenimo iš
braukė per vieną birželį apie 
tiek pat šimtų žmonių, o ilgai
niui net ir tūkstančių.

Visų tų dalykų minėjimų Lie
tuvoje nerengia. Rusų ir jų če
kistų vardo blizgintojai nervin
gai piktinasi, girdėdami, kad ki
tur dar minima viskas, kas ne
lemtaisiais birželiais Lietuvoj dė
josi. Sako, kam prisiminti, ko nė
ra jau: kas buvo — pražuvo.

Bet “pražuvo” (nuo propagan
distų liežuvio) tik rusų čekistų 
kriminalai. Kitų nuodėmių ne 
tik nepamiršta, bet ir primygti
nai vis dar primena ir primena. 
Tuo tikslu birželio 2 d. ir Pirčiu
pyje vėl buvo surengtas stam
baus masto minėjimas (25 m. su
kakties proga), į kurį sugužėjo 
daug vyresnybės iš Vilniaus, ku
ri su savim atsitempė net ir ten 
tuo metu pasipainiojusį Kanados 
komunistų partijos CK sekreto
rių.

Nekaltas aukas daro bolševikų 
kovotojais

Iš Vilniaus atvykęs CK sekre
torius A. Barkauskas vienoj savo

indo nuslėpti savo žudynes

kalbos vietoj Pirčiupyje sudegin
tuosius nušvietė jau nebe kaip 
nekaltas nacių (arba, kaip jie 
sako, fašistų) aukas, o kaip akty
vius kovotojus bolševikų pusėje. 
A. Barkauskas paskelbė anuomet 
Lietuvos gyventojų kažkaip ne
pastebėtą “faktą”: kad bolševiki
niai partizanai nukovę “daug 
tūkstančių” vokiečių kareivių ir 
karininkų, ir pridėjo, kad pirčiu- 
piečiai tiems partizanams uo
liai padėję. Devynis paminėjo į- 
sakmiai, bet tvirtino, kad “jiems 
padėjo visi šio kaimo žmonės”...

Tokiu — tik po 25 metų iš
trauktų — dalyko nušvietimu 
partijos sekretorius pirčiupiečius, 
tiesa, bolševikų akyse gal kiek ir 
išaukština: vietoj nieko nedėtų 
“neutralių avinėlių”, taigi visiš
kai nekaltų aukų, jis paskelbė 
juos savosios pusės kariniais hero
jais, dalyvavusiais karo veiks
muose, kuriuose žuvę tūkstančiai 
vokiečių. Bet tuo pačiu tas par
tijos pareigūnas gražesne spal
va nušvietė ir esesininkusi tero
ristus. Jei būtų tiesa, ką A. Bar
kauskas dabar Pirčiupy paskelbė, 
tai išeitų, kad tie esesininkai ne
buvo teroristai — nieko nedėtų 
žmonių žudytojai: ko gera, Bar
kauskas, besigirdamas bolševiki
nių banditų efektyvumu, ims į- 
rodinėti, kad esesininkų veiks
mas Pirčiupyje buvo tik gynima
sis...

Paskutinieji ir tikrieji žudikai
Ligšiol apie Pirčiupį buvo ži

noma, kad jo sudeginimas su 
gyvais žmonėmis buvo vienas iš 
barbariškiausių teroro aktų, są
moningai atliktas prieš nieko ne
dėtus žmones, aiškiai žinant, 
kad jie žudomi už kitų padarytą 
veiksmą. Vokiečiai, vos įžengę 
Lietuvon, jau paskelbė, kad už 
kiekvieną užfrontėje nužudytą 
vokietį žudysią po šimtą aplinki
nių gyventojų, visiškai neatsi
žvelgdami, ar yra jų tarpe tikra
sis vokiečio žudikas...

Ties Pirčiupiu buvo nušauti 
tik du vokiečiai. Po keliolikos me
tų Zimanas, “Tiesos” redakto
rius, pasigyrė, kad tai jo vado
vaujamas partizanų (arba, jų ter
minologija tariant, banditų) bū
rys tai padarė. Zimanas žinojo, 
kuo tokia — karo požiūriu visiš
kai nereikšminga —medžioklė 
reiškia greta esančio kaimo gy
ventojams. Tačiau nesudraudė 
nuo pigaus laimėjimų sąskaitos 
padidinimo: sumedžiojo porą 
kažkur važiuojančių vokiečių, ri
zikuodami apie dviejų šimtų vie
tinių gyventojų gyvybe. Taigi 
netiesiogiai ir tas partizanų — 
banditų būrys su Zimanu prieša
ky turėtų atgailauti už Pirčiu
pio likimą.

Pirčiupio aukų paskelbimas 
aktyviais rusų bandų šalininkais, 
taigi, savojo krašto išdavikais, y- 
ra prasimanytas pirčiupiečių ap
šmeižimas ir įžeidimas.

Pirčiupis, kaip ir visa Lietuva, 
tapo rudojo ir raudonojo teroro 
auka tik dėl to, kad teroristai vi
sų pirma buvo sėbrai, tik paskui 
susipyko,

ELTA

Tamsūs medžių ir namų kontūrai atrodo lyg dekora
cijos. Norfolk viešbutis yra žinomas turistų centras. Čia 
išgirsti visokiausias pasaulio kalbas. Gaila, tik, kad ne
turiu į ką lietuviškai prabilti. Aplinkui zuja juodi pa
tarnautojai, prie registracijos —juodi tarnautojai ir net 
visa aplinka juoda, tik lempos geltonos.

Mane patalpina atskirame namuke, j kurį reikia 
eiti per visokius užkampius ir gatveles.. Nesu tikra, kad 
iš ryto rasiu kelią atgal. Bet, gausėjant turistų skaičiui, 
viešbučio pastatas pasidarė per mažas ir teko supirkti vi
sus aplinkinius namus ir namelius, kurie dabar užima 
visą kvartalą. Mano namelio sienos tokios plonos, kad 
visi gatvės garsai atrodo čia pat kambaryje.

Nors naktis ir nelabai rami, bet atsikeliu pailsėjusi. 
Nieko nelaukdama einu apsižvalgyti. Visur pilna žmo
nių ir visi juodi. Tarp jų jaučiuosi išblyškus kaip vai
duoklis. Gatvės apsodintos žydinčiais krūmais, gelto
nais, raudonais, lelijavais. Čia pat universiteto rūmai. 
Įeinu pro vartus į kiemą. Pakraščiais spalvingi žiedai, 
aukštais kamienais medžiai, o vidury — pikasiška stovyk- 

• la ir akmens žirafa. Aplink nė gyvos dvasios, mat sekma
dienis. Pagaliau pamatau einantį juoduką su knyga 
rankoje. Prašau, kad nufotografuotų mane prie žirafos. 
Jis nieko nesupranta. Vargais negalais judesiais ir mimi
ka išsiaiškinam. Aš stoviu išsišiepus prie stovylos, o jis 
spaudžia visus aparato migtukus, iki pataiko reikiamą. 
Žemai lenkiamos vienas kitam ir išsiskiriam patenkinti.

(Bus daugiau) - ;;.i



DALYVAUKIME Veiks lietuviškų patiekalų val
gykla Šokiai, griežiant p. Ra

manausko orkestrui.TRADICINĖJE JONINIŲ GEGUŽINĖJE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z Sąjunga ir Tautinių šokių

kuri įvyks š. m. birželio mėn. 21 d., šeštadienį 5 vai. vakaro — BUČO DARŽE, Willow Springs. į ansamblis Grandu.

ŽINIOS IŠ JAUNIMO
STOVYKLOS DAINAVOS

— Pereitą šeštadienį Daina
vos stovyklavietėje kiemai ir ta
kai prie naujųjų priestatų buvo 
padengti asfaltu. Pas darbas bu
vo atliktas Vaciui Lėliui vado
vaujant ūkio būdu, tuo Dainavai 
sutaupant maždaug pusę kainos.

— Šįmet stovyklavimo plotai 
Dainavoje yra purškiami nuo 
uodų ir vabzdžių. Purškimas bus 
pakartotas kelis kartus. Stovyk
lavietės dažymo darbus ir švaros 
priežiūrą atlieka keli vyresnieji 
moksleiviai.

so 27 broliai ir 28 sesės. Vyrai 
pasirinko “Miško brolių” vardą, 
o sesės pasirinko “Vorynas” var
dą.

Iki smulkmenų tvarka, švara 
palapinėse, visam rajone. Pakan
kamai vyresniųjų jaun. vadovių 
tinkamai pasiskirstę darbais, pui
ki skautiška nuotaika į kurią įsi
jungę rūpestingosios šeimininkės 
skaučių mamytės.

Miela buvo dalyvauti sueigė- 
lėje. Lankstūs, jauni proteliai vik
riai atsakinėjo į patiektus klausi
mus. Užsiminus apie mažąjį pau
kštelį Hummingbird puikiai jį a- 
pibudino ir net sugalvojo jam 
lietuvišką vardą — “Niūnys”.

Įspūdingas vėliavos nuleidimas 
atkrantėje stebint melsvąsias

— Nuo ateinančio savaitgalio 
tiems rėmėjams, kurie aukos de
šimt ar daugiau dolerių, bus duo 
damas metinis įvažiavimo žen- “Spyglio” bangas.
lelis. Automobiliu su tuo ženkle
liu visa šeima be mokesčio galės 
lankytis savaitgaliais stovyklavie
tėje per ištisą sezoną. Tiktai me
tinės šventės metu, rugpiūčio 3 
d. bus imamas atskiras įvažiavi
mo mokestis. Visi rėmėjai yra 
kviečiami savo auka stovyklavie
tę paremti ir metinį įvažiavimo 
ženklelį įsigyti. Vienkartiniai lan 
kytojai, kurie atvyksta ypatingai 
iš tolimesniųjų vietovių, vieną do 
lerį mokės už vairuotoją ir auto
mobilį ir po 50 centų už kiek
vieną papildomą keleivį, išskyrus 
vaikus iki 15 metų imtinai ir 
pensininkus.

— Dainavos svetainė jau vei
kia savaitgaliais. Vyriausia šei
mininke yra p. Šiurkienė. Užpir
kimams ir apyskaitai talkininkau 
ja J. Rutkauskas ir A. Šiurkus.

— Pereitą savaitę į stovyklą 
jau atvyko Putnamo seserys — 
Igne, Juozapa ir Monika. Sesuo

Vakare visi kopėme į kalną 
brolių stovyklavietėj stebėti laužo 
programos. Lauže dalyvavo ir sto 
vyklaujantys šauliai. Visi kviečia 
mi atsilankyti Dainavoj šeštadie 
nį ir stebėti 2 vai. vykstančias 
jaunųjų sporto varžytines ir 7. 
vai. dalyvauti stovyklos uždaro
majam lauže-

v.s. K. Kodatienė
DVIDEŠIMTOJI SUKAKTIS
Kun. Viktoras Kriščiūnevičius, 

buvęs JAV Lietuvos Vyčių dva
sios vadas, birželio 29 d. švenčia 
20-ties metų kunigystės sukaktu
ves. Tą dieną yra ruošiamas jo 
pagerbimas, kuris prasidės, 12 vai. 
padėkos mišiomis Šv. Petro baž
nyčioje. Po to, vaišės parapijos 
salėje nuo 1-mos iki 4-tos vai. 
po pietų.

Jau 18 metų kun. V. Kriščiū
nevičius dirba Šv. Petro lietuvių 
parapijoje, kuriai jis atiduoda sa-

Aštunto skyriaus mokytojas Kostas Jurgutis atsisveikina Detroito 
aštuntokus. Nuotr. J. Gaižučio

Busness kolegiją, dirba North-nas kun. Mykolas Kundrotas, į- 
em Engineering kompanijoje sek-1 žanginį žodį pasakė Rimas Kor- 
retore. Į sakas ir pagrindinė kalbėtoja bu

vo JAV kongreso narė Martha W. 
Griffiths. Menipę programą iš
pildė latvių, estų ir lietuvių me
nininkai. Ypač stipriai pasirodė

Monika, M. Astraitė kilusi yra ir vo energiją, uoliai įsijungdamas 
Grand Rapids, Mich., dar nese- i į visų parapijos organizacijų vel
niai kaip moksleivė ateitininkė 
būdavo uoli Dainavos stovyklau
toja. Visais stovyklavimo reika
lais prašome kreiptis į seserį Ig- 
nę, 15100 Austin Rd., Manches- 
ter, Mich. 48158 Lithuanian 
Youth Camp Dainava, arba te
lefonu 1-313-428-8394.

— Šiuo metu Dainavos pasta
tuose stovyklauja šauliai, vakari
nėje ežero pusėje palapinėse sto

klą. Jis yra gerai žinomas Lietu 
vos Vyčiams, kaip energingas 
dvasios vadas, uolus suvažiavimų 
dalyvis ir turiningų straipsnių au 
torius “Vyties” žurnale. Gi dėt- 
roitiečiams yra žinomas, kaip iš 
kalbingas linksmo būdo kunigas. 
Ilgą laiką buvo Detroito ateitini
nkų dvasios vadu. Priklauso šau
lių organizacijai. Paskutinius du 
metus dirbo LB Detroito apyl.

vvklauja Detroito skautai pauk- lituanistinėje mokykloje dėstyda- 
1 mas tikybą. Be to įsteigė Šv. Pet-štytės ir vilkiukai.

— Nuo šio sekmadienio į sto
vyklą atvyksta moksleiviai atei- 
tininkai.

— Dainav'os metinė šventė 
šįmet įvyksta rugpiūčio mėn. 3 
dieną.

A.
PAUKŠTYTES IR VILKIUKAI 

DAINAVOJE

Gabijos ir Baltijos tuntų jau
nosios sesės broliai jau nuo sek
madienio birž. 15-sios sukūrė Dai 
navoje palapinių miestelius. Vi-

ro parapijoje lietuvių kalbos kur
sus, tiems, kurie norėjo išmokti 
taisyklingiau kalbėti lietuviškai 
ir pats jiems vadovauja. Kun. V. 
Kriščiūnevičius yra gerai žinomas 
filatelistas ne kartą apdovanotas 
medaliais amerikiečių parodose 
už įvairius lietuviškų pašto žen
klų rinkinius.

Praėjusiais metais kun. V. Kriš
čiūnevičius buvo sunkiai susirgęs 
ir keletą savaičių išgulėjo ligoni
nėje. Jo pasigedo parapiečiai, o 
ypač Lietuvos Vyčiai.

Švenčiant 20 m. kunigystės su
kaktį kun. Viktorui Kriščiūnevi- 
čiui linkime Dievo palaimos ir 
ištvermės jo visuose darbuose, 
kartu kviečiame visus detroitie-

, , .čius ir artimesnių apyl. lietuviusDažo — Dekoravimas — Taiso . . . v
Kambarius — Verandas — Garažus. | dalyvauti JO pagerbime, birželio 
įdeda ••Plaster Board-, Vis,, rOSlų og d lietuvjų parapi.

Detroito skelbimai
pTt^r aVTuTr^Tus

grindų ir sienų plytelės.

12737 Grandmont Rd., Detroit 27, 
Michigan — Tel. VE 3-4064
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LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

WJLB stotis — banga 1400
šeštadieniais 3:00 Iki 4:00 p. p.
Patricia Bandža tel. 278.3265
Algis Zaparackas tel. 549-1982

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

TEL. 273-2224
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joje.
SUKŪRĖ ŠEIMĄ

Birželio 7 d. Zigmas Sukaus- 
kas ir Nancy Snyder sukūrė šei
mą. Jungtuvės įvyko Grosse Point 
Park puošnioje St. Glare of Mon 
eefalco bažnyčioje. Jaunasis Zig
mas yra Bronės ir Antano Sukaus 
kų sūnus tris metus studijavęs 
Wayne universitete ir baigęs Det
roit Engineering institutą. Dirba 
General Motors Research labora 
torijoje. Jaunoji Nancy baigusi

P. AMERIKOS IR AFRIKOS 
BENDRAVIMAS
K. KLASTAVSKAS

Kaip žinome, Pietų Amerikos 
kraštai jau ne nuo šiandien ben
drauja su Š. Amerikos valsty
bėmis, ypač su JAV. Jie yra 
gavę ir tebegauna iš Amerikos 
didžiulę ekonominę pagalbą. Ta
čiau pastaruoju metu kai ku-

Rytų Afrikos kraštuose, buvo 
gerai priimti ir paruošė dirvą 
užmegsti ekonominius santykius 
su keturiais Afrikos kraštais. 
Ypač Pietų Afrikos unija esanti 
suinteresuota duoti Kolumbijai 
ne tik 'finansinę paramą, bet

rios atkutusios P. Amerikos vai 1 specialistus ir įsteigti čia naujas 
stybės bando pradėti vesti ne- j pramonės įmones. Nežiūrint, 
priklausomą ekonominę politi- kad Afrikos kraštai nepriklauso 
ką. Priežastys įvairios, bet daž
niausia nepasitenkinimas JAV.
Tiesa, Amerika ir Europa duo
da P. Amerikai pakankamą ka
pitalo kiekį ir specialistų skai
čių, bet P. Amerikos valstybės 
stengiasi užmegsti ryšius ir su 
Sovietų Sąjunga ir su mažiau 
pažengusiomis seniau ir naujai 
įsikūrusiomis Afrikos valstybė
mis.

Nesenai Kolumbijos vyriau
sybė pasiuntė kelius savo eko
nomistus į Afriką, kad jie su
rinktų žinių apie Afrikos tau
tų pažangą ir gal užmegstų e- 
konominius ryšius.

Ekonomistai lankėsi Pietų ir

delegatai, kurie vietoje išstudi
juos ekonominių ryšių galimy
bes. Kolumbijos ekonomistai sa
ko. kad P. Afrikos kraštų pra
monė yra tvirta, kasmet paga
mina 200.000 automobilių ir tu- 
"i nemažą patyrimą tropikų že
mės ūkio kėlime, nes P. Ame
rikos ir Afrikos klimatinės są
lygos panašios. Kolumbija pa
kvietė Afrikos kraštų studentus 
technikus pa« save studijuoti ir 
dirbti.

Amerika ir Kanada jau nuo 
senų lakų moka gaminti ge
riausius pasaulyje vaisių ir mė
sos konservus. Amerikiečiai jau

tarptautniam bankui, bet jie, 8Cniai yra galvoję bandyti Pietų 
ypač Pietų Afrikos unija, yra Amerikos kraštuose konservuo- 
jau finansiniai parėmusi Brazi- y vaįsius, mėsą, žuvį. Tačiau pa 
liją, Argentiną, Čilę ir Peru. , sjrodė, kad konservų fabrikams 
Pastarajai Pietų Afrika suteikė | gajėtų pritrukti sąžiningų dar

bininkų. Savo laiku Amerikos 
pramonirinkai buvo sumanę Bar 
anąuillijoįe pastatyti žuvų kon
servų fabriką. Tačiau iš to nie
ko neišėjo, kai paaiškėjo, kad 
vietos žvejai žvejoja tik 2-3 
dienas per savaitę, o kitas pra
leidžia smuklėie. Norint turėti 
toki fabriką, tektų iš Amerikos 
atgabenti ne tik fabriko įrengi
mus bet ir žvejus... O pakeisti 
vietinius įpročius nėra lengva.

25 mil. dolerių paramos. Ko
lumbijos ekonomistai pareiškė, 
kad ir Kob’.moija norėtų gauti 
iš jų finansinės paramos ir leis 
tų investuoi.i kapitalus į žemės 
ūkį ir pramonę. Manoma, kad 
P. Afrikos kraštų parama bus 
naudinga ne tik pačiai valsty
bei, bet ir privati.4 prekybinin
kai galės užmegsti ekon. ryšius 
Laukiama, kad netrukus iš Pie
tų Afrikos atvyks i Kolumbiją

Zigmo ir Nancy SuRauskų po- 
vęstuvinė puota buyo St. Cle- 
mens salėje. Jaunieji sutikti pa
gal lietuvišką tradiciją su duona 
ir druska. Vaišių programai va
dovavo jaunojo brolis Rimas Su- 
kauskas. Jaunuosius pasveikino 
jaunosiom motina ir jaunojo krik- 
štotėvas Augustinas Suka'uskas. 
Telegramomis sveikino giminės 
iš Lietuvos, jaunojo krikšto ma
ma Stasė Levickienė, dėdė A. Pa
vilionis ir atsargos gen. Jonas Čer 
nius su ponia iš Flint, Mich.
Gausių puotos dalyvių, 260 kvie 

stinių svečių, tarpe gausiai daly
vavo Sukauskų giminės iš toli: 
dukra Zita su žentu Algimantu 
Šauliu iš Paterson, N. J., sesuo 
Elena Kidžienė su dukra Alina 
(kvarteto dvi mamytės ir dvi 
dukrytės dainininkės) iš Eliza
beth, N. J., Robertas ir Elena Si
nusai iš W. Caldvvell, N.J., brolis 
Augustinas ir Alvira Sukauskai su 
dukromis, brolis Jonas, pusbrolis 
Henrikas, sesers sūnus Viktoras 
Juška ir Ona Lorencienė su duk
ra Hilda — visi iš Toronto.

Jaunieji išvyko dviejų savai
čių povestuvinei kelionei į Puer- 
to Rico.

S.

Nancy ir Zigmas Sukauskai

T R U M P A I
— Baisiųjų birželio trėmimų 

paminėjimą suruošė Detroito Pa 
baltiečių komitetas birželio 15 d. 
Šv. Sakramento katedroje. Minė
jimas buvo religinės muzikos kon 
certo pobūdžio. įnešus į katedrą 
vėliavas, invokaciją sukalbėjo 
Dievo Apvaizdos parapijos klebo

ir gerai savo programą išpildė 
svečias iš Chicagos Algimantas 
Grigas. Į minėjimą susirinko ne
pilni 300, lietuviai sudarė dau
gumą nemažiau kaip 80 proc.

— Kun. Viktoras Kriščiūnevi
čius šiais metais švenčia savo 
kunigystės 20 metų sukaktį. Pa
minėjimas ruošiamas Šv. Petro 
parapijoje: 12 vai. mišios ir nuo 
1 vai. iki 4 vai. priėmimas.

— Svarstys L. namų reikalus. 
Nepaprastai padėčiai susidarius 
L. namų apylinkėje dėl juodukų 
siautėjimo, birželio 20 d. (penk
tadienį) 7 vai. L. namuose kvie
čiamas Detroito lietuvių organi
zacijų pirmininkų arba jų atsto
vų pasitarimas. Pasitarimą kvie
čia L. namų draugija ir Dariaus 
—Girėno klubas. Bus svarstoma 
kaip prieš šį siautėjimą kovoti 
ir surasti efektingų priemonių L. 
namų apsaugai.

— Antanina Čiunkaitė ir dail. 
Rimantas Laniauskas labai iškil
mingai buvo sutuokti Šv. Antano 
bažnyčioje. Nuotaikingose lietu
viškose vaišėse dalyvavo daugiau 
kaip 300 svečių iš Clevelando ii 
Detroito. (Plačiau ateinantį ket
virtadienį).

— Radijo klubo gegužinė, tu
rėjusi įvykti birželio 22 d., at
šaukiama sveikatos įstaigų parė
dymu, nes Green Lawn parko sa
vininkai neįvykdė kai kurių sa
nitarinių patvarkymų.

(sln)

DIEVO KŪNO ŠVENTĖ 
LENKIJOJE

Dievo Kūno šventės proga 
Lenkijos sostinėje Varšuvoje įvy
ko iškilminga procesija miesto 
gatvėmis, kurioje dalyvavo šim
tai tūkstančių tikinčiųjų. Kard. 
Višinskis ta proga pamoks
le iškėlė Lenkijos tikinčiųjų mei
lę Kristui Švenčiausiajame sakra 
mente ir sunkumus, kuriuos kata
likų Bažnyčia sutinka naujų Die 
vo namų-bažnyčių statyboje.

aoes \^...6es6/

WISI FOLKS CALL IT

•u

HOUSE PAINT
Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

kai dažote savo namus “Dutch 
Boy” dažais. Galite matyti kaip 
lygiai jie tepa, kaip ekonomiš 
kai jie padengia, kaip gražiai 
atrodo. Tikrai įvertinti “Dutch 
Boy” dažus galite tik tada, kai 
po kelių metų jūsų namai vis 
dar bus gražūs. Taigi nerizikuo 
kitę mėgindami pigius dažus — 
reikalaukite “Dutch Boy” dažų 
savo namams.
YERKESHARDVVARF 

6832 S. Western Avė.
Chicago, UI. 60629, Tel. PR 6-130«

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 TEJEVTZIJOS APARATAI

1969 PLYMOUTH
2 DURŲ, TIK $1,89500

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
PLYMOUTH, VAL1ANT, CHRYSLER. IMPERIAL 

4030 ARCHER AVENUE — TEL VI 7-1515

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me
tų Certlficatų sąskaitas 

Minimum $0,000.00
Naujas aukštas divi
dendus mokamas už 

m vestu vinių sųskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
VALANDOS

N_____________

PIRMAD lr KETVIRTAD. . . 9 v r .kl 9 v v
ANTRAI) ir PENKTAD.................. 9 v r tk 5 v vSESTAD 9 v r. Iki 12 v. d - Tre«Jid‘

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER. INC.

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

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

T



L___ DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. birželio m. 19 d.

Į Urugvajų grįžtame didesni 
lietuviai dirbti Lietuvos 

laisvei ir gerovei
Pokalbis su į Urugvajų grįžtančiais "Gintaro" šokėjais

Baigiasi vieneri metai, kai į 
trečiąją lietuvių tautinių šokių 
šventę buvo pakviesti, atvyko 
ir joje aktyviai dalyvavo Uru
gvajaus lietuvių “Gintaro” ra- 
tel o šokėjai. Tai buvo pirmasis 
P. Amerikos lietuvių šokėjų pa
sirodymas JAV. Dalis gintarie- 
čių po šventės grįžo atgal, kiti 
Chicagoje pasiliko ilgesniam lai
kui. Paskutiniesiems besiren
giant grįžti į Urugvajų buvo 
įdomu pasikalbėti apie Urugva
jaus lietuvių gyvenimą ir išsi- 
vežamus įspūdžius iš buvusios 
tautinių šokių šventės ir bend
rai iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. Žodinio ir rašytinio po
kalbio dalyviai gintariečiai: Li
na Rožė Pretkūtė, Lida Elvira 
Petrauskaitė, M. įneš Petru š- 
kevičiūtė - Stankevičienė, V. 
Walten's Pretkus, Adolfas De
besis, R. Andrės Kulys, Ričar
das Clemente Vidžius

— Jūs 1968 m. atvykote iš 
Urugvajaus j trečiąją lietuvių 
tautinių šokit) šventę, Chicago
je. Ką galėtumėte pasakyti a- 
pie Urugvajų ir ten gyvenančius 
lietuvius ?

— Visi mūsų “Gintaro’’ gru
pės šokėjai yra gimę Urugva
juje. Tai kraštas, kuris yra P. 
Amerikoje tarp Brazil; ios ir Ar
gentinos, prie Atlanto vandeny
no. Savo plotu Ufugvaius yra 
tris kartus didesnis už Lietuvą, 
bet žmonių ten gyvena maždaug 
tiek par. kaip ir Liet ivm'e Lie
tuviu Urugvajuje priskaičino 
jama tpie 5,000. Daugumas jų 
gyvena i rašto sostinėj a — Mon
tevideo mieste. Šiuo metu kraš
tas turi daug finansinių sunku
mų. todėl ir gintariečiarus at
vykti į Šiaurės Ameriką būtinai 
reikėjo pagalbos iš šalies Kad 
mes galėjome dalyvauti šioje 
trečioje Tautinių šokių šventėje 
Chicagoje esame labai dėkingi 
Taufnių šokių šventės rengi
mo komitetui ir visiems Šiaurės 
Amerikos lietuviams, kurie su
mokėjo didesnę dalį mūsų kelio
nės išlaidų į šį kraštą.

— Sakote, kad visi gintarie
čiai esate gimę Urugvajuje. Kur 
jūs taip gražiai išmokote lietu
viškai? Gal lankėte lietuvišką 
mokyklą ar kursus?

— Daug kas mums padėjo 
išmokti lietuviškai. Pirmiausia 
tai mūsų tėvai, kurie ne tik pir
muosius žodžius mokė lietuviš
kai tarti, bet ir nuolat skatino 
kalbėti lietuviškai bei dalyvau
ti lietuviškame gyvenime. Daug 
prisidėjo prie lietuvių kalbos 
išmokimo ir ryšys su kitais lie
tuviais mūsų kolonijoje. Daly
vavimas lietuviškoje veikloje, 
kaip tautiniuose šokiuose cho
ruose, parengimuose. atidarė 
mums duris i lietuviška pasauli. 
Lietuvių bažnyčia čia daug pa
sitarnavo. Ji nuolat priminė apie 
lietuvių tautą, jos laimėjimus, 
gražią kalbą, mūsų atsakomy
be už pavergtą tauta. Bažny
čia mus suburdavo. Ten vyksta 
mūsų veikimas. Lietuviškų mo
kyklų ar kursų, instituto, kaip 
čia yra Chicagoje ar kitur A- 
merikoje, mes neturime Urugva
juje. Pas mus yra lietuviška 
mokyklėlė, kuri veikia kas šeš
tadienį ir kurioie moko šokti 
ir dainuoti. Ten išmokstame ir 
lietuviškai.

— Jei jūs gražiai kalbate lie
tuviškai, ar tai įrodymas, kad 
ir kiti jaunesnieji Urugvajaus 
lietuviai kalba lietuviškai?

— Jaunesnieji urugvaūeč’ai, 
kurių tėvai yra lietuviai, kalba 
lietuviškai. Kai kurie vaikai kai 
ba tik lietuviškai, kai yra maži, 
kol pradeda eiti i mokyklą. Miš
riose šeimose, kur tėvas ar mo
tina yra ne lietuvis, vaikai iš
moksta lietuviu kalbos iš savo 
senelių. Mūsų ansambliuose da

lyvauja vienas kitas urugvajie
tis, kuris irgi pramoksta lietu
viškai.

— Ar Urugvajaus lietuvių 
jaunimas veržiasi j aukštesnes 
mokyklas ir universitetus?

— Palyginus su kitais Pietų 
Amerikos kraštais, Urugvajuje 
gana daug lietuvių jaunimo lan
ko aukštąsias mokyklas ir uni
versitetus. Ir neturtingų šeimų 
vaikai gana dažnai siekia aukš
tųjų mokslų, nors jiem3 yra ne
lengva, nes šalia mokslo reikia 
dirbti, kad galėtų pragyventi. 
Eilė lietuvių mokosi aukštosiose 
mokyklose. Turime lietuvių gy
dytojų, advokatų, dantistų, pro 
fesorių.

— Lietuviai jėzuitai Carro 
priemiestyje pastatė bažnyčią. 
Kokia role vaidina lietuviškame 
gyvenime ši lietuviškoji bažny
čia----ar lietuviai lanko Hetuv’ų
bažnyčią Ir ar bažnyčioje gie
damos ir lietuviškos giesmės?

— Daw” ga1ėt”TT?e nosok^i 
apie lietuvių jėzuitų veiklą U- 
rugvajuje. Jau nuo 1949 m lle- 
utviai jėzuitai dirbo Urugvaju
je. Jie pastoviai įsikūrė, kai 
1953 m. pastatė bažnyčią, na

Montevideo lietuviai kunigai. Iš k. j d.: kun. Petras Daugintis, kun. 
Jonas Sukackas, dabartinis lietuvių parapijos klebenąs kun. Jonas 
Giedrys, tėvų jėzuitų provincijolas kun. Gediminas Kijauskas. svečias 
iš Chicagos.

“camionete” (autobusėiiu) į 
choro ir šokių repeticijas, į lie
tuvišką mokyklėlę. Per visą ei
lę metų bažnyčia mus tikrai 
sujungė. Jei Urugvajuje yra lie
tuviško jaunimo, tai jį didele 
dalimi apjungė ir išlaikė para
pija. Ji sutraukia lietuvišką jau 
nimą į parengimus, organizaci
jas. Lietuvių jėzuitų namai vi
suomet yra atviri jaunimui.

— Kuo daugiausia pasireiš
kia lietuvių jaunimas Urugva
juje?

— Lietuviškasis jaunimas,, 
kaip minėjome, aktyviai daly
vauja parengimuose, programo
se ir minėjimuose. Esame pa
siskirstę net į tris tautinių šo
kių grupes. Paskutiniu metu 
susiorganizavo dar ketvirta — 
veteranų tautiniu šokių grupė. 
Dainuojame ir giedame ”Aido” 
chore. Jaunesnieji turi savo cho

Tautinių šokių mokytojas ir choro dirigentas. Iš k. į d.: Marytė Mika- 
Į lonytė, Rintuko ir Ąžuolyno mokytoja, Genė Stanevičienė, Gintaro 
mokytoja, Vytautas Dorelis, Aido choro dirigentas, Rožė Pretkūtė,
Rintuko ir Ąžuolyno mokytoja.

mą, salę ir įrengė sporto aikštę. 
Mes ypatingai prisimename kun. 
Vladą Mikalauską, kun. Joną 
Bružiką ir kun. Joną Giedrį, ku
ris dabar yra mūsų klebonas 
ir didelis jaunimo draugas. Kiek 
vieną sekmadienį yra pamaldos 
mūsų bažnyčioje lietuviškai. Jų 
metu gieda choras “Aidas” ar
ba kartais jaunesniųjų choras. 
Pas lietuvius jėzuitus mes esa
me įpratę eiti jau nuo mažų die
nų. Ten gauname lietuviškų kny 
gų, plokštelių. Kun. J. Giedrys 
savo įprastu gyvumu ir pasi
šventimu suvežą jaunimą savo ,

Urugvajaus lietuvių jėzuitų Fatimos bažnyčia Montevideo mieste.

rą. Yra taip pat ir krepšinio 
komanda “Vytis”. Mūsų sporti
ninkai prieš keletą metų žaidė 
krepšinį ir su Šiaurės Amerikos 
svečiais, kurie tuo metu lankėsi 
P. Amerikoje. Šiuo metu Uru
gvajaus krepšinio komanda su 
savo pasirodymais, ypač mūsų 
šokėjų grupė “Gintaras”, išei
name ir į platesnius vandenis.

— Minėjote, kad tautinių šo
kių grupė “Gintaras” išeina ir 
į platesnius vandenis. Ar nega
lėtumėte plačiau apie tai papa
sakoti ?

— Tautinius šokius pradėjo

me šokti Urugvajuje prieš maž- 
! daug 15 metų. “Gintaras” su- 
I siformavo prieš 11 metų. Esa- 
į me tų metų bėgyje turėję labai 
j puikių šokėjų. Gaila, kad kele- 
| tas dabartinių mūsų geri aus ų 
šokėjų negalėjo kartu su mumis 
dalyvauti tautinių šokių šven
tėje Chicagoje pereitais metais. 
Mūsų mažoje kolonijoje nėra 
taip lengva sudaryti gerą tauti
nių šokių grupę. Nėra pasirin
kimo. Turime imti kiekvieną, 
kas tik gali pajudinti savo, kad 
ir nemiklias, kojas. Bet mūsų 
g'abi ir pasišventusi mokytoja 
Genė Stanevičienė daug atsie
kia ir su tokiais šokėjais. Gai
la, kad ji negalėjo čia su mu
mis atvykti.

“Gintarą” pažįsta visas Uru
gvajus, nes mes esame šokę vi
sur ir įvairiomis progomis. Daug 
kartų esame pasirodę televizi
joje ir dalyvavome su dideliu 
pasisekimu įvairiuose tautinių 
šokių konkursuose. Visus stebi
nome ir žavėjome gražiais lie- 
tuv škais tautiniais šokiais. Gar 
sinome Lietuvos vardą Pietų 
Amerikoje, nes esame šokę 
daug kartų Argentinoje ir norą 
kartų Brazilijoje, Sao Paulo. 

• mieste ir Porto Alegre. Pačia- 
I me Urugvajuje esame šokę įvai- 
j riomis progomis švenčiu ir mi
nėjimų metu tiek pas lietuvius, 
tiek pas vietinius. Dalyvavome 
Punta dėl Este tautiniu šokiu 
konkurse, kur buvo keliolika 
tautinių šokių grupių. Žinoma, 
teisybės nėra pasaulyje. Visi 
pripažino, kad mes buvom® ge
riausia taufnių šokių grupė. 
Kam rūpi maža, pavergta tau
ta! Teisėjai pasitenkino tuo, 
kad mes buvome paminėti su 
pirmosios vietos laimėtojais či
liečiais. Daug kartų esame šokę 
televizijoje. Visi ir visur gėrė
davosi mūsų lietuviškais tau
tiniais šokiais. Ir mes džiaugda
vomės, kad bent tokiu būdu ga
lėdavome garsinti mūsų tautos 
Lietuvos vardą.

— Kuo pasireiškia Urugva
jaus Lietuvių kultūros draugi
jos veikla?

— ULK draugija rūpinasi kul 
tūriniais parengimais, ruošia li
teratūros vakarus. Draugija 
gražiai bendradarbiauja su pa
rapija. jos turimose patalpose 
dažnai vyksta jaunimo įvairios 
repeticijos. Draugija turi ir sa
vo biblioteką.

— Girdėjome jus gražiai dai
nuojant. Ar lietuviškai kalban
tis jaunimas mėgsta lietuviškas 
dainas ir jas dainuoja?

— Būdami maži pradėjome 
dainuoti vaikų chore. Jaunimas 
mėgsta ir dainuoja dažnai ir vi
sur. Esame dainavę ir ne lietu
vių pasirodymuose. Mūsų cho
ro vedėjas yra Vytautas Dore
lis.

— Prieš keletą metų apie 100 
Urugvajaus lietuvių išvyko į pa 
vergtą Lietuvą. Kas juos pa
skatino išvažiuoti — ar jie bu
vo komunistai ar negalėjo Uru
gvajuje geriau įsikurti ? Ar į 
Lietuvą grįžusieji parašo laiš
kų? Ar nėra norinčių grįžti, o 
gal yra grįžusių ?

— Ne tik seniau išvažiavo į 
pavergtą Lietuvą, bet ir dabar 
išvažiuoja kai kurie Tetuviai ten 
apsigyventi. Kas juos patraukia 
ten važiuoti? Manome, jie nepa
žįsta dabartinių sąlygų Lietu
voje. Be to, jų galvojimas yra 
skirtingas ir kitoki jų idealai. 
Ar jie komunistai? Mes negali

me sakyti nei taip, nei ne. Jų 
įsitikinimai yra skirtingi nuo 
mūsų. Kartą girdėjome per jų 
radijo valandėlę tokį pasakymą: 
“vietoje Kristaus paveikslo bū
tų geriau turėti pasikabinus 
Stalino paveikslą”. Ar geriau 
negalima įskurti Urugvajuje? 
Daugumas išvykusių jų gerai gy 
veno: jie turėjo savo namus, 
automobilius. Jie parašo savo 
giminėms. Daug kas prašo, kad 
norėtų sugrįžti į Urugvajų, ypa
tingai jaunimas, kuris gimė U- 
rugvajuje, norėtų sugrįžti. “Lai 
svė”, kurią ten nuvažiavę rado, 
jiems yra svetima, jie prie jos 
negali priprasti.

— Ko .Urugvajaus lietuvių 
jaunimas pageidautų iš Ameri
kos lietuvių?

— Būtume dėkingi, jei gau
tume Tetuviškų knygų, laikraš
čių, įdainuotų plokštelių. Mums 
tai būtų didelės dovanos. Mums 
patiems visa tai sunku įsigyti. 
Norime taip pat, kad Amerikos 
žmonės ir ypač jaunimas atva
žiuotų pas mus. Būtų gera, kad 
palaikytume kontaktą vieni su 
k:tais per laiškus. Mes laukia
me naujų idėjų, norime pajusti, 
kaip čia žmonės gyvena.

— Ar Urugvajaus lietuvių jau 
nimas norėtų dalyvauti ir būsi
mose lietuvių tautinių šokių ir 
dainų šventėse Amerikoje?

— Kalbėdami už save, galime 
sakyti, kad labai norėtume. Bet, 
realiai galvojant, tokiam atva
žiavimui būtinai reikės pagal
bos vėl iš gerųjų Amerikos lie
tuvių, nes savo lėšomis mes vie
ni nepajėgtume visas išlaidas 
apmokėti.

— Trečiosios tautinių šokių 
šventės rengėjai jus pakvietė į 
šventę atvykti ir joje dalyvauti, 
kartu pabendrauti su Amerikos 
lietuvių jaunimu. Ar jūsų ir jū
sų draugų čia pabuvojimas dar 
labiau sustiprino tikėjimą neuž
miršti esant lietuviais ir didžiuo 
tis lietuviška kilme?

— Dalyvavimas tautinu šo
kių šventėje mus labai praturti
no. Tai buvo puiki proga susi
pažinti su Šiaurės Amerikos lie
tuvių gyvenimu ir ypatingai su
i'au^'mu Kurie čia ilgiau pasili

Gintaro lietuvių tautinių šokių ansamblis Montevideo mieste, Urugvajuj

r ht’’' *’■'*
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Chicago Savings
and Loan Association

Certifikatų sąsk
Certifikatai išdut 
tantinėmis. Ma 
būti $8000. Pelm 
kas šeši mėnesiai.

Ant visų knygelių 
sąskaitų

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

TEIKIAMAS MOŠŲ PILNAS P
* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills witb our spec’l
money order checks.

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 757
H O U K S . Mon 12 P M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

INSURED

KARDINOLO BERANO TESTAMENTAS

Romoje mirė daug iškentėjęs 
Prahos arkivyskupas tremtinys 
kardinolas Juozapas Beranas. Jau 
antrojo pasaulinio karo metu ve
lionis kardinolas už savo ištikimy 
bę tikėjimui ir Bažnyčiai buvo 
nacių suimtas ir ilgai kalintas 
žiauriame Dachau koncentraci
jos lageryje, kur artimai susipaži
no su lietuvių tautos likimu ir 
Dachau lageryje kalintais lietu
viais kunigais. Grįžęs į savo arki
vyskupiją Prahą, kardinolas Ber- 
an neilgai tegalėjo vadovauti Če
koslovakijos tikintiesiems. Nau
jojo komunistinio režimo buvo 
budriai saugomas ir nuo. 1949 
metų birželio mėnesio suimtas ir 
kalinamas įvairiuose Čekoslova
kijos kalėjimuose, nuolat kilnoja
mas iš vietos į vietą dėl savo di
delio populiarumo, nes visur, 
kur tik jis būdavo, tikintieji įvai
riais būdais reikšdavo jam pagar
bą ir ištikimybę. 1963 m. Prahos 
komunistinė valdžia priverstinai 
apgyvendino viename vienuoly
ne ir leido privačiai laikyti šv. 
Mišias, bet neleido turėti jokių 
ryšių su savo arkivyskupijos ti
kinčiaisiais. Popiežiui Pauliui VI 
1965 metais pakėlus Prahos arki
vyskupą Beran kardinolu, jam 
buvo leista vykti į Romą, bet a- 
timta teisė grįžti atgal į savo vys
kupiją. Taip apgaulingai atskir
tas nuo savo tikinčiųjų tremtinys 
kardinolas Juozapas Beran, su
laukęs 80 metų amžiaus, gegužės 
17 dieną mirė tremtyje.

kome, patyrėme malonų lietu
vių rūpestį mums padėti, didelį 
vaišingumą ir nuoširdžią globą.

Norėtume pasinaudoti šia 
proga ir iš visos širdies padė
koti jums, malonūs Šiaurės A- 
merikos lietuviai, kad jūs mums 
padėjote finansuoti šios kelio
nės išlaidas. Be jūsų dosnios au
kos mes nebūtume net drįsę sva 
joti apie tokią tolimą ir bran
gią kelionę.

Iš savo pusės, mes galime pa
sakyti, kad grįšime į Urugvajų j 
didesni lietuviai ir lietuvaitės I 
negu išvažiavome, dar uoliau 
dirbsime mūsų tautos laisvei bei 
jos gerovei. St. Daunys

Vienas iš paskutinių jo žo
džių Čekoslovakijos tikintiesiems 
buvo pasakytas per Vatikano ra
diją tragiškomis šių metų Če
koslovakijos įvykių dienomis, kai 
reikšdavo protestą prieš sovietų 
okupaciją šv. Vaclovo aikštėje 
Prahoje apsiliejęs benzinu save 
padegė jaunas Prahos universite
to studentas Jan Palach. “Kaip 
ganytojas ir šio krašto pilietis— 
kalbėjo kardinolas Beran — aš 
dalinuosiu su jumis skausmu, ku 
ris visus prislėgė... Drauge su ju
mis apverkiu tragišką Jan Palach 
ir kitų, jį pasekusių mirtį. Ste
biuosi jų didvyriškumu nors ne
galiu aprobuoti jų beviltiško ges
to... Savižudystė niekad nėra hu
maniška. Te jos niekas daugiau 
nepakartoja. Priešingai, visi juos 
teatmena, kad gyventų tomis i- 
dėjomis, dėl kurių jie taip žiau
riai paaukojo savo jauną gyveni
mą. Jų idėja savo esmėje yra la
bai gera ir paslaptinga. Tai vie
no pasiaukojimas už visus.

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58tb Street 
Telefonas — PRospeet 8-9588

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

3208 U VVest O5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. CA 4-8(154 lr CK 0-4339

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymaa 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

• « ♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦ •
ŠVENTADIENIO ŽODIS

KUN. ANTANAS VALIUŠKA
Metų penkiasdešimt penkiem 

sekmadieniam pritaikintos min
tys, pasiremiant tos dienos e- 
vangelija, yra šios knygos es
mė. Tai nėra vien šventų žodžių 
aptarimas ir aiškinimas, bet iš 
jų išvedamas kelrodis šių lie- 
nų žmogaus vingiuotame gyve
nimo kely, ir paskata nenuklys
ti nuo jo.

Knyga tinkama dvasiškiams, 
ieškantiems naujų minčių ir pa
sauliečiams, norintiems patobu
linti savo dvasinį gyvenimą.

Gaunama DRAUGE, kaina y- 
ra 3.00 dol. Prie knygos kainos 
prašom pridėti 5 proc. mokes
čiams.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. birželio m. 19 d.

Yra ir tokių “praktiškų'’ vaikų saugotojų. Viena jauna motina 
St. Petersburge, Floridoje šiam reikalui panaudojo šiukšlių krepšį. 
Neatrodo, kad jos vaikas būtų nepatenkintas.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS PROGOS •— OPPORTUNITIES IEŠKO NUOMUOTI

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT HELP VVANTED — VYRAI

BUTAI: rinktiniams nuomininkams. DESIGNERS — DRAFTSMEN 
Best Ageney, 292S W. 03. PK 8-6032 j
Nelaukit užslregistruokit dabar! A1Mrr,Ar,. p.„nt ly.vout —Ma-Aptarnauja pietvakarine dalį 9 me- MLCHANICAIj. Plant Lay
tus. Savininkai kreipkitės dėl 
tarnavimo nemokamai.

pa. i cliinery Shoet M etai
Plauties — Gears 

to $6.25 hr.

Toollng
Cams, ete.

TIKTAI NE AŠ!
Kauno Ugniagesių gatvėj mokyk

la. Dabar pertrauka. Vaikai žaidžia 
kiėme. Ir visiškai nelauktas skambu 
tis. Vaikai urmu plaukia j klases. 
Neatsilieka ir mokytojai. Jie po pa
žastim deda žurnalus ir taip pat ei
na. Rabi, kaip itin pareigingas, ei
na tarp pirmųjų. Mokykloj rabi 
klausia vaiką:

— Leizar Alperovič, kas išvedė 
žydus iš Egipto?

-— Tiktai ne aš, Rabi! — atvo
žia Alperovič.

— Tu be dėmesio! Eik namo, te
gu ateina tėvas.

Vaikas deda kepurę ant galvos ir

paraudęs eina. Parėjęs sako:
— Papa, mane rabi išvarė iš mo

kyklos.
— Kodėl išvarė?
— Jis nesakė kodėl. Sako tegu a- 

teina tėvas.
Dabar tėvas eina tiesiai j mokyk

lą-
— Rabi, kam mano vaiką išvarėt 

iš mokyklos?
— Dėl to, kad jūsų vaikas aki

plėša! Aš klausiu, kas žydus išvedė 
iš Egipto, o jis atsako, kad ne jis.

Pagaliau tėvas sako:

— O gal iš tikro, Rabi, ne jis? 
Dabar ima abejoti ir pats rabi.

I. Ma

Kun. Antano Saulaičio, S.J., primicijos 
Chicagoje

Birželio penkioliktoji mums 
yra tapusi liūdesio diena, bet 
šiais metais lyg rodyte buvo pa
rodyta, 'kad ji neturi būti nusi
minimo ir vilties praradimo, o 
darbo, ryžto ir pasišventimo die
na. Šią dieną buvo ikonsekruo 
tas vysk. Antanas Deksnys, o 
CJhicagoje atšventė savo primi
cijas kun. Tadas Degutis, O. F. 
M- ir kun. Antanas Saulaitis, 
IS. J. Jie visi trys šią dieną pa
sišventė ypatingoms pareigoms 
Kristaus vynuogyne, dirbant 
Dievo garbei ir tėvynės naudai.

Primicijantą sveikino Lietu
vių bendruomenė, Švietimo tary 
ba, skautai, ateitininkai, Jūrų 
skautija, Neo-lituanai, “Litua-

nei, Antanui Mackevičiui, Juo
zui An'kui ir p. Dailidkienei. Te- 
atlygina visiems Dievas!

Tėvų Jėzuitų vardu:
Juozas Vaišnys, S.J.

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

RECIPES
t-jl pagerinta iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje

Pulki dovano lletuvėma ir nelie- 
tuvėms

Kaina — $2.50

[UlnolH State gyventojai prie kaino*
turi pridėti 5 <34 taksu.

nūs žurnalas ir kt. Paskui vi- Užsakymus siųsti:
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DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARĮ U fe 
VALAU KILIMUS Ui BALDUS

J RUDlfe — Tel. CL 4-1050
illlllllllilllllltillilllllllillllllllllllllllllllll
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

BUBNYS — Tel. KE 7-5168
llllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas.

Seimininkas parduoda mūrini na
mą su taverna. Geriausias pasiū
lymas. Skambint — 528-7287.

RESORT — Union Pier Michigan
Ultra modern 2 Bednoom home. can 
accommodate 6 to 8 people. half 
block from lake. Private grounas 
will rent by month or season.

Jr. Executive persikelia į Chicagą, 
ieško nuomoti namą su 3 .miega
mais kamb. arba butą pirmame 
aukšte. 4 maži vaikai. Pasiūlymus 
skambinti tel. 778-9781, 6—8 v v.

DĖMESIO ELECTRICAL: Po wer Distribution 
— Clrouitry — Wl.rlng Diagrama — 
Schcmatlcs, etc. to $6.50 hr.

Phone DIversey 8-5794
A lovely vacation area

i EAL ESTATE

PARDUODAMI 
IS MODEL1NU NAMU BALDAI 

3Uy<j iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmoketinai.
SOU1HWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

Free hospltalization, vacation. Insur
ance, profit sharing and plenty of 
overtime. 100% Free.

Call Antanas Mažeika 774-6700 
MUIJ.INS & ASSOCIATES

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

Draugas, Adv. 7071, 4545 W. 
63 r d St., Chicago, Ui. 60629.

..EAL ESTATE

2649 VV. 63rd St. — Tel. 434-0421,(!fi *r Claremont apyl. savininkas
Vakarais skambinti VVA 5-3607 j parduoda pajamų namų — 5 kamb. 

P. Rudėnas K. šimulis aPači°j- 4 ka/nb- viršuJ‘ Plytelių
I vonia ir virtuvė. 2 maš. garažas. 
1 GR 6-7358
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8*2781

METALO IR
STIKLO
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai m
UIIIIIIIII Ii II llllllf III III IIIIII llllllll H m Hlb

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

•PC

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir alr conditioning ) 
naujus Ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
! HT1AT1NG & SHEET METAI, 
t 14 4 i S. tVestern. Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

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

CONSTRUCTION C0.

Arti Marąuette pko.
3 meti; modernus. 1 % aukšto 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli). 
2 <4 vonioa. Idealus gyventi su tė
vais. Arti transport. ir mokyk. Įver
tinti reikia pamatyti. Prie 83 ir Ca
lifornia. Kaina $44,900.

Geras investavimas Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1 H me
ti} senumo 2-Jų aukštu 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

RADIO PROGRAMA

NAMŲ PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Ta* 

Notariartas Vertima'.

Apdraudij Agentūra

BELL REALTY

Tavernai reikalingi 2 asmenys dirb
ti už baro. 3465 S. Morgan St. 
Tel. 927-3471.

HEATING CONTRACTOR

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

■ susisiekimas ir krautuvės.
586-1100

2-jų aukštų atremontuotas mūro 
namas: biznio patalpa ir 2 kaimb.: 
viršuj 5 kamb. butas. 2 auto ga
ražas. 2519 VV. 71 St. Kaina 
$28,000. 778-8378.
Brighton Parke — 2-jų butų po 
4 kamb. medinis namas su rūsiu. 
Centr. apšild. gazu. Nebrangiai 
$15,000 Kreiptis į
B. R. Pietkievvicz — LA 3-1083

iiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimi
STATOME NAUJUS NAMUS

Atliekame įvairius pataisymus
Petrauskas Construction Co.

TEL. 585-5285
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiini

CICERO. Arti City Hali. Mūr. 3-jų 
butų. 6—-6—4 kamb. Pajamų virš1 
$400. Naujas 2-jų maš. garažas. 
Geram stovyj. $29.900. SVOBODA,
3739 VV. 26th LA 1-7038.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE

I. BACEVIČIUS 
8455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Seniausia Lietuvių Radio Pro- 
! grsuna Naujoj Anglijoj, iš stoties 
i WLYN, 1360 bangos, veikia sek- 
I madieniais nuo 1:00 iki 1:30 va!
• po pietų. perduodama: vėliausių 
i pasaulinių žinių santrauka ir ko- 
1 mentarai. muzika dainos ir Mag-
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reiks 
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

Reikalingi darbininkai dirbti prie 
šildymo ir air conditioning įren
gimų, pilną ar daliną laiką. Pagei
daujama turėti vairavimo leidimą, 
patyrimas pageidaujamas bet ne
būtinas, išmokysime.

DOMAS ŽUKAUSKAS
Heating antį Sheet Metai 

Contractor
4444 S. VVestern Avė., Chicago, Iii. 

TEL. — VI 7-3447

Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

Marųuette Pke. mūr. 2-jų aukštų 
namas. Didelė patalpa bizniui ir 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas. 
$18,900.

Prie 71 ir tVestern — Med. 6 
kamb. namas.Pirkaite $1,000.00 įmo
kėję. Prašoma kaina $12,50b.

IIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos
’IUIIIIIIIItlIlHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIintIIIIIIIII

VVANTED AT ONCE 
LETTER PRESSMAN 

Good Hourly Rate; Fringe Beneflta. 
Call Or See George Pitler 

Carl Gorr, Color Card Co. 
4242 VV. Fillmore. Tei. 638-1400

Auto Meehanlcs Needed 
2 LINE MEN

VAINA REALTY

Muat have dealership. 
Experlence Ford prof. būt not 

necessary.
Also Transmlssion Men.

2517 VV. 71st St. — RE 7-9515

12-oe butų naujas mūr namas 
gražioje pietvakarių apyl. $26.000 
metinių pajamų. Kaina prieinama

6 kamb 10 metų de luxe mūr. 
bungalow. prie Marųuette pko 1 % 
vonių, Įrengtas rūsys 2 auto mūi 
garažas.

t H aukšto. 2 butai—6 ir t haml 
18 metų mūr. prie 71 tr SacramenL 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 3 kamb 
rūsy. Mūr Prie 67 ir California 
*28,500.

6 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 Ir California. $19,000.

K H kmb. 3 metų mūr. bungaloe 
orte Marųuette Pk $18.600

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

(MIGRACIJA
2785 VV. 7lst St. Tel. 925-6016

KUR GERIAUSIA

HELP VVANTED — VYRAI

Reikalingas
NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJAS
(Maintenance-Handy Man)

Nuolatinis darbas. Galimybė ten 
pat apsigyventi. Taip pat ieškome
virėjų ir bartenderių.

Kreiptis į V. Galvydį

O’HARE CONGRESS INN
8010 No. Mannheim Road 

Franklin Park, Illinois
TEL. 455-4300

Call Barney — 581-5858
ExceUent Opiiortnnity 
Immediate Openings

CABINET MAKERS 
EXPERIENCED

Five day week. Pleasant surround
ings and good worklng conditions.
CaJl today: 372-40311 or 923-2141 

Ask For Bill HilI

COLLECTORS
Oollectors flor inside phone work, 
Good advancement potentlal in na- 
tion-wide company. Call now for 
Immediate posltlon.

Tel. - 545-7X20

siems padėkojo primicijantas ir 
jo tėvai. Šventė praėjo labai 
sklandžiai, originaliai ir links
mai. VI. Vijeikiui ir visiems pro 
gramos dalyviams nuoširdi pa
dėka!

Vaišes suruošė skautės ir at
eitininkės, vadovaujant Alicijai 
Rūgytei ir skt. Birutei Kožicie- 
nei. Joms talkininkavo: D. Kor- 
gonienė, D. Kurauskienė, A. 
Baukienė, E. Abelkienė, G. Mei- 
luvienė, R. Jautokienė, A. Na- 
Mikienė, A. Baukienė, A. Valai
tytė, R. Kviklytė ir D. Kvikly
tė. Už pagalbą virtuvėje po vai
šių dėkojame: D. Augienei, A. 
.Kivėniened, Z. Pupienei, fT. 
gumskaitei ir E. Tamošiūnie
nei. Taip pat vaišių salėje tal
kininkavo skautės, ateitininkės 
ir jūrų skautės. Padėjo ir 
skautai. Visiems ir visoms la
bai nuoširdžiai dėkojame.

Alicija Rūgytė, kaip papras
tai, parodė daug energijos, 
rinkdama aukas. Ypatinga mū
sų padėka krautuvininkams, 
aukojusiems daug įvairių mais
to produktų vaišėms: Jurgiui 
Janušaičiui, G. Dudėnui, V. Ta- 
llat - Kelpšai, Julijai Bičiūnie-

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629

SEPTYNIASDEŠIMT 

SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

TELEVIZI JOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

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

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

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

6, 4 ir 2-Jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

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

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 5% kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cifeero apyl. $47,500.

Apie 79-tų už Cicero, modernus 10 
metų bl-level,_ 3 inieg., žaidimo kab., 
centr. oro vėsinimas, tuoj pamaty
kite, pigus — $24,000.

5Į4 kamb. 6 metų mūras. Platus 
lotas. Modernus didelis namas. Arli 
mūsų. $17,900.

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

4 butų mūras. Gage parke. Geri, 
gražūs butai. Garažas. $41,006.

Apartmentlnis mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 (mokėt*

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

Lotas 30 p. Marųuette Parke.

EKPER’D SHIPPING AND 
RECEIVING MAN

FOR PRINTING FIRM 
1725 S. Kostner Avė., Chicago, III. 

PHONE LA 1-1245

RELP VVANTED — MOTERYS

STENOGRAPHER
Lite secretarial duties in pleasant 
sales offiee. Insurance and excel- 
lent company benefits.

Tel. 384-0251 for appt*

SECURITY
OFFICER

Day Shift — Excellent Salary 
Full Company Benefits 

Profit Sharing, Hospitalization 
Permanent

Excellent Working Conditions

W. W. GRAINGER
5959 VV. Howard, Niles, Illinois 

TEL. 647-8900
Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Platinkite “Draugę

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

273’ VV. 43rd St. — CL 4-2390

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

iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii

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

Platinkite “Draugą

REAL ESTATE

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

excelu:nt opportunities
P S.S.C. PHYSICS TEACHER

reųuired for the
KINDERSLEY COMPOSITE SCHOOL

KINDERSLEY, SASKATCHEWAN, CANADA 
with duties commenclng on September 2nd, 1969. A Div 3 and 4 high 
school (student enrollment—860. 36 teachers on staff) with Progressive 
approaches to teaching methods, inoluding: ®

—■ team teaching,
employment of open apace teaching concepts.

— Indlvidual seheduling.
Salary Seale: Professlonal Certificates — $6,650 to $1 1 800.
School situated ln the Town of Kindersley, pop 4,200 on tho main Cal i ^77Saskat°On* »>ighway. Adeųuite’ se^vVces and rec^Z

comparable to a smalį city. Apply stating ųualifications 
including te^h<^ certlfieatlon or training, oxperl,?noe and references to:

W. F. KAROLAT, SUPERINTENDENT 
Kindersley School Unit No. 34

P.O. Box 1209, P.Z. M—G. Kindersley, S ask., Canada

HELP VVANTED — MOTERYS

Kai jumoru išsakomi vargai, 
skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

Iš tos gyvenimo taisyklės ki
lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują ?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

GARBAGE DRUMS

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471*0321

llllllllllflllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

WITH COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113
SALES • MORTGAGES ■ MANAGEMENT

•t »nber ot M t.,4*
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main offiee 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, III. Tel. OI, 6-2233 
Turimo šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riveraide, La Grange Park 
Ir kituose vakarininose prlemieoėinose Prašome užsukti i mūsų ištaiga 
kr išsirinkti iš katalogo .... ..

COME TO CALIFORNIA ON YOUR VACATION
SURGERY NURSES
Immediate Openings For Fully Experienced Scrub Nurses 

In 297 Bed Fully Accredited County Hospital 
California registration or eligibility reąuired. One position reąuires 
ability to assume administrative responsibilities. Salary in range of 
$676 to $905 per month and standby pay. Starting salary denends
on ąualifications. VVonderful working conditions and benefits. 

Contact Director of Nursing
SCENIC GENERAL HOSPITAL

830 SCENIC DRIVE, MODESTO, CALIFORNIA 95350 
PHONE (209) 524-1251

HELP VVANTED — VYRAI

EXCELLENT OPPORTUNITY — IMMEDIATE OPENINGS
FOR ENGINEERING PERSONNĘL

CHECKER
DETAILERS

Liberal Benefit Program. Permanent Positions 
Contact:

INGEHSOLL RAND COMPANY
AUTOMATIC PRODUCTION SYSTEMS 

36580 COMMERCE STREET, LIVONIA, MICHIGAN 48150 
(313) 261-7400 — (313) 261-7400



A. A. ALGIS RŪBAS _  PRINCIPŲ
GERBĖJAS

Kaip mirtis pasikviečia amžių 
atgyvenusį žmogų, tai visi prii
mame nuolaidžiai — kaip natū
ralų gyvenimo vyksmą. Bet kada 
ta juoda mirtis pasimoja j save 
jauną žmogų, vos pradėjusį tvir
tai, savistoviai žengti gyvenimo 
keliu ir dar žadantį tą kelią gra

sinti, gerinti, tiesinti, — tada 
mirtį mes vadiname žiauria ir ne
gailestinga.

Prieš metus laiko, birželio 16 
d. mirtis išplėšė — išsivedė iš 
gyvųjų tarpo inž. Algį Rūbą, vos 
sulaukusį 35-rių metų amžiaus. 
Kas skaudžiausia — vos tik spė
jusį nugalėti mokslo vargus, vos 
tik prieš kelias dienas išlaikiusį 
egzaminus, elektronikos inžineri
jos magistro laipsnio. A.a. Algio 
metinių sukakties proga prisime
name jo nubėgtą jaunystės kelią 
itin aiškiai ir skaudžiai. Algis bu
vo nuoširdus didžiųjų principų 
gerbėjas, jų puoselėtojas. Gim
nazijos metu jis buvo aktyvus 
skautas, studentavimo metu Ci
cero tautinių šokių šokėjas, cho- 
dstas, L.B. Cicero apylinkės val
dybos aktyvus narys. Visada op
timistinių nuotaikų, judrus, di
namiškas, draugų apsuptas — 
sugyvenamo būdo jaunuolis.

Jeigu Algis buvo pasišventęs 
religiniam, tautiniam idealui, 
nuoširdžiai mylėjo savo tėvynę 
Lietuvą, atliko religinę praktiką. 
Tai didelė dalis nuopelnų ir pa
garbos, be abejo, priklauso jojo 
mylimiems tėveliams, Marijai ir 
J uozui Rūbams, kurie savo vai
kus jau kūdikystėje kreipė į Die
vą, mokė mylėti tėvynę, gerbti 
žmogų. Tai iš tikrųjų M. ir J. 
Rūbų šeima buvo ir yra didžių
jų principų puoselėtoja, jų sau
gotoja. Tai šeima, kuri mažiau
sia yra pasidavusi didmiesčio ap
linkos niveliacijai: jie vis tebegy- 

Avena tautiniais papročiais ir tra
dicijomis. Jų namus puošia tauti- 

nių raštų rankdarbiai, liudijanti 
ir šeimos nuotaikas jų nagin
gumą. Marija ir savanoris Juo
zas Rūbai, patriarchalinėje, tėvo
autoriteto, susiklausančioje šei

moje, išaugino, išmokslino, be 
Algio, ir dar du sūnus: inž. Vy
tautą ir inž. Ramutį, dukterį — 
vaistininkę Vaidilutę.

A.a. Algis buvo gimęs Lietuvo
je, 1932 met. rūgs. 10 d., Santa
ros kaime, Lankeliškių parapijo
je, Kybartų valsčiuje. Lietuvos 
nepriklausomybės kovų savano
rio šeimoje, darbščioje, nagingo
je. Algis baigė Vaišvilų pradž. 
mokyklą, buvo pradėjęs lankyti 
Kybartų gimnaziją. II-jo Pasau
linio karo audros atblokštas į 
Vokietiją, su tėveliais gyveno jis 
Bayreutho ir Ingolstadto pabė
gėlių stovyklose. 1949 met. atvy
ko į JAV ir apsigyveno Cicero, 
Ilk, kur lietuvių gyvenime Algis 
buvo gana aktyvus. Vakarais jis 
lankė ir baigė gimnaziją — vi
durinę mokyklą. Įstojo į III. uni
versitetą, kurį baigę įsigydamas 
elektronikos technologijos inži
nieriaus magistro laipsnį. Mokslo 
metu drauge buvo ir profesoriaus 
asistentas.

Algio nuoširdžiai liūdi jo tėve
liai, it laukdami jo grįžtant, vis 
gyvomis gėlėmis puošia jo vien
gungišką kambarėlį. Skaudžiai 
išgyvena Algio netekimą abu bro
liai su šeimomis ir sesutė, Vai
dilutė. Pasigenda Algio ir visi Ci
cero kolonijos lietuviai.

Z.J.

A. a. A. Rūbas

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVO 
FOTOGRAFIJOS KONKURSO

TAISYKLĖS
,W 1. Konkurse dalyvauti kviečia

mi visi lietuviai fotografai, mėgė
jai ir profesionalai — gyvenan
tieji JAV ir kitur.

2. Konkuras turės dvi grupes:
a. Nespalvuotų (monochro

matinių) nuotraukų
b. Spalvotų skaidrių

3. Dalyvavimo mokestis yra 
2 dol. kiekvienai grupei (4 dol. 
dalyvaujant abiejose grupėse).

4. Galima dalyvauti bet kurio
je vienoje grupėje arba abiejose

.grupėse kartu.
™ 5. Kiekvienas dalyvis gali pa

tiekti ne daugiau kaip aštuonias 
(8) nuotraukas nuotraukų gru
pei, ir ne daugiau kaip aštuonias 
(8) skaidres skaidrių grupei. Ga
lima dalyvauti ir su mažiau dar
bų.

6. Nuotraukas, skaidres ir mo
kestį siųsti šiuo adresu: Algirdas 
Grigaitis — L.F.A. konkurso ve
dėjas, 2081 Plainfield Drive, Dės 
Plaines, III. 60018.

7. Gautos nuotraukos ir skaid
rės bus saugojamos visomis esa-

T momis išgalėmis. Tačiau, kon
kurso rengėjai nebus atsakomin- 
gi už galimą jų pažeidimą ar pa
metimą laike konkurso arba per
siuntime,

8. Visi gauti darbai bus patiek 
t; jury komisijai kuri juos premi
juos. Jury komisijos sąstatas bus 
paskelbtas vėliau.

9. Bus skiriamos trys (pirma, 
antra ir trečia) premijos kiekvie-

* nai grupei.
10. Nuotraukos ir skaidrės bus 

priimamos iki š. m. spalio 31 die
nos.

11. Konkursui užsibaigus visi 
pristatyti darbai bus gražinti 
siuntėjams.

12. L.F.A. pasilieka teisę pre
mijuotus darbus spausdinti spau 
dbj£

13. Jury komisijos sprendimas 
yra galutinas.

Nuotraukų grupė

1. Nuotraukos turi būti išimti
nai dalyvio darbas.

2. Nuotraukos turi būti ne ma
žesnės kaip 5 ant 7 colių, nė di
desnės kaip 11 ant 14 colių ir 
priklijuotos prie kartono.

3. Ant kiekvienos nuotraukos 
antros pusės turi būti užrašyta da
lyvio vardas, pavardė, adresas ir

(nuotraukos pavadinimas.

Skaidrių grupė

L Skaidrės turi būti įdėtos į 
popierinius arba plastikinius rė
melius. Rėmelių dydis turi būti 
2 ant *2 coliai. Skaidrės įdėtos 
tarp stiklų nebus priimtos.

2. Kiekviena skaidrė turi būti 
pažymėta tašku kairiame apati
niame kampe kaip ji normaliai 
žiūrima — be jokių aparatų.

3. Ant kiekvienos skaidrės rė
melių turi būti užrašyta dalyvio 
\ ardas, pavardė, adresas ir skaid- 
įės pavadinimas.

L. F. A.

Gėrimas neblogas daiktas, teigia 
saugaus vairavimo įstaiga, tačiau 
blogas, kai išgėręs vairuoji. Jei
gu važiuoji žvejoti ar kur atosto
gauti. sustojęs užvalgyti negerk, 
nes negalėsi vairuėti. Gerk, "bet 
nevairuok, vairuok, bet negerk.

Jaunimui reikia literatūros, 
kad atostogos neatrodytų ilgos, 
nuobodžios ir neprasmingos.

Paaugusiam jaunimui reko
menduojamos knygos:
Kas bus, kas nebus, bet žemaitis

nepražus, 2.50 
B. Sruoga

Kon-Tiki 3.75
Thor HeyerdahaI

Naktys Karai iškiuose, 2.00

L. Dovydaitis
Rytų pasakos, 2.50

Vincas Krėvė
Šen kareivis Matatutis 3.00 

J. Jankus
Trys sakalai, 2.00

A. Vambutas
Ukee- Waguu, 2.00

A. Colbachini, SDR
Baltasis stumbras, 3.60

G. Ivaškienė
Knygos gaunamos DRAUGE. 

prfA kairio? prašoka- pridėti 5 
proc. mokesčiams.

NERIMTI MANIFESTAI IR 

NERIMTI REIKALAVIMAI
PAULIUS ŽIŪKUS

“The National Black Econo-1 se tik maža dalelė tautos — 
mic Development Conference” | komunistų vadai gyvena laisvai 
išleido manifestą, kuriuo reika- jv gerai, o visa masė yra jų ver- 
lauja pusės bilijono dolerių iš A-
merikos katalikų, protestantų ir 
žydų Bažnyčių. Nevv Yorke jie 
jau buvo užėmę kai kurias baž-

gai, gal net didesni negu anais 
vergijos laikais.

Šis juodųjų judėjimas yra rim-

net aukšt. mokykhj pažymėji
mų. Pačiuose universitetuose 
jiems nebereikalingi pažymiai. 
Diplomai bus išduodami be jų. 
Baltieji pradeda bijoti juodųjų ir 
jiem pataikauja. Tai nebesveikas 
reiškinys. Juodas ar baltas yra 
lygus žmogus ir tik pagal jo iš
silavinimą ir išgales jis turi būti 
vertinamas.

(Red. pastaba: birželio 12 d. 
Formanas jau reikalavo 3 bil. 
dolerių.)

nyčias ir sinagogas. Gegužės 28 tas *r Pavoj'n8a!’’ neij J*S nuel° l 
kraštutinumus. Yra dalis ir juo
dųjų inteligentijos, kuri mato tąd. tos organizacijos skyrius Bos

tone pareikalavo iš Bostono ka
talikų, protestantų ir žydų $100- 
000.000. Tai nėra prašymas ar 
diskutuotinas klausimas, kaip jie 
savo manifeste sako, o ultimaty
vus reikalavimas.

Kaip tie pinigai turi būti pa
naudoti.

40.000.000 dolerių būtų pa
skirta įsteigimui televizijos sto
ties, kuri tarnautų tik juodiesiem 
ir jų propagandai. 200 milijonų 
dolerių būtų panaudoti kolūkių, 
panašių į komunistinius, įsteigi
mui. Visi kiti pinigai būtų nau
dojami juodųjų revoliucijai ir 
propagandai.

Vienas tos organizacijos vadų, 
James Forman, kuris kalba tos 
organizacijos vardu, ragina juo
duosius ginkluotis ir sutvarkyti 
baltuosius žmones.

Jie savo manifeste sako, jeigu 
baltieji krikščionys ir žydai nepil
dys geruoju jų reikalavimų: 
“Mes būsim pasiruošę karui bet 
kokiomis priemonėmis ir pasiim- 
sime, kas mums priklauso”. Ma
nifeste jie kaltina visas tas Baž
nyčias, kad jos išnaudojusios juo
duosius žmones ir jų prakaitu 
susikrovusios tą didelį kapitalą. 
Dabar jie reikalauja tą kapitalą 
grąžinti, o jeigu nebus grąžinta, 
tai jie patys pasiims.

Šiai juodųjų organizacijai pra
džią davė ir dabar dar remia 
bendra krikščionių ir žydų fun
dacija IFCO (Interreligious Fou 
ndation for Community Organi- 
zation). Sakoma, kad, pagal po
licijos surinktas žinias, vien tik 
Los Angeles mieste ši IFCO or
ganizacija surinko $885,000 ir da
vė tuos pinigus toms karingoms 
juodųjų organizacijoms, įskai
tant ir “Black Panthers”. Yra ir 
dabar visų tų religijų dvasiškių, 
kurių vieni iš baimės, o kiti sim
patizuodami remia jų reikalavi
mus. Jų rėmėjais esą devynios 
protestantų, dvi katalikų ir viena 
žydų Bažnyčių agentūros.

Gal nereikėtų per daug jau
dintis ir kreipti dėmesį į tokius 
reikalavimus, nes jie nerimti 
Taip nėra. Visas šių dienų juo
dųjų judėjimas yra iššaukiąs. Jų 
reikalavimai yra griežti, nedisku 
tuotini ir neatšaukiami, kaip jie 
skelbia: “Jeigu neduosite, mes 
ginklu pasiimsime”. Televizijų ži 
niose matėme, kaip jie ginkluo
ti užiminėjo universitetų pasta
tus.

Sutinkame ir žinome, kad juo
dieji, ypatingai Amerikos pietuo
se, kur jie buvo vergais, buvo 
skriaudžiami. Taip pat žinome, 
kad vergija buvo visame pasau
ly, nepaisant rasės ir spalvos. 
Tai žmonijos gėdos ženklas. Ta 
vergija neišnyko ir iki šių dienų. 
Komunistų valdomuose kraštuo-

LANKĖSI LENKIJOJE

Jėzuitų vienuolijos vyriausias 
vadovas tėvas Arrupe aplankęs 

baisi} kelią. Jie, kaip ir mes, tuo Lenkijos ir Čekoslovakijos jėzui 
susirūpinę. Tik visa nelaimė,
kad jų masės klauso ir seka pas
kui karinguosius, kurių mokykla 
ir instrukcijos ateina iš komu
nistinių kraštų. Jų tikslas — su
griauti Ameriką. Dalinai jie to 
jau ir pasiekė. Kai kuriuose uni
versitetuose įstojimui studijoms 
nebereikia jiems egzaminų ar

GĖLĖS
Vestuvėms, Banketams, laidotuvėms 
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BKVERJLY HILUS GELIAYCIa 

2443 W. 63rd St., Chicago, Ulinois 
PR 8-0833 — PR 8-0834

St. Louis kard. J. J. Carberry 
skelbia, kad kunigai turi šauktis 
policijos, jei bažnyčion kas ateina

MILFORDO GATVĖS 
ELEGIJOS

JONAS AISTIS
Visa 200 psl. knyga suskirs 

tyta į 6 skyrius, kuriuose au
torius dalinasi su skaitytojais 
savo mintimis. Jie aptaria lie
tuvių nuotaikas savo tautai, 
bendruomenės problemas, atspa
rą svetimai įtakai, savęs per di
delį liaupsinimą ar nuvertini
mą, poziciją ir opoziciją ir, pa 
remdamas savo mintis pasakoji
mais, anekdotais ar tikrais atsi 
likimais su pavardėmis ir dato
mis, prieina vistik išvados, kad 
“... mano tauta... gyvens,., kles
tės per amžius...”

Tai knyga, kuri verčia susi
mąstyti ir drauge patenkina 
švelniuosius jausmus savo ly
riškomis nuotaikomis.

Knygos kaina 2.50 dol., gau
nama DRAUGE. Prie knygos

daryti riaušių, nes kalbėti bažny- < kainos prašom pridėti 5 proc. 
čioje šv. Mišių metu negalima. i mokesčiams.

Mielai draugei

A. -f- A. MARIJAI RAUBIENEI 
mirus,

jos vyrą FELIKSĄ R,RŪBĄ, tėvelius JUOZĄ ir SOFIJĄ 
NAMIKUS, brolius VYTAUTĄ ir GEDIMINĄ nuošir
džiai užjaučiame.

Marijonas Dambrauskas ir šeima

ANELEI SKARULIS (Bernotaitei)
mirus,

jos vyrą ALEX, gimines ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Jos krikšto duktė
Zita Viršilaitė 
Prano Viršilo šeima 
Vinco Broko šeima 
Kazio ir Vito Bagdonų šeimos

A. -Į- A. ADAM KASMAUSKIS
Gyveno 1528 So. 49th Avenue, Cicero, Illinois.

Mirė birželio 18 d., 1969 m., 1 vai. ryto, sulaukęs 80 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, Pampų sodos. Amerikoje išgyveno 63 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Bernice Norris, 
žentas Leonard, ir Anna Šileikis, žentas Frank, anūkė Lor- 
raine Crowe su vyru Robert, 3 proanūkai: Robert, Kevin ir 
Timothy Crowe, pusbrolis Joseph Dargia su šeima, pusseserės: 
Pauline Sharauskas su šeima, švogerka Stella Vitkus su šeima, 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo vyras mirusios Johanna.
Priklausė Šv. Antano dr-jai; buvo amžinas narys šv. Ka

zimiero Seserų rėmėjų ir T. Marijonų rėmėjų draugijų.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 5 vai. vak. Vance ko
plyčioje, 1424 So. 5Oth Avė., Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 21 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Antano parap. .(bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į ©v. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkė ir proanūkai.

Informacijoms skambinti tel. LA 3-0440
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tų vienuolynus sugrįžo į Romą., Arrupe praleido Čekoslovakijoje 
Lenkijoje tėvas Arrupe išbuvo aplankydamas Prahos, Brno, Be-
virš poros savaičių ir tarėsi su 
Lenkijos katalikų Bažnyčios bei 
Lenkijos valdžios atstovais apie 
jėzuitų veiklos galimybes Lenki
joje. Paskutines dienas

ckovo ir Bratislavos jėzuitus.

— Kiekvienas poetas savotiškai 
tėvas ' išreiškia visatą. — J. Spingarn

Prieteliui

A. -j- A.

PRANUI OTONUI LEPERTUI 
žmoną ONĄ ir sūnų JONĄ nuoširdžiai užjaučiu ir 
kartu liūdžiu.

Antanas Virkutis

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parkinq Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

MAŽEIKA &EVAN$
FUNERAL HOME

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARŲUETTE FUNERAL HOME

&

2533 VVest 7 Ist Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
Tel. 476 2345 

Tel. TO 3-2108-09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

u t,

L- S KRPTEiniS
ffrff fe t

I

PIRKITE OABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL.______ Tel. OLymple 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2320’

Perskaitę hraujįa. (bokite kitiems pasiskaityti.

4*
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X Inž. Bronius Nainys, LB 
centro 'Vaidybos pirmininkas, 
parašė sveikinimą Draugo re
dakcijai iš Day tonos, Fla., kur 
šiuo metu su šeima atostogauja. 
Šios savaitės pabaigoje grįš na
mo ii’ perims savo pareigas.

x Stasys K. Rudys jr., žino
mas ateitininkų veikėjas ir buv. 
vadovybės narys, dabar gyve
na Old Hickory, Tenn., tkur bai 
gia ruošti doktoratą iš fizikos 
dalykų. Jau kuris laikas yra 
uolus mūsų spaudos skaitytojas 
Atnaujindamas prenumeratą 
“Draugui” paremti prisiuntė 15 
dol. auką, už kurią dėkojame.

X Domo Veličkos veikalą 
“Mažųjų brolių baladę” atliks 
Pedagoginio Lituanistikos insti
tuto studentai: Rimas Černius, 
Birutė Lieponytė ir Ramutė 
Plioplytė penktadienį, birželio 
20 d., 7:30 v. v. Jaunimo centre. 
Visuomenė prašoma dalyvauti 
šiame birželio liūdnųjų trėmimų 
minėjime.

X Lietuvos vyčių sendraugių 
parengimas įvyks rugpiūčio 10 
d. Vyčių kiemelyje.

X L. V. S. Ramovė Chicagos 
skyriaus ramovėnai drauge su
D. L. K. D. birutietėmis rengia 
išvažiavimą į gamtą — Interna
tional Friendship Garden, Micthi 
gan City, Ind., prie pirmojo 
prez. Antano ISlmetonos pasodin
tos eglės, birželio 22 d. Susirin 
kimo punktas — Jaunimo Cent
ras 9 vai. r. Birutietės, ramovė
nai, viešnios ir svečiai prašomė 
gausiai dalyvauti.

x Stella Kaulakis, plačiai ži
noma Chicagos veikėjos. birželio 
13 d. išvyko į Floridą, dalyvau
ti svainės Anna Kaulakis suru-cb 
tose gimtadienio vaišėse. Kaula- 
kiai visur priklauso ir darbuoja
si. Stella Kaulakis Floridoje pa
sisvečiuos keletą savaičių.

X Jei norit paties geriausio 
vėsintuvo, tai pirkit Emerson, 
tą su dviem filtrais, su vėduok
le, su atskiru drėgmės regulia
vimu. Klauskit pas Gradinską, 
2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(sk.)

X Nepraleiskite progos at
vykti į Joninių laužą, kurį ren
gia Vilniaus krašto lietuvių
S-ga ir Tautinių šokių ansamb
lis Grandis birželio 21 d., šešta
dienį 5 vai. v. Bučo darže, 
Willow Springs. Liepsnojant 
laužui, linksmą programą atliks 
Grandies jaunimas. Veiks už
kandinė. šokiams gros p. Ra
manausko orkestras. (pr.)

x Didelė 500 vietų salė ir ke
turios mažesnės salės vestuvėms 
bei įvairiems baliams. Taip pat 
patalpos konferencijoms ir su
važiavimams. Kreiptis į Lito 
Bendrovės administruojamą O’ 
HARE CONGRESS INN, 3010
N. Mannheim Rd., Franklin 
Park,, Illinois 60131. Tel.: 455 
-4300. (slk.)

X Philco, oro vėsintuvai 
(air conditionersj — Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir į- 
dėjimas veltui. Banga TV, 2649
W. 63rd St, tel. 434-0421, na
mų WA 5-3607.

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

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (sk.)

X RAŠOMOS MAŠINĖLES,
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., liet.-angį. raidynu. 
Taip pa.t Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite 'katalogų:
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr.,
E. Norhtport, N. Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tel. 476-7399. (sk.;

X Inž. Antanas ir Aušra Sa- 
baliai, iš New Yorko, dalyvavę 
vysk. A. Deksnio įšventinime, 
ta pačia proga sustojo Chicago
je, pas žurn. J. Janušaitį, Para
mos savininką. Pabus Chicagoj 
ligi sekmadienio.

x Sofija Blažienė, Beverly 
Montessori mokykloje atlikusi 
praktiką, ir Julija Smiigiene. 
Vaikų Namelių mokytoja — 
praktikantė yra rekomenduotos 
Montessori diplomų gavimui, k u 
rie bus įteikti laike metinio A- 
merikos Montessori seminaro 
Chicagoje, Sheraton viešbutyje.

X Vytautas ir Gražina Karai- 
čiai, 3103 W. 71 St. išvyko lėk
tuvu mėnesiui į Europą, aplan
kyti giminių, artimųjų ir žymes
nių vietovių.

X Antanas Gintneris, LB Chi 
cagos apygard. valdybos narys, 
minint birželio įvykius ir išvež
tųjų bei partizanų pagerbimą 
Marąuette Parko parapijos baž
nyčioje birželio 14 d. su iškil
mingu ir sėkmingu “Reąuiem” 
vietos choro išpildymu bei dirig. 
muz. VI. Baltrušaičiu, labai 
daug pasidarbavo organizuojant 
propagandą ir informaciją lietu 
viškoje spaudoje, kaip apygar
dos valdybos spaudos ir infor
macijos vadovas.

X George Pūkelis jau trecia 
savaitė kaip guli Illinois Re
search ligoninėje, ten pergyveno 
sėkmingą akies operaciją ir ei
na kasdien geryn. George ir Ju- 
lia Pulkeliai gegužės 25 d. at
šventė savo laimingą 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį, po 
kelių dienų šventės turėjo atsi
gulti į ligoninę.

X Lietuvių paštininkų sąjun
gos valdyba Chioagoje birželio 
22 d., sekmadienį, 4 vai. p. p., 
Marąuette Parke rengia metinę 
savo išvyką — gegužinę. Susi
rinkimo vieta — prie Dariaus - 
Girėno paminklo. Ta proga bus 
įteikta sąjungos valdybos išleis
ta Lietuvos paštininkų atsimini- 
,mų knyga mecenatams ir gar
bės prenumeratoriams. Nariams 
atskiri pakvietimai nesiunčiami, 

i o svečiai, kurie domisi minėtą- 
I ja knyga, kviečiami Įkartu daly- 
1 vauti ir ją įsigyti.
| X Aldona lr Vladas Paške- 
i vičiai, gyv. 6335 So. Califomia 
I Avė., prieš kurį laiką įsigiję 4 
' butų apartamentinį namą, 'bir
želio 15 d. turėjo jo pašventini
mą, dalyvaujant kelioms dešim
tims savo draugų, giminių ir pa
žįstamų. Tuo pačiu buvo ir jų 
dukters Rasos - Genovaitės Ma
rijos aulkšt. mokyklos užbaigimo 
iškilmės. Ji priimta į universi
tetą tolimesnėms studijoms tęs
ti. Jos tėvas kilme nuo Sere
džiaus, o motina — Sintautų, 
Sakių apskr. Vasiukevičiūtė.

X Rožė Didžgalvis Šv. Kry
žiaus ligoninėje pergyveno sun
kią operaciją. Eina geryn ir stip 
rėja ir tuoj apleis ligoninę. Ro
žė Didžgalvis yra žinoma veikė
ja ir gabi 'šeimininkė.

X LB Auroros apylinkė bir
želio 22 d. rengia Sibiran trėmi
mų paminėjimą. 12 vai. pamal
dos Holy Angels bažnyčioje ir 
1 vai. po p. visi renkasi pas Ma
rytę ir Juozą Vizgirdus, 967 Sol- 
fisburg, Aurora, Illinois. Kun.
K. Kuzminskas padarys prane
šimą ir parodys Skaidrių iš Ro
mos ir Europos gyvenimo.

X Kun. Adolfas IStašys, šv. 
Kryžiaus parapijos vikaras ir 
Alto Ohicagos skyriaus vicepir
mininkas, besilankąs Europoje, 
rašo mums iš Austrijos sostinės 
Vienos, kad ten yra kas pažiū
rėti ir pamatyti.

X Wisconsin Delis, lietuviu 
kolonijoje, išnuomojams namas 
su moderniškais patogumais 
ant Wisconsin upės, 75 dol. sa
vaitei. Kreiptis: Dr. K. Bobelis, 
425 N. Liberty (St., Elgin, III. 
tei. 426-6081. (sk.J

X Už a. a. Algį Rūbą metinės Į
šv. Mišios bus atlaikytos birže- 1 
lio 21 d., 9 vai. ryto, Šv. Antano 
vardo bažnyčioje, Cicero. Ponai 
Rūbai labai prašo gimines ir j 
pažįstamus jose dalyvauti, (pr.) tesnį rūbą.

Dalis svečių birželio įvykių minėjimo metu Clevelande. Nuotr. J. Garlos

SASNAUSKO REQUIEM JUODOJO 
BIRŽELIO NUOTAIKOSE

Šiais metais juodasis birželis 
Chicagoje buvo paminėtas visiš
kai skirtingai — iškilmingu Švč. 
M. Marijos Gimimo par. bažny
čioje atliktu Česlovo Sasnausko 
Reąuiem, kurį išpildė parapijos 
choras, vadovaujamas muz. VI. 
Baltrušaičio, ir solistai.

Bažnyčia buvo pilnutėlė žmo
nių. Įžanginį progai tinkamą žo
dį tarė kan. V. Zakarauskas, po 
to sukalbėdamas invokaciją.

Choras pradėjo minėjimą A. Va 
nagaičio “Malda”. Smuikininkas 
Povilas Matiukas davė smuiko so 
lo (Grave, F. Bach-F, Kreisler)^ 
Iš Th. Dubois “Septynių Kris
taus žodžių” oratorijos ištrauką 
solo sugiedjo sol. Jonas Vaznelis. 
Sol. Alė Kalvaitytė pagiedojo so
lo Domine Deus (J. Dambraus
ko). Pirmos dalies pabaigoj sol. 
Stasys Baras pagiedojo G. Verdi 
Ingemisco iš “Reąuiem”.

Antrojoj daly galingai nuskam 
bėjo viso choro giedamas Č. Sas
nausko “Reąuiem”. Į chorą solo 
giesmėmis įsijungė vėl tie patys 
solistai — Alė Kalvaitytė, Stasys 
Baras ir Jonas Vaznelis. “Reąui
em” buvo išpildyta ištisai nuo 
“Kyrie” iki “Salve, Regina”. Ne
toli šešiasdešimties narių pui
kių balsų choras skambėjo galin
ga:, bet ir subtiliai, keldamas kar 
tais šiurpuliukus, bet ir nuteik
damas prisiminti ant pavergtos: 
tėvynės aukuro paaukotus brolius i 
ir seseris, kurie yra žuvę dėl Die- Į 
vo ir savo tėvynės meilės, lais-

X Putnamo Seselių rėmėjų 
Marąuete Parko sk. narių susi
rinkimas įvyks birželio 22 d., 
sekmadienį. Melsimės bendrai 8 
v. Mišiose, o po Mišių parapijos 
salėje bus pusryčiai ir susirin
kimas. Kviečiami nariai ir visi 
prijaučiantieji.

X Ona Makaveckienė po sun
kios operacijos “Littie Compa
ny of Mary Hospital” gydosi 
namuose pas savo dukterį ir žen 
tą Edvardą ir Stella Raubus, 
10221 So. Washtenaw.

X Rimas Staniūnas, Ameri
kos Lietuvių tarybos Chicagos 
skyriaus pirmininkas, praves 
liūdnųjų birželio įvykių minėji
mą ■penktadienį, birželio 20 d., 
7:30 v. v. Jaunimo centre. Iškil
mės prasidės prie paminklo, kur 
bus padėtas vainikas žuvusiems 
pagerbti. Programa salėje nu
matyta: Igno Andira'šiūno trum
pas žodis ir Domo Veličkos vei
kalas “Mažųjų įbrolių baladė,” 
atliekama Ped. Lit. inst. studen
tų.

X šaulių sąjungos ideologinės 
savaitės stovykla Dainavoje jau 
vyksta nuo birželio 16 d. Visi 
k)as važiuoja autobusu į stovyk
los uždarymo iškilmes renkas; 
šeštadienį, t. y. birželio 21 d. 6 
v. r. prie Jaunimo centro, nes 7 
v. r. autobusas išeina. Vykstan
tieji pasiima pagalvei užvalka
lą, 1 paklodę, moterys kurios 
turi, tautinius rūbus, o vyrai 
uniformas. ISekmadienį vyks iš
kilmingos pamaldos, šeštadienį 
tradicinis joninių liaužas. Laužo 
programa bus vakare, gali būti
šaltoka, tad prašom pasiimti šil-i Miehigano paežerė ties Gintaro vasarviete, Union Pier, kur šį savaitgalį įvyksta Chicagos Lietuvių inžinierių 
tesni rūbą. J ir architektų išvyka.

vės kovose, Sibiro tremtyje, sun
kiųjų darbų stovyklose ir kalėji
muose.

Kai minia iš bažnyčios skirstė
si, pabaigoj bendrai su choru su
giedojusi Tautos himną, buvo 
galima jausti tikrą anų metų bir 
želio nuotaiką ir regėti žibančias 
akis. Lietuviškos visuomenės pa
dėka muz. VI. Baltrušaičiui ir vi
sam chorui už naują būdą iš nau
jo prisiminti tėvynės likimą ir sa
vuosius.

Po koncerto parapijos salėje 
choristams ir kviestiems svečiam 
buvo kuklios vaišės ir proga pasi
dalinti šio gražaus koncerto nuo
taikomis. Vakarienę atidarė choro 
pirm. V. Momkus ir jai pakvietė 
vadovauti Vyt Radžiu. Vakaro 
vadovas po trumpos kalbos pak
vietė vysk. V. Brizgi tarti žodį. 
Vysk. Brizgys priminė dienos rei
kšmę ir ragino prisiminti ne tik 
mirusius, bet ir gyvuosius, tebe- 
kovojančius likiminę kovą ir te- 
benešančius vergijos pančius. 
Taip pat trumpas kalbas pasakė 
lietuvos gen.' konsulas dr. P. 
Daužvardis, parapijos klebonas 
prel. V.Černadškas, choro dirigen
tas muz. VI. Baltrušaitis, LB Chi
cagos apyg. pirm. A. Juškevičius, 
kuris buvo ir viso šio minėjimo 
rengėjų atstovas. Pabaigoje visiem 
prie programos prisidėjusiems pa
dėkojo choro pirm. V. Momkus, 
ypač vakarienę finansavusiems p. 
A. Edvvards šeimai.

Buvo įdomu stebėti, kad šis 
neeilinis birželio įvykių minėji
mas buvo vertinamas ne tik či- 
kagiečių, bet buvo matyti svečių 
ir iš toliau atvykusių, kaip prel. 
J. Tadarauskas iš Hamiltono, 
prel. V. Balčiūnas iš Putnamo, 
prof. V. Marijošius iš Hartfordo, 
rašyt. B. Gražulis iš Detroito, A. 
Aistienė iš Washingtono ir kt.

Naujas būdas paminėti birže
lio įvykiams yra vertas susidomė
jimo ir kitų mūsų švenčių progo
mis, kurias mėginame išvesti iš 
įprastinės rutinos. Dėlto verta pa 
garbos ir LB Chicagos apygar
dos valdyba, pasiėmusi minėjimo 
technišką organizavimo naštą.

Np.

VASARA PRASIDEDA
Vasara oficialiai Chicagoje 

prasideda 8:55 vai. ryto birželio 
21 d.

Chicagos žinios
NAUJAS AMBASADORIUS

Prezidentas Nixonas paskyrė 
Luther Replogle, 67 m., nauju 
ambasadoriumi Islandijai. Replo
gle gyvena Kenilworth priemies 
tyje.
ASTRONAUTAI LANKYSIS

Nacionalė aeronautikos ir er
dvės administracija (NASA, 
praneša, kad du iš trijų Apollo 
10 astronautų priėmė mero Ri
chard Daley pakvietimą apsilan
kyti Chicagoje. Thomas Staf- 
ford ir Eugene Ceman atvyks 

' birž. 30 d. Miesto tarybos na
riai pagerbs astronautus specia
li sesija. Ta proga Cernan ap
lankys savo motiną gyvenančią 
Bellwoode.

Moksleiviai ateitininkai lankosi Lietuvos pasiuntinybėje. Vidury min. 
J. Rajeckas ir ponia ir ekskursijos vadovė E. Vadopalienė.

Nebeveiks Šv. Antano gimnazija
Lietuvių pranciškonų vadovy

bė birželio 11-13 d. specialiame 
suvažiavime Kennebunkporte, 
Maine, svarstė šv. Antano gim
nazijos klausimą. Iš visų pusių 
apžvelgus padėtį, skelbiamas 
šis pranešimas.

Šv. Antano gimnazija, įsteig
ta lietuvių tėvų vaikams, su pla 
čia ir oficialia lituanistine prog
ramą per 13 metų laikėsi eks
perimentinėje padėty. Jos stei
gėjai bei išlaikytojai vis tikėjo
si, kad ši vienintelė lietuvių gim
nazija Amerikoje išsivystys ir

j. A. VALSTYBĖSE
Dr. Vytautas Bieliauskas,

' Xavier Universiteto psichologi
jos katedros vedėjas, birželio 
9-11 dienomis, Xavier universi
tete pravedė tarpasmeninio ben
dravimo seminarą Xavier uni
versiteto “graduate” studen
tams.

_  VVashingtono Tiksliųjų
mokslų draugijos pobūvyje ra-

įšytojas, fizikas Kazys Alminas 
buvęs neseniai okupuotoje Lie
tuvoje turėjo progos padaryti 
nuotraukų kai kurių Lietuvos 
pilių. Draugijos pakviestas jis 
paskaitė paskaitą apie Kauno, 
Vilniaus, Trakų, Medininkų, 
Raudondvario pilis nurodyda
mas jų tuolaikinę reikšmę ir pa
rodė gražių, įspūdingų skaidrių 
pilių, bažnyčių, rūmų bei lietu- 

! viškos žiemos vaizdų. Tame su
buvime sužinota apie ponios 
Green (amerikonės) ruošiamą 
antropologinį mokslinį darbą 
kuriame ji palygina lietuvių, 
slavų, vakarų europiečių, Azijos 
gyventojų delnų bruožus, krau
jo sudėtį ir pan. Ji nurodė, kad 
lietuviai tose srityse išsiskiria

RUSŲ KREPŠININKAI
Rusų olimpinė krepšininkų 

komanda Notre Dame universi
teto sporto salėje sulošė keletą 
žaidimų su vidurvakarių kole-jų 
žvaigždėmis. Amerikiečiai laimė 
jo pirmą žaidimą 65:62 santy
kiu. Antrą žaidimą laimėjo ru
sai 80:67. Laikraščiai iškelia ru
sų komandoj lošiančio Modesto 
Paulausko gabumus.

stengėsi ją ugdyti, net imdami 
iš bankų žymias paskolas. Gim- Į 
nazijos raidoje netrūko viltingų j 
prošvaisčių, kurios dar labiau ■ 
skatino investuoti.

Šv. Antano gimnazija nuolat 
buvo gerinama ir garsinama vi
soj lietuvių spaudoj ir radijo 
programose. Pranciškonų atsto
vas lankė lietuvių mokyklas A- 
merikoje ir Kanadoje, ieškoda
mas mokinių; didmiesčiuose 
įuosta gimnazijos kultūriniai 
parengimai; kasmet siuntinėta 
lietuvių šeimoms apie 20,000

iš aukščiau nurodytų žmonių. 
Tai buvę pastebėta po Antrojo 
Pasaulinio karo kai DP stovyk
lose buvo įmamos pirštų atspau 
dos. Daromi spėliojimai, ar se
na ligi šiol lietuvių išlaikyta 
kalba turi ryšio su delnų bruo
žais, kraujo sudėtimi ir gal kai 
kuriomis ligomis, ar atvirkš
čiai. Prelegentė stebisi, kaip 

’ maža tauta galėjo ištisus šimt
mečius išlaikyti kai kurias sa- 

j vybes.
— Kun. Gintautas Sabataltia, 

SJ, bebaigęs klinikinės psicho
logijos studijas magistro laips
niui Xavier universitete ir at
liekąs praktiką Longvievv vals
tybinėje psichiatrinėje ligoninė
je, Cincinnati, iš Case WesteiM 
Reserve universiteto, Clevelam 
de, gavo pilną mokslo stipendi
ją tęsti klinikinės psidhologijoa 
studijas doktorato laipsniui ir 
yra paskirtas Case VVestem Re- 
serve universiteto asistentu Wa- 
de Park Veterans Administra- 
tion ligoninėj Clevelande.

— Rež. Juozas Kaributas, 
Los Angeles, Calif., išvykimą 
trims mėnesiams į Europą. Grįš 
rugsėjo mėnesį.

DID. BRITANIJOJ
— Joninių ir Petrinių pobūvį 

ruošia D. Britanijos liet. s-gos 
I skyrius ir kitos organizacijos.

— Tėvo ir jaunimo dieną su 
ruošė Londono lietuviai. ITa pro
ga buvo iškilmingos pamaldos 
ir procesija, kurioje dalyvavai 
gausus jaunimo būrys. Procesi
jai vadovavo Veronika Jurienė.

— Eduardas Skvarčinskas, 
kilęs iš Zarasų apskrities, mirė 
Peterboroughe, sulaukęs tik 48 
m. amžiaus. Informacijų apie jį 
gali suteikti V. (Strumskis, 5, 
Victoria St., (Millfield), Peter- 
įborough, England. t

— L. švalkus, persekiojamai 
ligų ir kitų negalavimų, parašė 
vienaveiksmę komediją “Metai 
muša”, kurią ruošiasi suvaidin- 
ii Coventrio gražinietės.

— Lietuvių skautai, -ės inten 
šyviai ruošiasi šią vasarą sto
vyklauti ir telkia lėšas.

— Birželio skaudžių įvykių 
minėjimai buvo suruošti visose 
kiek didesnėse Anglijos lietuvių 
kolonijose.

laiškų su kvietimais pasinaudo
ti šiia mokykla. Pagaliau atlygi
nimas už mokinio išlaikymą vi
są laiką buvo labai žemas, kad 
visi išgalėtų mokėti, būtent: 
pradžioj imta tik 300 dol., vė
liau 600 ii r šiemet 750 dol. už 
pilną mokinio išlaikymą per 
metus.

Vienok tai nepaveikė lietuvių 
tėvų. Prieš trejus metus pagau
sėję mokiniai ėmė mažėti kaip 
tik tuo laiku, kai aukščiausiai 
buvo iškelta šv. Antano gimmJI 
zijos pedagoginė, lituanistinė ir 
sportinė programa. Mokiniams 
mažėjant, finansiniai sunkumai 
augo. Vilties dar teikė šeimos 
bei švietimo metai, kurių proga 
buvo atsikreipta į šeimas visoj 
lietuvių spaudoj ir iki šiol lauk
ta teigiamo atbalsio. Tačiau at
einantiems mokslo metams už
siregistravo tik 11 naujų moki 
nių. Iš viso jų šį rudenį būtų 60. 
Tada gimnazijos metinis defici
tas siektų 40,000 dol, į

Padėčiai blogėjant, lietuvių 
pranciškonų vadovybė savo su
važiavime priėjo prie išvados, 
kad tolimesnis eksperimentavi
mas visiškai nebėra įmanomas 
finansiškai, ir šv. Antano gim
nazija nebeveiks nuo šių metų 
rudens. Joje dirbę vienuoliai 
mokytojai pereis į įkaitas lietuviš
kos veiklos sritis, ypač Kultūros 
židinio kūrimą Nevv Yorke, 
pastatas liks lietuvių visuome
nės, labiausiai jaunimo reika* 
lama.

Pranciškonų vadovybė labai 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 'ku
rie šv. Antano gimnaziją verti
no, palaikė ir į ją siuntė vaikus. 

Tėv. Leonardas Andriekus,
OFM, Pranciškonų provinciolas.


