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RUSAI IR KINAI V EL SUSIDŪRĖ
Kinai ir rusai vieni kitus kaltina puolimais,žudymais — Kinai vėl grasina: nevykdy
kite provokacijų, sustabdykite agresiją, nes būsiančios rimtos pasėkos...

Kaina 10 e. Nr. 160

, 2.500 žurnalistų seks istorini
skrydį

Washington. — Liepos 16 d., 
prasidedant istoriniam “Apollo 
11” skrydžiui į mėnulį, erdvių 
centre Houstone susirinks rekor 
dinis spaudos žmonių, iš viso pa
saulio, skaičius. Jie seks akimir
kas, kai trys astronautai pradėsi 
žygi ir kai po kelių dienų du iš 
jų, Armstroing ir Aldrin, nusi
leis mėnulio paviršiuje.

Iš 2,500 žurnalistų, 520 atsto
vaus užsienio kraštų laikraščius, 
žurnalus, radijo bei televizijos 
siųstuvus. Jiems suteikti NASA -

A erdvės tyrinėjimų įstaiga pasky
rimo raštai, leidimai.

Žygį seks 45 užsienio kraštų 
spaudos atstovai

Iš viso, liepos 16-ją Houstone 
susirinks 45 užsienio kraštų at
stovai. Kai kuriuos kraštus, pv. 
Japoniją atstovaus gausi, net 104 
žurnalistų delegacija, gi iš An
golos Afrikoj telaukiama vos 
vieno atstovo.

Štai sąrašas kraštų, kurie pasiųs 
gausias spaudos atstovų delega
cijas: Italija — 61, Anglija — 
48, Prancūzija - 39, Vak. Vokie
tija - 36, Meksika - 33, Ispanija- 
18, Kanada - 17, Australija -16, 
Argentina -15, Šveicarija su O- 
landija - po 8 atstovus.

g Jugoslavija su Rumunija
Komunistinį pasaulį Housto

ne atstovaus Jugoslavija, kuri nu
matė prisiųsti keturis reporterius 
ir Rumunija — du. Sovietų Są
junga neprašė leidimo sekti žygį, 
tačiau Houstone nurodoma, kad 
jei rusai paprašytų leidimo, jiems 
jis būtų suteiktas.

Kiti kraštai, siunčią savo spau
dos ar radijo, televizijos atstovus, 
yra šie: Danija, Norvegija, Čilė, 
Airija, Austrija, Panama, Grai
kija, Nikaragua, P. Afrika, Indi
ja, P. Korėja, Kolumbija, Suomi
ja, Izraelis, Peru, N. Zelandija,

• Turkija, Iranas, Venecuelą, Cos
ta Rica, Egiptas, Urugvajus, 
Hondūras, San Salvador, Liuk
semburgas, Ekvadoras ir Portu
galija.

Toks didelis kraštų skaičius 
liudija pasaulio dėmesį amerikie
čių vykdomam žygiui — žmones 
nutūpdinti mėnulyje.

Žygis, tiksliausiai sekamas
NASA žiniomis, “Apollo 11” 

žygis, numatoma, būsiąs tiks
liausiai bei plačiausiai sekamas

U. S. S. R.

Kinų - sovietų pasienis, kur vyksta susidūrimai

Kinai paskelbė pirmieji

PEKINAS, MASKVA. — Ki
nai vėl susidūrė su rusais pa
sieny — tai įvyko liepos 8 d. 
Pekinas paskelbė apie naują į- 
vykį pirmasis, ir ne tik savo 
krašto gyventojams, bet ir sve
timomis kalbomis per radiją 
pasauliui. Kinai kaltino Sovietų 
Sąjungą, kuri, esą, į Mandžiū- 
rijos Heilungkiango pasienio 
provinciją pasiuntusi karinius 
dalinius, laivus bei lėktuvus.

Rusai atsiliepė po kelių va
landų, kaltindami kinus — jie 
vykdę “banditišką išpuolį” Gol- 
dinskio saloje ir užmušę vieną 
upės darbininką ir tris sužei- 
dę.

Abu kraštai įteikė piktas notas 
ambasadose

Rusai įteikė protestą kinų 
ambasadai Maskvoje ir kaltino 
kinus vykdžius “iš anksto ap
galvotą provokaciją”. Jie pri
dūrė, kad naujasis incidento 
tikslas buvęs sutrukdyti abie
jų kraštų pasitarimus upės lai
vybos klausimais, šiuo metu 
vykdomus Chabarovsko mieste.

Kom. Kinijos užsienio reik. 
ministerija įteikė notą Sovietų 
Sąjungos ambasadai Pekine. Ki
nai kaltina rusus: jie sunaikinę 
vieno kino namus. Piktoje no
toje dar nurodyta, kad rusų 
kariai įsiveržę su dviem laivais, 
kinų teritorijoje jie apšaudę vie

Naujausios žinios
F. Borman Kremliuje

tos gyventojus bei milicinin
kus, vėliau gi pasiuntę dar du 
•laivus. Be to, sovietų lėktuvai 
grėsmingai skraidę virš Pacha 
salos, esančios kinų žemėje.

“Kinijos gyventojai jus 
smarkiai nubaus...

Kinai savo notoje pareiškė, 
kad Kinijos vyriausybė “visu 
rimtumu įspėja sovietų vyriau
sybę: jei jūs ir toliau atkak
liai vykdysite agresijos ir gink
luotos provokacijos politiką, 
nukreiptą prieš Kiniją, jūs ne
abejotinai susidursite su griež
tomis Kinijos gyventojų baudi
mo priemonėmis. Sovietų vy
riausybei tenka pilna atsakomy
bė už visas, dėl to galinčias kil
ti, pasėkas”.

Vos 40 m. atstu nuo 
pasitarimų vietos

Rusai savo notoje kaltino, 
kad kinai puolę “neginkluotus 
darbininkus”, saloje taisiusius 
laivybos ženklus. Esą, k nai a- 
tidengę ugnį su automatiniais 
šautuvais.

Pasienio susidūrimai vyksta 
nuo š. m. kovo m. pradžios. A- 
nuomet rusai buvo paskelbę, žu
vus 50 sovietų pasienio sargy
binių. Kinai apie jų patirtus 
nuostolius ligšiol nebuvo prane
šę.

Liepos 8 d. susidūrimo vieta 
yra 40 mylių į vakarus nuo so
vietų miesto Chabarovsko, kur 
vyksta pasitarimai laivybos 
klausimais.

Skrydis j mėnuli, kaip jau pranešta, įvyks numatytu laiku — liepos 16 d. Du astronautai, tikimasi, mė
nulio paviršiuje nutūps liepos 20 d. Čia trys “Apollo 11” žygio dalyviai: iš kairės — Neil A. Armstrong, 
įgulos vadas, Michael Collins ir Edwin E. Aldrin Jr.

Kina i teigia:
JAV—jų pirmasis priešas

M. Collins, vienas iš “Apollo 11” 
žygio dalyvių

Jį vakar priėmė N. Podgornas
MASKVA. — Astronautas 

pilk. F. Borman su šeima vakar 
iš Sibiro ir Krymo grįžo į Mask
vą ir lankėsi Kremliuje. Jis čia 
su savo šeima buvo priimtas 
A. Tarybos prezidiumo pirminin 
ko N. Podgomo.

Prieš atvykdamas į Maskvą, 
Bormanas lankėsi Jaltoje ir bu
vo pagerbtas komjaunuolių Ar- 
tek miestelyje — jų čia įsikūrę 
4500. Bormanas kalbėjo 700 
jaunuolių. Iš Jaltos Bormanas 
su šeima nuskraidintas į Sim
feropolį ir iš ten į Novosibirs
ką, kur aplankė mokslininkų 
tyrinėjimų centrą.

iš visų ligšiolinių erdvės žygių.
Tai nebus lengva, nes NASA 

yra pakvietusi žygį sekti į Hous
ton miestą, be žurnalistų, dar 
per 2,000 Amerikos prekybos, 
pramonės bei mokslo vadovų ir 
iš jų 2,171 jau pasižadėjo atvyk
ti.

Šalia jų pakviesta apie 480 
užsienio kraštų biznio, vyriausy
bių, pramonės mokslo žmonių ir 
diplomatų (jų tarpe ir Lietuvos 
atstovas J. Kajeckas). Jie bus glo
bojami Cape Kennedy ir seks erd
vėlaivio pakilimą.

Taip pat į Floridą vyks ir visi 
Kongreso nariai — jie grįš į Wa- 
shingtoną tą pačią dieną.

Apskaičiuojama, kad šalia 
kviestinių svečių, Floridoje paki
limą stebės nemažiau milijono 
šiaip piliečių.

Ypatingas svečias — prez. R. 
Nixonas. Manoma, kad jis vyks 
stebėti žygio pradžią, gi po 8 die
nų skris į Ramųjį vandenyną ir 
ten, “Hornet” lėktuvnešy, pas
veikins laimingai (reikia many
ti) sugrįžtančius astronautus, pa 
siekus mėnulį.

Rusai ir “Apollo 11”
F. Borman vakar spaudai pa

pasakojo apie liepos 16 d. pra
dedamą žygį į mėnulį. Oficialiai 
rusai šiam žygiui mandagiai pri 
taria, tačiau neviešai jie nusi
skundžia ir net daro priekaiš
tus: esą, amerikiečiams dau
giausia rūpi garbė, prestižas ir 
jie, beskubėdami, lengvai žai
džią astronautų gyvybėmis...

Dar 15.000 karių 
- i JAV

Tai sutaupys 75 mil. dolerių
VVASHINGTON. — Vakar B. 

Rūmai paskelbė: netrukus nu
matoma iš JAV bazių Azijoje, 
Vak. Europoje atitraukti 15,000 
JAV karių ir jų šeimų. Tai lies
tų ir P. Vietnamą, kitus Pietry
čių Azijos kraštus ir Vak. Ber
lyną, bet ne karo židinius.

Naujoji priemonė įgalintų su
mažinti mokėjimų balanso de
ficitą ir iždui sutaupyti iki 75 
mil. dolerių.

Kongresas ir ABM
Laukiama ilgų pasitarimų
VVASHINGTON. — Kongre

sas jau dvi savaites svarstė pre 
zidento Nixono pasiūlytos ABM 
sistemos (priešraketinės gyny
bos) priėmimo klausimą. Šioji 
gynyba apima “Safegard” ra
ketų įrengimą 12-je JAV vie
tų. Pradžioje gynyba numaty
ta įrengti dviejose vietose ir 
šiam reikalui laukiama Kongre
so pritarimo — paskirti 891.5 
mil. dolerių sumą. —»

Prieš pasiūlymo priėmimą 
veikia visa eilė senatorių. Bal
savimo laukiama kitą savaitę. 
Numatoma, kad Atst. Rūmai 
ABM gynybai gali pritarti, ta
čiau neaiškumų kelia senato 
laikysena — jo nariai pasidali
nę. Vis dėlto, manoma, kad pre- l

H. Selassie, Etiopijos imperatorius, 
kelias dienas lankosi VVashingtone

H. Selassie JAV-se
Buvo priimtas Balt. Rūmuose

VVASHINGTON. — Etiopijos 
imperatorius H. Selassie, lanky
damasis VVashingtone, buvo pri
imtas prez. Nixono ir šio svečio 
garbei surengė pietus. Abiejų 
kraštų vadai iškėlė taikos ir 
bendradarbiavimo reikalą. Im
peratoriui viešėjus B. Rūmuose, 
netoli jų demonstravo Afrikos 
gyventojų grupė.

Popiežius kelia Selassie 
nuopelnus

VATIKANAS. — Tą pačią 
dieną, liepos 8 d., naujasis E- 
tiopijos ambasadorius įteikė ski 
riamuosius raštus popiežiui Pau 
liui Vl-jam. Jis apie Haile Se
lassie atsiliepė ypatingai šiltai, 
nurodęs, kad imperatorius nuo
širdžiai trokštąs taikos ir pasi
tikįs Dievu.

Popiežius su Selassie buvo 
susitikęs birželio 10 d., Pauliui 
Vl-jam lankiusis Ženevoje. A- 
bu deda pastangas pasiekti tai
kos Nigerijoje.

• Australijoje, Melboume nu
bausti du studentai, protestavę 
prieš Vietnamo karą.

zidento Nixono pasiūlymas bus 
priimtas, nors ir su maža bal
sų pei-svura.

Kinija tebegresia JAV 
įsaugumui

W ashinglon. —FBI direkto
rius J. Edgar Hoover pareiškė, 
kad komunistinė Kinija savo pir
muoju priešu laiko JAV-bes ir 
dėl to ji siekia įsigyti krašte kuo 
daugiau mokslo srities informa
cijų. Kinijos grėsmė JAV-bėms 
vis tebėra. Pagaliau, jos vadų 
pernai daryti karingi pareiški
mai nekelia abejojimų, kad JAV 
laikomos Kinijos priešu Nr. 1.

Hooveris apie tai ne viešai 
kalbėjo Atst. Rūmų pakomisei ir 
tik liepos m. tie pareiškimai vie
šai paskelbti.

Kinai ir kiti siunčia šnipus
Kom. Kinija, siekdama pra

lenkti kitus, ypač Vakarų kraš
tus ūkiniu, kariniu ir ypatingai 
mokslo atžvilgiu, nepaprastai 
išvystė savo žvalgybos veiklą.

Nors JAV žvalgybos įstaigos 
seka ne tik Kinijos, bet ir sovie
tų bei Kubos žvalgybų veiksmus 
šiame krašte, tačiau turima duo
menų, kad ir komunistiniai kraš
tai siekia įsiveržti į FBI, ČIA įstai
gas, be to, į valstybės bei gyny
bos departamentus.

Žvejyba Ram. Vandenyne
LIMA, Peru. — Trys P. Ame

rikos kraštai, Peru, Chile ir Ek
vadoras sutarė liepos 30 d. su
sitikti su JAV atstovu Buenos 
Aires ir tartis žvejybos Ramia
jame vandenyne klausimais. 
VVashingtone nurodoma, kad mi 
nėti kraštai liepos 3 d. pakvies
ti JAV-bių. Visi trys kraštai 
yra nustatę 200 mylių teritorinę j 
ribą (nuo pakraščių) ir dėl to, 1 
sulaikius JAV žvejų laivus, san
tykiai tarp JAV ir Peru bei Ek
vadoro yra gerokai atšalę.

KALENDORIUS

Liepos 10 d.: šv. Leontas, šv. 
Rufina, Gilvainas, Eirimė.

Liepos 11 d.: šv. Pijus I, šv. 
Olga, Vilimantas, Šarūne.

Kinų propagandos antplūdis
Kom. Kinija ypatingai susti

prino savo propagandą JAV-se. 
Šiame krašte yra 300,000 kinų 
kilmės gyventojų ir jų ne vienas 
patenka į žvalgybos spąstus ar 
dėl kilmes ar dėl “įkaitų” pa
dėties, jiems turint giminių kom. 
Kinijoje.

Vis daugiau kelia rūpesčio ki
nų jūrininkai, kurių bazė yra 
Hong Konge, nors jų dauguma 
gyvena Kinijoje. Tie jūrininkai 
neretu atveju panaudojami žval
gybos tikslams.

Čekai varžo ūkį
Pastangos išbristi iš ūkinių 

sunkumų
PRAHA. — Čekoslovakijos 

vyriausytbė paskelbė potvarkį, 
kuriuo pakeliamos gaminių kai
nos ir įvedamas atlyginimų kė
limo suvaržymas. Siekiama per 
trejus metus atstatyti pašlijusį 
krašto ūkį.

Čekų respublikos min. pirmi
ninkas S. Razl čekų parlamen
tui — tautinei tarybai nurodė, 
kad vyriausybė verčiama grieb
tis aštrių priemonių. —

Dvigubai pakeltos geležinke
lių bilietų kainos, be to, skelbia
ma apie kainų pakėlimą kitur. 
Numatoma suvaržyti įmones ar 
įstaigas, kurios tarnautojų ar 
darbininkų atlyginimus yra pa- 
kėlusios daugiau nustatytos 5% 
ribos. Savo ruožtu, vyriausybė 
skelbia mažinanti išlaidas ir ke
lianti įvairių gaminių pristaty
mus.

FAIR & WARMER

Hoover teigimu, kiekvieną me
tų dieną trys ketvirtadaliai tų jū
rininkų plaukia laivais aplink 
pasaulį ir jų 27,000 yra ko
munistų įtakoje esančios Hong- 
Kongo jūrininkų sąjungos na
riais.

Kunigų Vienybes
naujoji vadyba

Pirmininkas — 
kun. J. Jutt-Jutkevičius

MARIANAPOLIS, Conn. — 
Amerikos Lietuvių Kunigų Vie
nybės seimas, savo darbus tu
rėjęs Chicagoje š. m. liepos 1 - 2f 
d., posėdžius tęsė ir užbaigė lie
pos 8 d. Marianapolyje, Conn.

Išrinkta nauja Kunigų Vieny
bės Valdyba: pirmininkas — 
kun. Jonas Jutt - Jutkevičius, 
vicepirmininkai: kun. Stasys Y- 
la ir kun. Juozas Matutis, sek
retorius kum. Vytautas Zakaras 
ir iždininkas kun. Juozas Pet
rauskas.

• Egiptas numato pripažinti 
komunistinę Rytų Vokietiją. Ži
nia kelia rūpestį ir nepasiten
kinimą vak. Vokietijoje.

• Sirija paskelbė: kautynėse 
su Izraeliu, žuvo du lakūnai.

L. Strugal — jo galia vis kyla
Lubomir Strugal, šiuo metu 

tebelaikomas antruoju ,savo į- 
taka, partijos vadu (jis yra G. 
Husako pavaduotojas), šiomis 
dienomis įgijo dar daugiau į- 
takos bei galios. Jis paskirtas 
krašto “liaudies milicijos” va
du. —

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, temp. sieks 80 ir dau
giau 1. F., ryt — saulėta, be 
pakitimų.

.i A*.'!. J

Prahos senamiesčio aikštė šiuo metu — pernai vasarą čia vyko prieš o-
■ -.. . .. * k*Saulė teka 5:25, leidžias 8:26. 1 kupantą nukreiptos protesto demonstracijos
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Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidento parėdymu nuo liepos 
19 ilki 26. bus vadinamoji Pa
vergtųjų Tautų savaitė. Visi vy
čiai prašomai dalyvauti tos savai 
tės atidarymo parade, kuris įvyks 
liepos 19 dieną, šeštadienį.

Rusija kratosi pavergėjo vardo. 
Tačiau invazija į Čekoslovakiją 
priminė viešiems, kad prievarta 
tikrai egzistuoja ir kad nesiruošia 
ma atleisti vergijos varžtų.

Norį jungtis į paradą, turi rin
ktis ir 12 vai., pietų metu prie 
State ir Wacker gatvės kampo, 
jeigu neturėite kuo nuvažiuoti, 
atekite prie Vyčių namo pusę 
vienuoliktos. Bus parūpinti auto 
mobiliai. Pasipurkite tautiniais 
rūbais, jeigu turite, kad žmonės 
lengvai galėtų matyti, kokios tau
tos esate. I.

LIETUVIŲ PARAPIJA 
NEVVARKE

Grupė lietuvių, daugumoje Sv. 
Jurgio savišalpos draugijos na
riai, 1894 metais sušaukė susirin
kimą steigti parapiją Newarko ir 
Essex apygardos lietuviams. Pa
rapija pavadino Švenčiausios Jė
zaus Širdies vardu. Po metų var
das buvo pakeistas į Šv. Trejybės.

Pirmieji parapijonys septyneris 
metus neturėjo nei patalpų, nei 
pastovaus klebono. Mėnesyje kar
tą rinkdavosi jie pamaldoms 
Newarko Šv. Stanislovo bažny
čioje, o vėliau Kaimeli Kalno 
DIEVO Motinos bažnyčioje. 1901 
metais a.a. vysk. Jonas O'Com- 
mer paskyrė kunigą Vaclovą Ma
tulaitį pirmuoju klebonu. Tėvas 
Matulaitis nupirko sklypą New 
York Avė. ir Adams gatvės san
kryžoje, ir medinė bažnyčia bu
vo ten pastatyta.

1916 m. kun. Juozui Dabužins- 
kui vadovaujant, suplanuota 
nauja ir didesnė bažnyčia.

1917 m. spalio mėn. padėtas 
kertinis akmuo dabartinės baž
nyčios prie Adams ir War- 
wick gatvių kampo. 1962 
metais sonosios bažnyčios 
vietoje pastatyta nauja ir moder
niška parapijos salė.

Naująją bažnyčią statant, prie 
parapijos priklausė apie 1000 
šeimų. Nors skaičius dabar yra 
sumažėjęs, kadangi daug išsikė
lė iš Newarko į gretimas apy
linkes, Essexapygardos lietuviai 
katalikai vis dar tebesimeldžia 
Šv. Trejybės bažnyčioje. Daug y- 
ra tokių, kurie, nors išsikėlę gy
venti kitur, pasiliko aktyviais pa
rapijos nariais ir savaitėje kartą 
atvažiuoja į pamaldas, tokiu bū
du neleisdami mirti lietuviškai 
parapijai.

Prel. Kelmelis Ibuvoi paskirtas 
klebonu 1922 m. vasario mėne
sį ir vadovavo parapijai iki 1968 
m., kada dėl senatvės pasitraukė 
iš parapijos pareigų. Jis dabar 
yra garbės klebonu. Faktinuoju 
klebonu yra kun. Jonas Schar 
nūs, gimęs ir užaugęs Nevvarke 
ir berniuku būdamas tarnavęs 
prel. Kelmelio atnašaujamoms 
Mišioms. Kun. Petras Totoraitis 
yra klebono padėjėju.

Šv. Trejybės parapija turi Šv. 
Cecilijos .chorą vadovaujamą 
parapijos vargoninko Klemenso 
Bagdanavičiaus, Šv. Vardo drau
giją, B.V.M. sodaliciją, Altoriaus 
ir Rožinio draugiją ir keletą kitų 
draugijų.

Nevvarke veikia Lietuvos vyčių 
29 kuopa, įkurta 1915 metais ir 
veikli visose parapijos ir vietinės 
lietuvių bendruomenės gyveni
mo srityse. Kuopos nariai pade
da Sv. Trejybės parapijai. Daug 
iš jų dalyvauja dar Šv. Jurgio 
draugijoje ir kitose organizacijo
se. Vienas reikšmingesnių 29- 
tos kuopos darbų yra gražus lie
tuviškas pakelės kryžius prie baž
nyčios. Kuopa finansavo jo sukū

rimą ir pastatė.
Iš kitų veiklesnių lietuvių susi

būrimų Nevvarke paminėtinas Lie 
tuvių —Amerikiečių Veteranų 
klubas ir jų žmonų pagalbinė or
ganizacija. Veteranai, jų žmonos 
aukoja kraują Veteranų Kraujo 
bankui, nupirko inhaliatorių 
Ironbound greitosios pagalbos 
brigadai, įrengė paminklinę len
tą Nežinomam kareiviui Arling 
ton kapinėse, lanko ligonis vete
ranų ligoninėse, dalyvauja pilie
čių sąjūdžiuose bei paraduose ir 
visaip kitaip reiškiasi šakotoje 
savo veikooje.

Nevvarko lietuviai sudaro bran
duolį Nevv-Jersey Lietuvių tary
bos, sėkmingai surengusios Lietu
vos nepriklausomybės dieną, jun
gtinius Baltijos tautų mitingus ir 
kt.

Newarko lietuviai, kartu ir lie
tuviai iš toliau esančių Nevv-Jer- 
sey ir New York sričių, dabar ne
kantriai laukia galimybės daly
vauti 56-jame Lietuvos Vyčių 
organizacijos seime, įvykstančia- 
me Nevvarke. V.

PASVEIKINTI JONAI
Illinois-Indiana apygarda turi 

du žymius Jonus. Tai kun. Jonas 
Savukynas, Aušros Vartų parapi
jos klebonas ir apygardos dvasios 
vadas, ir buvęs apygardos pirmi
ninkas Jonas Evans. Mūsų mie
las dvasios vadas niekuomet ne
atsisako užleisti parapijos salę 
ir net pačios klebonijos patalpas 
įvairiems vyčių minėjimams, už 
tai jokio užmokesčio neimclamas.

Jonas Evans ne tik įvairias pa
reigas organizacijoje eina, bet ir 
remia ją finansiniškai. Apy
gardos choras birželio 24 dieną 
pasveikino abu vardadieninkus.

riuos rašė M. Zujus). Po posė
džių seimo dalyviai buvo nu
vežti į Pine Hill — šventą že
mę. Tai gražiai įrengta uolota 
vieta, primenanti Kristaus gy
venimą.

Rytojaus dieną seimas vėl po
sėdžiavo. Priimti raportai: dva
sios vado, pirmininko, sekreto
riaus ir kitų valdybos narių. 
Naujai išrinktos valdybos sąsta 
tas buvo jau “■Drauge’’ paskelto 
tas. : ...

Prieš ruošiant šeimą teko gir 
dėti nusiskundimų, kad Water- 
buris sunkiau pasiekiama vie
tovė. Bet čia radome didelį nuo
širdumą ir atsidavimą seimo pa
ruošimo darbuose.

Pirmąją seimo dieną dalyva
vo 62 atstovai ir 8 valdybos na
riai. Rytojaus dieną dar prisi
dėjo pora delegatų.

Chicagiečiui I. Sakalui pasiū
lius, sekantis seimas nutarta 
šaukti po trijų metų Chicagoje. 
Tai didelis chieagiečių laimėji
mas. Antradienio popietėje, pa
sibaigus seimui ir dvasios va
dui prisaikdinus išrinktą val
dybą ir sukalbėjus maldą, dele
gatai dar pasikalbėjo ir pasi
vaišinę, įvairiais keliais ir įvai
riomis susisiekimo priemonė
mis skirstėsi namo.

KANADOS ŽINIOS

Hamilton, Ont.

KANADOS LIETUVIŲ DIENA

Tradicinė Kanados Lietuvių 
diena šiemet ruošiama per Dar
bo dienos savaitgalį, rugpiū
čio 30 - 31 dienomis Hamiltone. 
Šitas Kanados lietuvių sąskry
dis, kur jis bebūtų ruošiamas, 
visada sutraukia tūkstančius 
Kanados lietuvių ir labai daug 
svečių iš Amerikos. Šiemet tai 
bus jau penkioliktoji tokia die
na. Ji įvyksta Hamiltone, kur 
ir kilo idėja ruošti Lietuvių die
nas ir kur pirmoji Kanados Lie
tuvių diena ir įvyko dar 1953 
metais. Jau seniai dirba KLD 
rengimo komitetas, sudarytas 
iš veiklių žmonių: pirm. Alf. 
Juozapavičius, I vicepirm. K. 
Baronas, H vicepirm. K. Mik
šys, sekr. Pr. Lecevičius, ižd. 
K. Žukauskas, atstovas jauni
mo reikalams — G. Breichma- 
nas, meno parodos rengimo — 
Aid. Matulienė, banketo organi
zavimui — L. Skripkutė, spau
dos ir informacijos — K. Mile-

Marysville, Wash., šunų pora susilaukė devynių šuniukų, kas veterina- r*S‘ Komitetas turėjo jau daug 
rijos specialistų laikoma retu atveju. Juos čia laikraščiui žinių agentu- darbo posėdžių ir 15-tos Kana
pa prisiuntė ne kaip sencaciją, bet kaip šiaip pramogai pasižiūrėti nuot-

Tik keliais žodžiais ir kelias gė-1 Jis įspūdingai pasveikino sei
lių žiedais pareiškė jiems savo mo delegatus ir svečius prista-
pagarbą ir meilę. Tegu Dievas lai 
mina jų gyvenimą, kad dar daug 
Joninių jie švęsti galėtų. E.P.

NAUJAS APEIGYNAS
Iš spaudos išėjo, naujas, re

formuotas Krikšto sakramento 
apeigynas, kurį praėjusio ge
gužės mėnesio 15 d. paskelbė 
Dieviškojo kulto kongregacija. 
Reformuotos apeigos labiau iš
ryškina Krikšto Sakramento 
prasmę ir pabrėžia tėvų bei 
krikšto tėvų pareigas krikštija
mo vaiko atžvilgiu.

rauką.

Muz. J. Bertulio kantatą “Sugrįžimo giesmė”, kurią, gegužės 4 d. Chicagoje dainavo lituanistinių mokyklų 
mokiniai ir Vyčių choras, susilaukė didelio pasi&'ekim o. Yra siūlančių ją įtraukti į būsimos Dainų šventės 
repertuarą mažųjų chorams, čia matyti mažieji ir Vyčių choras išpildą kantatą . Diriguoja muz. F. Strolia.

Nuotr. A. Gulbinsko

ĮSPŪDŽIAI Iš ALRKS 
SEIMO WATERBUR¥JE

J. LITVINAS
Man teko iš Chicagos į Ame

rikos liet. R. katalikų susivie
nijimo seimą vykti lėktuvu. Kai 
nusileidęs Hartforde ir išlipęs 
iš lėktuvo dairiausi susisiekimo 
priemonės, prie manęs priėjo 
advokatas Tom Mack su dvie- 
mis vaikais ir prakalbino lietu
viškai. Tai buvo maloni staig
mena. Kelionėj (apie 56 myl.) 
jis buvo malo.nus, pasikalbėji
me apie seimo reikalus. Jis at
vežė mane prie Holiday Inn. 
viešbučio, kur buvo seimas. Iš 
čia taksi nuvažiavau j Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos bažny- 
č ą, kur buvo pamaldos. Po pa
maldų gražia eisena seimo da
lyviai susirinko parapijos salė
je, kur buvo graži bei įspūdin
ga programa ir pietūs. Susitin
kame paž!stamų iš Chicagos ir 
kitų miestų, pažįstamų iš 63 sei
mo Pittsburge ir kitų seimų. 
Pasitaikė atsisėsti prie stalo, 
kur sėdėjo St. Juras iš Chica
gos, J. Mingėla ir 'J. Garliaus- 
kas iš Detroito, Valerija Gra
žulienė ir dar pora atstovų iš 
Cleveiandd.

Pobūvį atidarė rengimo komi
sijos pirm. muzikas A. Aleksis, 
balsingas ir įspūdingas svajoto
jas kaip a. a. prof. K. Pakštas.

tydamas juos miestais (iš Chi
cagos, Clevelando, Pittsburgho, 
New Yorko ir kt. vietų). Buvo 
ir daugiau sveikinimų ir kalbų. 
Choras (apie 30 asmenų) gra- 
jiai padainavo Mano gimtinę, 
Bernytį (Aleksio), Apynėlį (Ži
levičiaus), Mes sugrįšime (Alek 
šio). Vyrų kvartetas padaina
vo dar keturias dainas. Po to 
L. Šimutis kalbėjo apie veiklą 
praeity ir dabartyje. Po gerų 
pietų dalyviai buvo atvežti į 
viešbutį, kur buvo dar progra
ma prie baseino ir užkandžiai, 
pokalbiai — susipažinimas. 

Pirmadienį 9 vai. buvo pa

maldos toje pačioje bažnyčioje 
už mirusius LRKS narius, 10 v. 
prasidėjo 64-to seimo posėdžiai 
viešbučio salėje. Maldą sukalbė
jo dvasios vadas prel. J. Bol - 
Baltusevičius, sugiedoti himnai 
(pravedė muzikas A. Aleksis); 
jį seimas išrinko pirmininku, 
buvo sveikinimai ir kt.

Seimas vyko gerai ir sklan-
džiai, be didelių ginčų ar repli- i akademija ir koncertas. Pagrin- 
kų. Jei 'kur atstovas J. Giedrai- dinis kalbėtojas dr. H. Nagys. 
tis replikuoja, jį nuramina L. Meninėje programoje pasirodys 
Šimutis. (Smulkesnė seimo ei- buvusi hamiltoniškė dabar Met- 
ga surašyta protokoluose, ku- ropolitain operos solistė L. šu-

dos Lietuvių dienos programa 
jau galutinai sudaryta. Ta pa

čia proga Hamiltone įvyksta ir 
didelis jaunimo sąskrydis, ku
ris savo programa prisidės prie 
šitos dienos praturtinimo ir pa
įvairinimo.
Lietuvių dienos šeštadienis bus 

skirtas simpoziumo, sporto var
žyboms ir vakare — erdviose pa 
talpose grandioziniam lietuviij 
susipažinimo vakarui - šokiams, 
kur bus bufetas, laimės staliu
kai ir kitos įvairenybės. Sekma
dienį viskas prasidės iškilmin
gomis pamaldomis ir po piet 
Westdale kolegijos salėje įvyks

kytė, Toronto bet. jaunimo an
samblis “Birbynė”, vad. D. Vis
kontienės, talentinga aktorė D. 
Kudabaitė ir Hamiltono tauti
nių šokių grupė “Gyvataras”, 
vad. G. Breichmanienės.

Laukiame ir šiemet į Kana
dos Lietuvių dieną atvykstant 
daug tautiečių iš Amerikos. Nė
ra geresnės progos susitikti po 
plačią Kanadą išsisklaidžiusių 
savo draugų ir buvusių kaimy
nų, kaip per Kanados Lietuvių 
dieną.

KLD komiteto Infonn.

REHARILITAVO KUNIGUS
Kaip jau esame pranešę, gru 

pė Čekoslovakijos kunigų, ku
rie 1950 metais buvo pasmerk
ti dėl tariamų nusikaltimų, šio
mis dienomis buvo pilnai reha- 
bilituoti, pripažįstant, kad juos 
pasmerkęs teismo procesas bu
vo neteisėtas. Tarp rehabilituo- 
tų Čekoslovakijos kunigų yra 
ir Olomano vyskupas pagelbi- 
ninkas IStanislav Zela.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sltarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Boute 25, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos lr California 

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik
susitarus.

Ofiso — HE 4-5768.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 81st Street 
Valandos: antradieniais, pemctarile-

nato 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

Prenumerata:
Cook County, Illinois
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija stiaipsnius tai 

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugu, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Ske'bimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
mais — 8:30 — 12:00.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6060

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBfi — NERVŲ IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
0440 So. Pulaski Road 

Valandos pairai susitarimą

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

AkušerUa ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6132 S. Kedzie Ave~ VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tet PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl S vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs, PB 6-6022 Bez. PB 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
Bendra praktika ,n:

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl. 9 y, v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba šusita-

Ofs. PO 7-6000 Bez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-138.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad 
lr šeštad tik susitarus.

Tel. — REUance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

8925 VVest 594h Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta,
Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSICAL
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chicago, Ui. 
Diathermy — Ultrasound — 

Massage 
Tik susitarus

Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet Šeštad. 2—4 
vai. popiet
Tel. FE 6-3085 arba FR 6-6885

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Weetern Avenue 

Pirmad.. antrad., ketvlrt lr penkt 
nuo 11 vai Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl l vai. p.p.. ieštad
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERUA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Prtlmlnšja tik sualt&rug.

metų
9.00
8,00
9.50

3 mėn. 1 mėn. 
5.00 2.00
4.50 1.75
5.50 2.25

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:^0, šeštadieniais 
8:30 — l2:0O

ustiacų 
— 5:f

Ofiso HE 4-1818 Bez PB 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta, trečiadieniais

OR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PK 3-7800; Namų 025-7691

5159 So. Damen Avenne
Valandos ttk pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. b 
penlktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. b 
šeštad. 8 v, r. Iki 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 YVęst 69th Street
(Tei. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus t- 
______________ (Eįy appt.). ____________

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU,, Pūstes IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 7lst Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGU A 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So, Cicero, Oak Forest, III.O t (ll BĮ

Kabineto tai. 687-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 6Srd Street

Ofiso tel, RElianoe 6-4410 
Rez. GKoyehlU 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgila
Ofisas 2750 W. 7lst Stn»r 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10__ 11
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 6-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

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

Ofiso vai: Pirm., antr., Treč. Ii 
penikt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 lkl I 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kltt 
laiku pagal Musltarlmą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6193

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
0R. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albany Avenne 
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3130

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 71 st Street
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Mūsų jaunimas ir

NEVIENYBĖS BAIMĖ
RUSŲ PAVERGTOS TAUTOS

Visoje Sovietų imperijoje vedama kova prieš rusinimą

PREZIDENTO VIZITAS RYTŲ 

EUROPOJE
Nuolat mūsų spaudoje ir 

šiaip jau kiekviena proga kar
tojama, kad mūsų jaunimui 
neįdomu partijos, kad jis ne
pakenčiąs partinės konkuren
cijos, kad nesutarimai, tegu 
ir lėšų rinkimo klausimu, iau 
atgraso jaunimą nuo lietuviš
kosios veiklos. Tam tikra pras 
me čia yra kiek tiesos, tačiau 
toli gražu ne tiek, kiek mes 
bandome įsitikinti ar kitus įti
kinti. Kova niekam perdaug 
neimponuoja, jos nemėgsta ir 
vyresnieji, bet jei iškyla, tai 
nieko nepadarysi. Antra, tos 
kovos dažniausia kyla ne dėl 
esminių dalykų, nes dėl esmi
nių dalykų, pvz. dėl Lietuvos 
laisvės, beveik visada visi su
taria. Nesutaria tik dėl kovos 
priemonių ir b> abejo laba? 
blogai, kad ta? nesutarimas 
kartais pasidaro reikšminges
nis už tikslą. Galimas daik
tas, kad vienas kitas jaunimo 
atstovas ir traukiasi nuo lie
tuviškosios veiklos, kad joje 
kartais nuo karto sublyksi po
pieriniai kardai, tačiau daugu
mas taip tik pateisina savo a- 
bejingumą.

•Č
Tie jaunuoliai, kuriems at

rodo nesuprantamas mūsų lie
tuvių vienoks ar kitoks nuo
monių skirtumas, atrodo lyg 
negyventų Amerikoie. Juk 
šiaip ar taip, ta kova Ame
rikoje yra daug daugiau negu 
tarp lietuvių ir tai jau net 
labai bloga prasme. Jeigu vie
nas brolis kovoja prieš komu
nistus Vietname, o kitas de
gina Amerikos, ir kelia ant 
stiebo savo priešų vėliavą, yra 
šiek tiek didesnis nesutarimas, 
negu tarp lietuvių koks nors 
spaudoje, kartais ir nelabai 
kultūringas apsižodžiavimas. 
Tačiau gerbiant laisvę ir su
prantant, kad laisvame krašte 
galimi net ir tokie kraštuti
niai atveiai, lietuviui jaunuo
liui smulkios lietuvių kovos 
nėra nei keistos nei nesupran
tamos. Jeigu jau jaunieji lie
tuviai teigia, kad jiems ne
malonūs lietuviu vienoki ar ki
toki nesutarimai, tenka kai 
kuo ir tikėti, tačiau pagrindi
nis dalykas yra bėgimas nuo 
lietuviško pasaulio į malonius 
niėko neveikimo ir pramogų 
lauikus. Ir tai dar labiau įti
kina pavyzdžiai, kad kaip tik 
tie jaunieji lietuviai, kuriems 
lietuviška veikia kiek rūpi, su
kelia sūkurius naujų kovų. Ir 
žinoma jie tai daro gerų norų 
vedini. Nors jie kovoja prieš 
senesnius, bet jie ieško naujų 
metodų, kaip tik tos pačios 
senųjų neužmirštamos tėvynės 
Lietuvos reikalui. Atsižvel
giant į tai tenka abiem pusėm 
viena kitą suprasti.

*
Paradoksas, tačiau lietu

viams geriau, kad į jos eiles 
ateina tas kovas daugiau ar 
mažiau didinąs jaunimas, ne
gu jaunimas, kuris taikos var
dan iš viso bėga iš lietuviško
jo darbo į asmeninio užsidary
mo ir pramogavimo laukus. 
Ne visi vyresniesiems yra ma-

*

Spaudoj ir gyvenime

ISTORIKAS APIE PARAPIJAS
Istorikas j. Jakštas ryšium su 

neseniai pasirodžiusia dr. A. Ku 
čo monografija “Shenandoah* 
lietuvių Šv. Jurgio parapija”
“Aidų” 5 n-ry apie lietuvių pa
rapijų reikšmę išeivijoje sako: 
“Beveik kiekvienos Amerikos lie
tuvių kolonijos istorija prasideda 
nuo jos parapijos kūrimosi. Pa
rapija ir jos bažnyčia tampa ko
lonijos gyvenimo centru, ir josios 
organizacijų dauguma ir jų veik
la sukasi aplink ją. Kolonijos is
torija pasidaro parapijos istorija 
ir atvirkščiai”.

Iškelia pranciškono broliuko 
Augustino Ząico nuopelnus lie
tuvybei JAV-se, jį vadindamas 
“pirmutiniu lietuvybės žadinto

lonūs vienoki ar kitoki mūsų 
jaunimo nusistatymai ar ko
vos už Lietuvos laisvę siūlomi 
ar pasirinkti būdai, kartais net 
atrodo kenksmingi, kiek tai 
liečia santykius su dabartine 
Lietuva, tačiau vistiek re’kia 
sutikti, kad geriau tas iauni- 
mas, nors ir ne visai, vyres
niųjų nuomone, gerai kovojąs 
už savo kraštą, negu tas jau
nimas, kuris bėga nuo visų 
tu reikalų, tariamos nesan
taikos vejamas. Suprantama, 
kad jaunimas, jei gerbia tė
vus, turi gerbti ir jų tėvynę, 
tačiau ir tėvai taip pat turi 
suprasti jaunimo užmojus ir 
pasirinktą kitoki kelia, nes iu'k 
kartu didesnė ar mažesnė ko
va visada buvo ir net dauge
lis gerai atsimena politinių ar 
net buitį liečiančių kovu mo
mentus. Tėvai turi vertinti iau 
nimą, o jaunimas tada labiau 
vertins tėvus, nes šiaip ar taip. 
nors ir gerai suprantant kartu 
nesutikimus, reikia vien1’ i ki
tus atsižvelgimo ir atlaidumo 
Suprantama, kad ianesnioii 
karta be vyresniųjų gali nu
klysti, bet senesnioii karta be 
jaunesniųjų gali prarasti da
barties momente paiautima. 
Vyresniajam šis kraštas vis 
dar bus tam tikra prasme sve
timas ir keistas, o iaun?mui 
'šis kraštas visad bus lat&sn 
suprantamesnis už io teini ž4- 
mę. Tėvam be abeio labai sun
ku suprasti kaip jaunimas ga
li žavėtis kažkokiais keistais 
dabartinio jaunimo papročiais, 
bet tėvų pareiga, juos supras
ti, o ne iš karto atmesti, nes 
atmetant, o nejsig’linant bus 
nutrauktas galutinis dialogas, 
įgi laikui bėgant viskas išsi
lygina, nes senimas priprpfnta 
prie jaunimo nauiumo. gi iau- 
nimas pasiima tradicijas.

Siekiant lietuviškos veiklos 
sustiprinimo abieiu pusių ge
ra valia yra svarbiausia, ta
čiau nereikia jau gryni n’rtigu 
laikyti teigimo, kad tada, ka
da senimas tarp savęs nebeveš 
iokių kovelių, jaunimas ate;s 
į ių gretas. Psichologiškai žino 
ma. kad jaunimas labiau ver
žiasi ten, kur daugiau dinami
kos. ne miego. Ne dėl kovos 
baimės mūsų taurumas tolinasi 
nuo lietuviškos visuomenes, 
bet dėl darbo baimės ir abe
jingumo. Amerikiečiuose ko
vos daug daugiau negu lietu
viuose, o jie jaunimo turi net 
perdaug veikiančio ir kovojan 
čio. Negindami jokių lietu
viškų kovų, turime priminti, 
jog tai mitas, kad jaunimas 
ateis tik į mūsų labai jau ra
mų lauką. Ne vienybės baimė 
yra reali, bet daug perdėta. 
Norint jaunimą daugiau įvesti 
į mūsų visuomeninę ve'kla, 
reikia ieškoti įvairių kelių, nes 
teisinimasis, kad jis nenori 
kištis į mūsų kovas tėra ne
labai įtikinąs. Jeigu jaunimas, 
ateinąs į mūsų eiles, pradeda 
dėl ko nors su senimu nesu
tikti, irgi nereikia to bijoti, 
nes daug blogesnis už kovas 
lietuviškam reikalui yra dva
sinis miegas. Al. B.

ju Amerikoje”.
Net ir Šliupas, kovojęs prieš 

Bažnyčią, suprato lietuviškų pa
rapijų reikšmę ir yra padėjęs par
kviest! kunigą į Shenandoah.

Istorikas patvirtina dr. A. Ku
čo knygoje pabrėžtą faktą, kad 
lietuvių draugijos daugiausia kū
rėsi parapijų prieglobsty.

Jeigu taip buvo lietuvių imi
gracijos pradžioje, tai dabar ne 
visose parapijose reikiamai orga
nizacinis lietuvių gyvenimas iš
plėstas, ir tai gaila. Reiktų da
bar organizacijų sąrangą parapi
jose persvarstyti ir kombinuoti 
taip, kad būtų galima įtraukti ir 
jaunimą.

. J. Daugailis

Kartą prez. Kennedy buvo pa
sakęs, kad “šių dienų pasaulyje 
didžiausia jėga yra ne komuniz
mas ar kapitalizmas, o žmogaus 
amžinas noras būti laisvu ir ne
priklausomu”. Dabartiniu metu 
nacionalizmas patapo faktu, su 
kuriuo rusai turi skaitytis daug 
rimčiau, kaip bet kada anks
čiau. Nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų ir iki pačių Kinijos sienų 
vyksta arši kova prieš rusų pa
stangas surusinti mažesnias tau 
tas. Tuo klausimu rašydamas 
plačiai skaitomam vokiečių sa
vaitraštyje “Crist und Welt” 
rusiškai kalbąs žurnalistas Carl 
Gustav Stroehm, Rytų Europos 
reikalų žinovas, pabrėžia neru- 
siškų tautų drąsumą, kurį “Pra 
vda” laiko ypatingai pavojin
gu.

Bekeliaudamas po Rusijos im
periją, Gruzijoje jis turėjo pro. 
gą patirti tokį atvejį: “Vilkėda
mas spalvingu gruzinų tautiniu 
kostiumu, Konstantinas Gamsa- 
čurdia, populiarus gruzinų ra
šytojas ir poetas, privažiavo 
prie Gruzijos kompart’jos cent
ro komiteto namų, Gruzijos sos 
tinėje Tbilisi. Jis paberbeno į 
langą ir pareiškė norįs matytis 
su antruoju centro komiteto sek 
retorium, kuris buvo rusas, 
šiam pasirodžius, Gamsačurdia 
mandagiai kreipėsi į jį gruziniš
kai. Sekretorius nedrąsiai nusi
šypsojo ir atsakė nesuprantąs 
gruziniškai. Tada ’nvkes poe
tas jam atrėžė.: “Kaip tamsta 
gali valdyti Gruziją, jeigu netgi 
negali gruziniškai pasakyti la
ba diena? Kam mums tamsta 
reikalingas? Nešdinkis iš mūsų

Hughes oro gynybos įmonėse, Fullerton, Calif., tarnautoja Marilyn 
Johnson stebi per mikroskopą įrengimus, kuriuos Nato naudoja Euro
pos gynybai. Sistema vadinasi NADGE (NATO Air Defense Ground 
Enviroiment).

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj
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viešbutį, kuriame man rezervuotas kambarys. Smalsiai 
dairausi po miestą. Viskas nauja, nepažįstama ir noriu 
būti Nairobi, kuris atrodo kaip namai.

Pasidėjus daiktus einu ieškoti Touring Co. įstaigos, 
kuri turi būti netoli. Vos išėjus pro duris mane apspinta 
jauni prekybininkai su atvirutėmis, skarelėmis, saulės 
akiniais ir kitomis prekėmis. Vietinių pinigų dar netu
riu, o, be to, jų siūlomų daiktų nė nenoriu. Skubu to
lyn, o jie seka visu būriu ir kažką man kalba. Paga- 
Iaiu pabėgu.

Prieinu aikštę, kurioje gražus paminklas. Kitoje 
gatvės pusėje rūmai apskritu fasadu ir auksiniais kupo
lais, o ant šaligatvio krašto sėdi vienakojis elgeta, pri
sidengęs skarmalais.

Iš delikatesų krautuvės sklinda visokie masinantys 
kvapai, o čia pat prie stulpo stovi vaikas basom kojom 
ir nešvaria ranka laiko cukrinę švendrę, kurią čiulpia 
nubaidęs muses.

Touring Co. įstaiga mažytė, bet žmonės paslaugūs, 
malonūs ir gerai kalba angliškai. Susimoku už viešbu
čio rezervacijas, gidų patarnavimus, gaunu programą Ir 
susitariu, kad šiandien po pietų vienas jų aprodys man

P. GAUČYS

krašto”. Tai pasakęs, jis išėjo. 
Šis įvykis patapo viso Tbilisio 
pokalbių tema.

Toliau C. G. Stroem rašo, kad 
keliautojas po Sovietų Sąjungą 
greit įsitikina, jog ši imperija 
gali būti valdoma ir apsaugoma 
nuo subirėj’md tik rusų, bet 
kad ji toli gražu nėra rusiška. 
Paskutinio (1959) surašymo 
duomenimis 115 mil. rusų suda
ro tik truputį daugiau kaip pu
sę visų šalies gyventojų. Šim
tas milijonų kitų tautų gyvena 
Sovietų Sąjungos ribose. Uk
rainiečiai yra kita didžiausia 
grupė su beveik 40 milijonų, gu
dai su 8 mil., o musulmonų tikė
jimo tautų Kaukaze ir Centri
nėje Azijoje priskaitoma 15 mil. 
Ypatingą vaidmenį vaidina Bal
tijos tautos — estai (I mil.), 
latviai (1,5 mil.) ir lietuviai 
(2,4 mil.). Tos trys labai pažan
gos ta-utos, lyginant netgi ir su 
Europos gyvenimo standartu, 
nepaisant masinių išvežimų ir 
priverstinio rusinimo, sugebėjo 
išlaikyti savo tautinį charakte
rį-

Įtampa tarp rusų ir kitų 
tautybių

Tai nėra pripuolamas daly
kas, pažymi C. Stroehm, kad į- 
tampa tarp rusų dominuojamo 
centrinio aparato Maskvoje ir 
ne rusų tautybių dabar tapo vie
šu ginču vienoje Baltijos res
publikoje. Neseniai “Pravda” 
puolė buržuaziniai nacionalist - 
nę srovę Lietuvoje ir suniekino 
lietuvių inteligentijos pastangas 
išaukštinti lietuvių tautos isto

riją. Iš tikrųjų, nacionalizmas 
Lietuvoje yra įsiskverbęs netgi 
į partijos eiles, nes, anot “Prav
dos”: “Jūs vis dar susiduriate 
su žmonėm s, kurie neįvertina 
didelės, tarpusavės broliškos pa
galbos vertės tar-> mūsų šalyje 
gyvenančių tautų ir kadrais pa- 

: sikeitimo reikšmės. Jie tepasiti
ki tik savais kadrais ir yra ša- 
l'ški kitų tautybių atžvilgiu”.

Šiuo atveju, rašo C. S., “bro
liška pagalba” yra rusų valdi
ninkų infiltravimaa j lietuvių 
kompartiją ir į Lietuvos ūkį. 
“Pasikeitimas kadrais” reišk;a 
nieką kitą, kaip rusų įsodinimą 
į raktines vietas.

A. Sniečkus, pirmasis Lietu
vos kompartijos sekretorius, pa 
skutimam Maskvos žurnalo 
“Partijnaja Žizn” numeryje pri
sipažino esant jo respublikoje 
tendencijų pasipriešinti rusų į- 
takai. “Imperialistinė propagan 
da ir buržuaziniai nacionalistai 
Vakaruose klykia dėl tariamo 
rusifikavimo... Mes laikome sa
vo pareiga neleisti jų mėgini
mams nukreipti ir klastoti tau
tinius santykius Sovietų Są un- 
goje. Mes nupiešiame kaukę nuo 
tų, kurie iškreipia masių mo
kymo rusų kalba procesą... Vi
siems gerai žinoma, kad sovie
tų tauta, be savo gimtosios kal
bos, savo valia kalba rusiškai”.

Tačiau ši “laisva valia” labai 
abejotina. Besarabijos gyvento
jai, kurie kalba rumuniškai, bu
vo priversti naudotis kirilica 
(rusu) raidynu. Tuo būdu Bes
arabijos rumunai, kurie anks
čiau, kaip ir jų broliai Rumuni
joje, naudojosi lotynu raidynu, 
staiga buvo paaukštinti i ta;p 
vadinamą “moldavu naciią”. Pa 
našiai buvo pasielgta ir su Cent
rinės Aziios turkais Rusiškas 
raidynas ūems trukdvs priar
tėk prie turkų literatūros ir jų 
leidiniu — kas vali nrivesti prie 
senaratistinių užmačių. 
Rusinimą remia deportacijomis

Rus’nimo atžvilgiu Baltiios 
valstybės sudaro ypatingai sle
giant? pavyzdį rusų politikos 
tautybių atžvilgiu. 1940-41 ir 
1946 m. Stalinas buvo isakęs 
išvežti į Sibirą nūse miliiono es
tų, latv’ų ir lietuviu. Dabarti
niu metu Estijoje yra mažiau 
estu nei prieš II-ji pas. karą 
Gvventoiu statistika atsklei
džia. kad karo pabaigoie 87.7% 
pvventoiu toie šalvie buvo es
tai. 1959 m. tas skaičius nukri
to iki 72,9%. Tuo pač’u laiku 
latviai patapo beveik mažuma 
savo šalyje, nes jų skaičius nuo 
75 nukrito iki 62% visų gy
ventojų.

Pagal konstituciją, penkioli
ka respublikų turi plačių tei
sių — teoretiškai joms netgi 
leidžiama atsiskirti nuo Mask
vos. Tačiau praktiškai, kompar 
tijos organizacijos atskirose

miestą.
Mėginu dąr vaikščioti gatvėmis, nes gi įdomu nau

joje vietoje, bet, kur tik einu, visur elgetos, visur kas 
nors seka, ko nors prašo, ką nors siūlo. Pasidaro įkyru. 
Grįžtu į viešbutį. Mano kambarys ištaigus, su balkonu 
į gatvę. Matau pro langą, kaip eina moterys baltom 
markizeto suknelėm, kurių kraštai apsiūti spalvotais 
kaspinais ar išsiuvinėjimais. Ant galvų jos užsimetusios 
taip pat baltas skaras. Vyrai su turbanais, baltom kel
nėm, apsisiautę marškomis, kurias ypatingu būdu per
metę per rankas, perkišę ir pakabinę, gauna tam tikrą 
efektą. Tai jų tautiniai rūbai. Kiti dėvi europietiškai. 
Matau žmones, kurių apsirengimo rūbais iŠ viso negali
ma pavadinti, nes tai siūlais sukabinėtų skylių raizginys, 
kuriame nematyti nei pradžios, nei galo. Daugelis basi 
ar su dirželiu parištais padais net ir tie, kurie vaikšto 
su turbanais. Tie žmonės taip persisunkę skurdu ir var
gu, kad visai nesiderina prie modernių pastatų, mano 
puošnaus viešbučio ir turtingo baro apačioje, kuriame 
sėdi visų spalvų žmonės ir žieduotais pirštais kelia alaus 
stiklus.

Po pietų prisistato gidas su mašina. Drauge važiuo
ja vienas amerikietis, prancūzų jauna porelė ir neaiš
kus tipas, kuris visą laiką neprataria nė žodžio.

Važiuojam gražiu bulvaru, stebirnės moderniais 
viešbučiais, šešiaukšte Africa Hali su nuostabiais vitra
žais, žiūrim pro vartus į gražias vilas, 6 už kampo ma
tom piemenis su avių būriu ir pusplikius vaikus prie 
iš žemės sulipdytos lūšnos, kurios šiaudiniame stoge di
džiulė skyle. Čia pat nudriskęs ūkininkas aria žemę me
diniu plūgu ir vaiko avis, kurių jaunas piemenukas

K. TAUTKUS

JAV prez. D. Nixonas rūpes
tingai ima vykdyti paskelbtą 
savo misiją. Nors valdžioje yra 
tik šeši mėnesiai, bet jau suspė
jo atlikti tris svarbias politines 
keliones, kurių tikslas — žmo
nijos taika, pažanga ir gerbūvis. 
Liepos 23 d. pradėtoji Nixono 
kelionė bus antroji Ramiojo van 
denyno srityje. Jis jau buvo 
kovo mėn. 8 d. susitikęs Mid- 
way saloje su P. Vietnamo pre
zidentu N. V. Thieu. Jo pirmo
ji politinė kelionė buvo š. m. va
sario 23 — kovo 2 d., kai jis 
lankėsi penkiose V. Europos vai 
stybėse. Toje kelionėje Nixonas 
stengėsi sustiprinti NATO vie
ningumą ir V. Berlyno laisvę. 
Dabartinėje kelionėje prez. Ni- 
Konas apsilankys ne tik Azijo
je (Filipinai, Indonezija, Thai
landas, Pakistanas ir Indija), 
bet lankysis ir rytinėje Europo
je, komunistinėje Rumunijoje. 
Tačiau nebūtų ir nuostabu, jei
gu Nixonas baigtų savo kelionę 
sustodamas ir Jugoslavijoje pas 
Tito.

Kremlius nepatenkintas 
Rumunijos vizitu

Kai tik buvo Washingtone pa
skelbta, kad be Azijos kraštų 
Nixonas lankysis ir Rumunijo
je, trumpai, be komentarų, pa
minėjo ir Maskvos žinių agen
tūra Tass. Maskvos politikos 
sluoksniai sako, kad Kremliaus 
vadų “tyla” reiškianti ne prita
rimą vizitui, bet greičiau besi
kaupiančią audrą, kuri gali pa
liesti Rumuniją. Ji laikoma kan
didate Maskvos invazijai, nes, 
kaip Maskvos satelitas, padarė 
Maskvai “nedovanotiną mostą”. 
VVashingtonas Rumuniją laiko 
suverenine valstybe, atmeta 
priekaištus, kad prieš vizitą rei
kėję pasitarti su Maskva.

Dėl Maskvos “neoficialios nuo 
monės ar laikysenos” yra vi
sokiausių nuomonių. Sovietų nu 
sivylimas Rumunija ryšy su Ni- 
xono vizitu, gali paskatinti ati
dėti draug:škumo sutarties su 
Rumuniia pasirašymą. Ji buvo 
pasirašyta 1948 m. ir jos ter-

respublikose Maskvos valdomos 
ir diriguojamos, pasiremiant 
“demokratinio centrizmo” prin
cipu. Savo krašto intėresu po- 
lit'ka — bet kokios nepriklau
somybės sąlyga — yra drau
džiama. Dar dane iau. kariuo
menė ir policija visiškai cent
ralizuota Maskvos rankose. Ir 
tokioje santvarkoje vien tik ru
sai, siauru mastu :r užrainiečiai, 
turi kokią nors viltį iškilti,. Es
tų tautybės sovietų maršalas 
ar uzbekas kompartijos sekre
torius, nepaisant visos skelbia
mos lygybės — šiandieną yra 
neįmanomi, kaip kad nūdien ne- 

(Nukelta į 4 pusi.)

nesuvaldo. Ir pajuntu, kad dvidešimtojo amžiaus kai
mynystėje dar egzistuoja prieškristinis laikotarpis.

Addis Ababoj yra 21 bažnyčia ir tik 1 mečetė. 
Žmonės krikščionys, pamaldūs, bet jų religija yra užsi
likusi tokioj formoj, kokioj ji buvo 4-5 amž. ir visai ne- 
siderna su šių dienų gyvenimu. Koptų religija yra seno
vės krikščionybės ir judaizmo mišinys. Vyriausia bažny
čios galva yra patriarchas, kuris nuo seno buvo skiria
mas iš Egipto - Aleksandrijos ir tik paskutiniu laiku 
yra etiopietis.

Etiopijoj žmonės kalba amaharik kalba. Mažus vai
kus jos moko kunigai drauge su religija, o mokyklose 
nuo 4-to skyriaus jau dėstoma ir anglų kalba.

(Bus daugiau 1

Hail Salassie rūmai Addis Ababoje

minas baigėsi pernai. Brežne
vas ir Kosyginas buvo sutikę 
atvykti į Bukareštą liepos mė
nesio viduryje ir pasirašyti drau 
giškumo sutartį. Bet paaiškėjus 
Nixono planui ir vizitui, Krem
liaus vadai gali susilaikyti, su
tikimą atšaukti, o į Rumunijos 
partijos suvažiavimą (VIH.4) 
gali atsiųsti smuilkių pareigūnų 
delegaciją, arba ir visai neat
stovauti.

Slapti vizito planai

Vakarų Europos diplomati
niai, ypač Londono, sluoksniai 
prakalbo apie “slaptus planus” 
plėsti rytų ir vakarų ryšius su 
Kremliaus pritarimu. Tuo tei
gimus Washingtonas pasiskubi
no paneigti. Bukarešto vizitas 
įvyks VIII-I - 2 d. ir jis užtruks 
apie 20 valandų. Reuterio žinio
mis, manoma, kad vienas Krem
liaus vadų (Brežnevas ar Kosy
ginas) gali Bukarešte atsiras
ti prez. Nixono atvykimo išva
karėse. Toks gandas verčiąs va
kariečius galvoti, kad Bukareš
te ruošiama “viršūnių konferen
cija”. Spėliojimas Washingtono 
paneigtas. Kadangi Rumunija 
turi gerus santykius su raud. 
Kinija, jos didelė delegacija pa
sižadėjo dalyvauti Rumunijos 
partijos suvažiavime, kas ver
čia spėlioti, jog Nixonas, tarpi
ninkaujant N. Ceausescu, gali 
stengtis siekti “suartinti" Pe
kiną ir Washingtoną. Rumuni
jos vyriausybė skleidžiamų gan
dų nekomentavo, spauda ir ki
tos žinių institucijos apie tai 
tyli, kalbėti ar daryti išvadas 
susilaiko.

Ar Nixonas aplankys 
Jugoslaviją

Iš Washingtono spaudos ko- 
i mentatorius Charles Bartlett 
praneša, kad nors prezidentūra 
ir nepaskelbė oficialiai, jog prez. 
Nixonas, baigęs vizitą Bukareš
te, nevyks tiesiai į Washingto- 
ną, bet trumpai sustos Belgra
de ir pasitars su prez. Titu. 
Buvo manoma, sako korespon
dentas, kad Tito kartu atvyktų 
su Nixonu į Bukareštą ir trys 
prezidentai pasitartų apie “su
šildymą” rytų - vakarų santy
kių, apie ekonomijos ir preky
bos pagyvinimą, Vidurio Rytų 
taikos perspektyvas. Tačiau Ru 
munijos prezidentas N. Ceau
sescu tokio pikto “mosto’’ pa
daryti Maskvai neišdrįso, nors, 
esą, Tito jį ragino taip padary
ti. Dėl to “planas” buvo Nixo- 
no paekistas, kad jis nuvyks vi
zituoti ir pasitarti pas Tito į 
Jugoslaviją. Azijos, Rytų Euro
pos, ypatingai piktųjų Maskvos 
kritikų valstybių prez, Nixono 
vizitavimas yra politinė kombi
nacija, kurios pasėkos gali grei
ti išryškėti.
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ARVYDAS P. KAVALIAUSKAS 
— VERTYBIŲ BIRŽOS BRO

KERIS

Savo kolonijoje turime įvairių 
specialybių iškilusių žmonių, ta
čiau iki šiol vis stokojome diplo
muoto vertybių biržos brokerio. 
Bet ir ši spraga jau užpildyta.

Šiomis dienomis pašto dėžutė
je radau iš Walston and Co. Ine., 
New Yorko ir kitų Stock Ėxchan- 
ge laišką. Tai jau sena ir gerai 
pažįstama psaulinės biržos mak
lerių firma. Voką atidarius ma
loniai nustebino oficialus minė
tos firmos pranešimas, savo kli
entams ir suinteresuotiems, kad 
į jų kompaniją įsijungė Arvydas 
P. Kavaliauskas, kaip biržos bro
keris.

Ir reikia pasidžiaugti, kad vos 
25 metų lietuvis iškilo į finansų 
sritį, kuri rezervuota tik ypatin
gai klasei, indentifikuota su Wall 
Street grupe.
Arvydas jau seniai galvoja apie 

finansinę sritį, apie akcijas šėrus 
ir apie finansinių vertybių tran- 
sekcijas bendrai. Dar būdamas 
gimnazijos šule jau sekdavo 
New York Exchange sąrašus ir 
jų niekada nebeišleido iš rankų.

Arvydas suprato, kad šiame 
biznyje sėkmė yra tik gerai teo
riškai pasiruošusiam. Jis to ir 
siekė. 1966 m. pavasarį baigė De
troito Wayne State universiteto 
sąskaitybos ir finansų skyrių ir 
tuoj pradėjo ruoštis iš finansų 
srities magistro laipsniui. Pradė
jęs dirbti FederaJl Reserve banke 
peitų petraukų metu ir šiaip at
liekamu laiku stebėdavo arti
miausio brokerio įstaigoje elek
trines biržų svyravimo lentas.

Kai magistras jau buvo įpu
sėjęs ir teoretiškai pasiruošęs 
biržos darbui, o be to ir šeima 
jau buvo sukurta, padarė pasku
tinį žingsnį ir 1968 m. gruodžio 
mėn. perėjo dirbti į minėtą Wal- 
ston b-vę, kurios viena įstaiga y- 
ra Detroito miesto centre Book 
Bldg.

Pastabi finansisto akis įverti
no A. Kavaliausko gabumus šio-

Arvydas Kavaliauskas, biržos ver 
tybių brokeris.

je profesijoje ir išsiuntė į New 
York Wall Stret brokerių mo
kyklą. Po trijų mėnesių konden
suoti ir intensyvaus darbo Arvy
das Kavaliauskas išlaikė profesi- 
sinius brokerio egzaminus ir iš 
58 baigusių patenka į geriausiu 
mokinių penketuką.

Registruoto brokerio diplo
mas suteikia teises pirkti ir par
duoti įvairius valstybės popie
rius, įskaitant kompanijų akci
jas, bonus, mutual funds, com- 
modities, žodžiu visokias verty
bes. Arvydas jau grįžo į Detroitą 
ir pasiekiamas minėtame Book 
Bldg arba telefonu 965-7700.

Neturėjome iki šiol Detroite 
kvalifikuoti šios srities specialis
to, tai dabar jau turime ir su juo 
galime finansiniais klausimais 
išsiaiškinti be jokių sunkumų 
lietuvių kalba.

Nuoširdžiai linkime jaunam 
brokeriui sėkmės ir sąžiningo pa
tarnavimo savo tautiečiams.

VI. Selenis

ŽINIOS IŠ DAINAVOS

Šį sekmadienį baigėsi darbin
ga, nuotaikinga ir kūrybinga vyr. 
moks! ateitininkų stovykla, ku

rioje dalyvavo 120 stovyklautojų 
(14-18 m. amž.).

Tą pačią dieną prasidėjo jąu- 
nučių at-kų stovykla. Jos metu 
vyks ir vienos savaitės jaunučių 
vadovų kursai. Sekmadienio va
kare už stalų sėdo 150 stovyk
lautojų, — Jdv—

GRAŽIAI PAGERBTAS KUN. 
VIKTORAS KIKŠČIUNEVICIUS

Kun. Viktorui Krikščiūnevi- 
čiui birželio 29 d. švenčiant ku
nigystės dvidešimetį, Šv. Petro 
parapijos draugijos suruošė jam 
pagerbimą. Ši parapija yra ma
žiausia Detroite, ir net viena iš 
mažesnių visoje Amerikoje, ta
čiau ji yra gyva lietuvybės sale
lė didelėje amerikiečių jūroje. 
Kad ši parapija liko gyva ir lie
tuviška, tai tik dėka kun. V. Kriš- 
čiūnevičiaus, kuris šią parapiją 
tvarko asistento teisėmis. Fakti- 
nas administratorius yra Šv. An
tano parapijos klebonas VI. Sta
nevičius, kuris administruoja abi 
parapijas.

Kun. V. Kriščiūnevičius gimė

Kun. Viktoras Kriščiūnevičius

nevičiaus bažnyčioje sėdinčią 
mamytę ir ligoninėje šiuo metu 
besigydantį tėvelį, nes jie vie
nintelį savo senų paaukojo Kris
taus tarnybai.

Priėmimas ir vaišės įvyko Šv. 
Petro naujai ir gražiai įrengtoje 
nedidelėje patalpoje. Programą 
pravedė detroitiečiams gerai pažįs 
tarnas aktorius Marius Sajus (Sa
jauskas). Sveikinimo kalbą pa
sakė abu Detroito lietuvių klebo
nai VI. Stanevičius ir M. Kun
drotas, buvęs klasės draugas, da
bar LB Windsoro apyl. prim-ve- 
terinarios gydytojas dr. Česlovas 
Kuras ir šaulių kuopos pirm. 
Vincas Tamošiūnas. Ypač pažy
mėtina V. Tamošiūno kalba. 
Nupasakojęs jauno kunigo kelią 
tremtyje, V. Tamošiūnas gražio
mis spalvomis nupiešė, kas būtų 
atsitikę, jei tas pats jaunas lietu
vis kunigas, prieš 20 metų įšven
tintas Romoje, būtų grįžęs į 
laisvą nepriklausomą Lietuvą.
Už tokį šaunų palyginimą sve
čiai nepagailėjo jam paploti.

Parapiečiai, svečiai ir organi
zacijos sveikino sukaktuvininką 
ir įteikė jam dovanų. Altoriaus 
draugijos vardu sveikino ir dova
ną įteikė pirm. Katerina Kurpa- 
vičienė, bažnyčios komiteto — 
pirm. Stasys Vasiliauskas, Lietu
vos vyčių 139 kuopos — pirm. 
St. Padolskienė, moterų sąjungos 
72 kuopos - pirm. Elena Mali
nauskienė, rengimo komiteto - 
Ona Širvidienė ir Šv. Antano pa
rapijos komiteto - pir. Alber
tas Misiūnas.

Kun. Kriščiūnevičius padėko
jęs visiems, sakė nieko daugiau 
nėra padaręs, kaip tik, tai, ką 
buvo pasižadėjęs priimdamas ku
nigo šventimus.

Linkime sukaktuvininkui 
Aukščiausiojo palaimos, toliau 
ir ilgai dar tarnauti Bažnyčiai ir 
tėvynei. VI. Selenis

1922 m. rugsėjo 22 d. Vilkaviš
kio mieste, ten baigęs dr. Jono 
Basanavičiaus gimnaziją, įstojo 
į kunigų seminariją irgi ten pat 
Vilkaviškyje. Pasibaigus antram 
pasauliniam karui tęsė teologi
nes studijas Eichstsett’o kuni
gų seminarijoje (Bavarijoje) ir 
Gregoriumo universitete (Ro
moje). Kunigu buvo įšventintas 
tuo metu, kai lietuviai kėlėsi per, 
Atlantą į šį kraštą — 1949 m. 
birželio 29 d- Bressanone, Itali
joje. Po šventimų dar dvejus me
tus pasiliko Italijoje: buvo “Da
me Inglese” vienuolių kapelionu 
ir tikybos mokytoju mokytojų 
seminarijoje Merano vietoje.

1952 m. sausio mėn. atvyko į 
Detroitą ir net 10 metų buvo 
šioje Šv. Petro lietuvių parapijo
je “kunigu svečio teisėmis” ir tik 
1962 m. sausio mėn. arkivysku- 
oo J. Dearden buvo paskirtas a- 
sistentu Šv. Petro ir Šv. Antano 
parapijoms. Tai, žinoma, oficia
liai, bet faktinai jis rūpinosi, dir
bo r tvarkė Šv. Petro parapiją.

Kun. V. Kriščiūnevičius pasi
darė mėgiamas ir gerbiamas ne į 
tik savo parapijoje, bet ir Detroi
to lietuvių kolonijoje. Nieko ne
padėjo jo aiškinimasis parapi
jos organizacijoms, kad jis nieko 
įpatingo nėra nuveikęs, kad ko
kias nors sukaktis švęsti jam dar 
per anksti ir reiktų dar palaukti 
bent penkmetį. Draugijos savo 
nusistatymo nepakeitė ir Šv. Pe
tro ir Povilo dieną, lygiai po 20 
metų kai kun. V- Kriščiūnevi
čius gavo šventimus, suruošė jam 
(ir dar kaip jauniausiam šios ko
lonijos kunigui) tikrai gražų pa
gerbimą.

Perpildytoje Šv. Petro bažny
čioje padėkos šv. Mišias kun. V. 
Kriščiūnevičius atnašavo asis
tuojant klebonams kun. VI. Sta
nevičiui ir Mykloui Kundrotui. 
Šauliai į savo nario sukaktį atvy
ko su savo vėliava. Iškilmių įspū
dį didino nedidelis parapijos cho
ras, sustiprintas tokiais svečių 
balsais kaip Prano Zarankos, 
Stasio Sližio ir kit. Pamokslo me
tu kun. VI. Stanevičius prašė vi
sų pasimelsti už kun. V. Kriščiū-

Sv. Petro bažnyčioa Detroite vikaras kun. Viktoras Kriščiūnevičius iš
kilmingai atšventė 20 metų kunigystės sukaktį. Stasio Butkaus šauliai 
iškilmėse dalyvavo su vėliava ir jai asistavo Aušros lituanistinės mo
kyklos buvę ir esamos mokinės, nuoširdžios šauliško darbo rėmėjos 
Mergaitės sukaktuvininkui įteikė gėlių. Iš kairės. Rūta Kaunelytė, Ro
žytė Buhagiar, vėliavnešys Feliksas Blauzdys, Laura Alkevičiutė ir Vir
ginija Pranėnaitė. Nuotr. K. Sragausko

— Dainavos stovyklavietės 
parengimų komisiją sudaro Jo
nas Urbonas (pirm.), Vytautas 
Petrulis ir Edvardas Rėklys, 
šiuo metu ši komisija ruošia
si Dainavos metinei šventei, ku
ri įvyks rugpiūčio 3 d.

— Dainavos valgyklos admi
nistraciją sudaro Juozas Rut
kauskas, Antanas Šiurkus ir 
Vladislava Šiurkienė (šeiminin
kė).

— LB apylinkės vaidybos po
sėdis įvyks liepos 16 d. 7:30 v. 
Dievo Apvaizdos parapijos pa
talpose.

RUSŲ PAVERGTOS TAUTOS
(Atkelta Iš 3 p”«l )

įmanomas portorikietis JAV 
prezidentas.

Sovietinės imperijos vakari
niai plotai rusams sudaro pro
blemą, nes jų gyventojų vaka
rietiški ryšiai ir tradicijos te
bėra gyvi. Iš kitos dalinai yra 
senesnės ir turtingesnės istori
nėm tradicijom už pačius ru
sus. Ten yra daug daugiau kas 
riša musulmonais — kalba, iš
vaizda ir kultūra — su Pakis
tanu, Afganistanu ir arabų Ry
tais, nei su Rusija, kuri nepai
sant didelių civilizacinių laimė
jimų Aziioie, i šias sritis įsiro
vė kaip koloninė valstybė.

Ukraina kietas riešutas

Ukrainos klausimas Maskvai 
yra visų sunkiausias. Ukraina 
— viena pačių turtingiausių 
Sovietijos respublikų, tačiau 
jos žmonės, kurie švelnesni ir la
biau “pietetški” už rusus, vi- ! laisvės pretekstu juk siekė išsi-

Jaunosios vadovės “Voryno’’ sto
vykloje. Iš kairės į dešinę. Asta 
Banionytė, Austė Pečiūraitė ir Ire
na Sventickaitė.

Nuotr. K. Sragausko

sad gyveno jų šešėlyje. Ne vie
ną kartą jie mėgino atsiskirti 
nuo rusų, pradedant garsiuoju 
hetmanu Mazepa, kuris Petro 
I-jo laikais buvo sudaręs slaptą 
sutartį su Švedija. I-jo ir Ujo 
p. karo metu jie kovojo už ne
pr klausomą Ukrainą. Banderos 
oartizaninė kariuomenė kovojo 
Vakaru Ukrainos miškuose net 
ligi 1950 m. NKVD persekiojo 
ir žudė žymiausius ukrainieč'ų 
kovotojus netgi Vakaru Vokie
tijoje. Stalinas brutališkai nai
kino ukriniečiu inteligentija. Da 
bar ir naujoii karta pasirodė 
kovinga ir veržli.

1961 m. NKVD rytinėje Slo
vakijoje susekė ukrainiečių dar
bininkų ir ūkininkų pogrindžio 
organizaciją, norėjusią Ukrai
ną atskirti nuo Maskvos. Vie
nas kaltinamųjų. Ivanas Kandy- 
ba, taip aiškinos:

“Mūsų programa kritikavo

IŠ LIETUVIŲ NAMŲ NESITRAUKSIME 
- ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI

Birželio 20 d. L. namuose įvy
ko Detroito lietuvių organizaci
jų pirmininkų arba jų atstovų 
pasitarimas Lietuvių namų reika
lu. Šio pasitarimo iniciatoriai —
L. namų draugijos ir Dariaus — 
Girėno klubo valdybos. Susirin
kusieji pasisakė, kad pasitarimui 
pirmininkautų abiejų tų valdybų 
pirm. dr. Vyt. Mileris ir sekreto
riautų Alfonsas Velavičius (D.- 
G. klubo sekretorius.

Dr. V. Mileris padarė praneši 
mą apie susidariusią nemalonią 
padėtį L. namų lankytojams, a- 
pie materialinius nuostolius tiek 
namams, tiek lietuviams lankan
tiems namus ar D.-G. klubo sve
tainę. L. namuose ruošiamų pa
rengimų svečių skaičius vis krin
ta, sumažėjo pajamos ir D.-G. 
svetainėje. Ir tai vis dėl juodukų 
siautėjimo šioje apylinkėje.

Dr. V. Milerio žiniomis tai nė
ra atsitiktini juodukų siautėji
mai, bet kurstomi vienos, o gal 
ir kelių negrų organizacijų, ku
rios norėtų namus gauti “už dy 
ką”. Tokių atsitikimų Detroite 
jau buvę, kai negrai nieko nemo
kėdami įsigijo namus. Policija- ir
gi jau žinanti, kas tuos negrų pa
auglius kursto. Atrodo, kad yra 
negrų organizacijų, kurios mūsų 
L. namus jau yra nusižiūrėję, to
dėl jų tikslas sukelti mūsų tarpe 
paniką, mus terorizuoti ne tik 
materialiai, bet ir moraliai, kad 
greičiau viską palikę būgtume į 
priemiesčius.

Mums pasimesti nėra reikalo, 
nes už namus nieko negautu- 
mėm (kas pirks tokiomis aplin
kybėmis), o policija žada juodu
kus sutvarkyti. Jis prašė visus į 
šį pasitarimą atvykusius iš eilės 
pasisakyti, ką jie mano apie L.na- 
mų padėtį.

Vienas po kito atstovai pasisa
kė, kad iš L. namų nesitraukti 
ir negrams jų neužleisti. Kai ku
rie dar paaiškino, kodėl jie taip 
mano.

Kazys Veikutis (DLOC pirmi
ninkas) mano, kad daug padėtų 
šiame painiame reikale, jei vie
nas L. namų draugijos narys bu
dėtų mūsų parengimų metu. Jo 
pareiga būtų laiku įspėta policiją

rusų vykdomą politiką Ukraino 
je, nukreiptą prieš milijonus 
ukrainiečių, likvidavimą tūks
tančių visuomenės veikėjų, mok 
alininkų ir inteligentų, suėmi
mą šimtų ukrainiečių poetų, ra
šytojų ir artistų. Mūsų progra
ma tvirtino, kad ukrainiečių po
litinės ir ūkinės te’sės yra su
siaurintos, mūsų kalba išguita 
iš valdžios, švietimo ir mokslo 
įstaigų. Du trečdaliai mūsų ga 
mybos išvežama iš krašto, nors 
mes patys tų gaminių pasigen- 1 
dame. Rusų šovinistai kietai 
spaudžia Ukrainos ūki”. Ukrai
niečių nepasitenkinimas tokia 
būkle yra plačiai pasklidęs.

Tačiau perėjimas iš “ūkinio 
nacionalizmo” į polit:nės nepri
klausomybės norą yra labai grei 
tas. Tam pavyzdžių netrūksta. 
Rumunija ūkinio išsilaisvinimo 
pretekstu, ir Čekoslovakija de
mokratinės ir intelektualinės

laisvinti iš Maskvos glėbio.
Manoma, kad Jugoslavija su 

savo skaitlingom tautybėm, da
ro dar didesnę įtaką Sovietijos 
tautybių politikai, nei čekų ir 
slovaku federacija.

Naujasis nacionalizmas, bai
gia savo įdomius išvedžiojimus 
C. Stroehm, dabar apėmęs vi
są Rytų Europą, yra ne Va
karų Europos sąmokslas, bet 
savaiminga raida. Ne vien t’k 
mažos tautos, bet ir patys ru
sai, staiga pamato ir brangina 
savo tautinę praeitį. Tokie žo 
džiai. kain savivalda, lygybe ir 
nepriklausomvbė, buvo pernelyg 
ilgai rusų piktnaudoiami. Da
bar šios sąvokos pradeda igyti 
savo tiesiogine reikšmę. Jeigu 
vadai pasiryžtų šiam judėjimu’ 
smurtu pastoti kelią, jie susi
durtų su tokiu pat pasipriešini- 
sai, siauru mastu ir ukrainiečiai, 
sidaryti sprogstama būklė.

kai paaugliai pradėtų rinktis prie 
L. namų ir suregistruotų visas jų 
išdaigas. Reiktų visus negrų nu
sikaltimus suregistruoti, kad rei
kalui esant turėtumėm konkre
čius duomenis.

Valerijonas Gražulis (ateiti
ninkų sendraugių atstovas) - Jo 
atstovaujama organizacija yra 
nuomonės, kad teroras L. namų 
lankytojams yra organizuotas ir 
iš kur nors diriguojamas. Jis ma
no, kad reiktų kontaktuoti negrų 
organizacijas, dvasiškius, ir pasa
kyti, kad mes nieko čia nekalti 
ir negrų nesame nuskriaudę.

Vacys Urbonas (ALB radio 
klubo pirm.) — Jau išmokėjo
me už namus 44,500 dol. liko tik 
4,500 dol. skolos, todėl apie na

IV e Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

5i
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multipto of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

per annunr

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarferly
Computed and Paid 

as ofi
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

t ual

PETER KAZANAUSKAS, PRESIDENT

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skoni.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER. INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 Iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

PAS H. SEIGAN JAU VASARA!
Apsirūpinkite geriausiu firmų rūbais, kol yra didelis pasirin

kimas, kaip Groshire, Botony “500”, Phoenix ir kitų.
Lengvi tropikiniai kostiumai, kelnės, išeiginiai marškiniai ir kt.

Čia atvykę tėvas ir sūnus ras visa 
kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi 
tarnautojai kalba lietuviškai ir jums ma
loniai patarnaus.

Tik ką gauta iš ITALIJOS kostiumų, 
marškinių ir kt. aprangos.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (husky).

ATVYKITE TUOJAU PAT. KAD GALĖ
TUMĖTE IS KO DAUGIAU PASIRINKT.

S E I G A N ' S
VYRŲ IR BERNUKŲ KRAUTUVĖ 

4640 South Ashland Avenue
TEL. YArds 7-1272

Atidarą vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6 
vai. vakaro. Liepos ir rugp. mėn. sekmadieniais uždaryta.

mų likvidavimą ar pardavimą 
negali būti jokios kalbos. Mums 
reikia už namus kovoti visomis 
priemonėmis, o ir revoliucijos 
nėra amžinos. Reikia prašyti, 
kad namai nuolat nestokotų pini 
go, šimtininkai turėtų apsidėti 
nuolatiniu metiniu mokesčiu.

Jonas Gaižutis (L. B.apylin
kės pirmininkas ir buvęs keletą 
metų L. namų draugijos pirm.) 
— Dabartinė L. namų valdyba 
dirba gera kryptimi ir reikia tikė
tis namų apsauga tikrai pasirū
pins. Be L. namų organizacijų 
veiklą tuoj susilpnėtų. Iš miesto 
reikia prašyti ne tik mokesčius 
sumažinti, bet ir piniginės para
mos. Jei yra kam šelpti negrų or
ganizacijas, kodėl ir mes negali
me pabandyti.

Stasys Geldys (D.-G. klubas) 

(Nukelta į 5 psl.).

i5
6 or12
MONTH
$5,000
or MORE

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

ederal 
a vings
AND LOAN ASSOCIATION

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago. III. 60608 

VIrginia 1-TIW



Mūsų kolonijose
Hartford, Conn.

Momentas iš Lo® Angeles tautinių šokių šventės. Nuotr. L. Kanto

Los Angeles, Calif.
LIETUVIAI “LOS ANGELES 

TIMES“
“Los Angeles Times” žurnalis

tė Sharon E. Fay liepos 2 paskel
bė straipsnį apie Pietinės Cali- 
forn. lietuvius antrašte: “Strong 
ties unite area’s Lithuanians”. 
Slįaipsnis pailiustruotas tauti
niais rūbais apsirengusių vaiku
čių nuotrauką.

Šis ilgokas žurnalistės p. Fay 
straipsnis neduoda pilnesnio vie
tinės lietuvių bendruomenės vaiz 
do, o pagrindinai ribojasi kai ku
rių informaciją suteikusių žmo
nių pareiškimų citatomis. Ilges
nės citatos duotos iš Šv. Kazi
miero parap. klebono prel. J. Ku 
čingio ir inž. Ž. Brinkienės pa
reiškimų. Reikia pasidžiaugti, 
kad iš šių dviejų šaltinių iš
plaukusi informacija buvo fak
tiška - todėl įtikinamti, pozityvi 
- todėl lietuviškam reikalui nau
dinga. Ponia A. Devenienė in
formavo apie savo nuopelnus.

Rašant padėką p. Fay už 
straipsni, laiškus adresuoti: Mrs. 
Sharon E. Fay, Staff Writer, The 
Los Angeles Times, Times Mirror 
Sąųare, Los Angeles, California 
90053.

Amerikiečių laikraščiai iš ank
sto taip pat plačiau pareklama

vo artėjančią Los Angeles lietu
vių jaunimo šventę, įvykusią San 
ta Monicos Piliečių Auditorijoje 
birželio 29 d. Apie tą įvykį in
formavo Santa Monicos dienraš
tis “S. M. Evening Outlook”, 
birželio 29 d. laidoje atžymėjo 
“Los Angeles Times” kultūrinis 
priedas įvykių kalendoriuje, o y- 
pač gražiai pareklamavo “Los 
Angeles Times” birželio 26 d. 
Čia tilpo informacinis straipsniu
kas, kuriame prisiminta Lietuvos 
okupacija, ir didelė tautiniais rū
bais apsirengusių šokėjų nuo
trauka.

Darant pastangų, į amerikie
čių spaudą įeiti galima. Gaila, 
kad kai kurie žmonės lietuviškų 
reikalų priedangoje siekia sau 

I pasidaryti asmenišką reklamą.
| KAS ŽINO TOKJ KLUBĄ?

Prieš kiek laiko vieno klubo 
pirmininkas ilgu raštu (kurio 
fotostatinės kopijos kažkodėl bu
vo išsiuntinėtos ir kai kuriems 
Los Angeles lietuviams) ameri
kiečių oficialią įstaigą įtikinėjo, 
kad Santa Monicos lietuvių klu
bas esąs ne tik Los Angeles ir a- 
pylinkių, bet ir visos Californijos 
centrinė lietuvių organizacija. 
Rašte nurodyta, kad klubas turįs 
800 narių.

Dabartinė klubo pirmininkė, 
“Santa Monica Evening Out-

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 psl.)

— Turint daugiau pinigo, būtų 
galima reikalą neblogai sutvarky
ti. Nes įsigijus automobiliams 
statyti aikštę, ją aptvarkius ir ge
rai apšvietus, visi jaustume dau
giau saugumo. Juodukus galima 
suvaldyti, tik turime daugiau ko- 
oporuoti su policija ir nebijoti 
palaikyti savo kaltinimus (Pres 
the charges).

Jonas Atkočaitis(L.N. vicepir
mininkas).—Juodukų nėra daug, 
vis tie patys siaučia aplinkui ir 
nebūtų sunku juos sutvarkyti.

Jurgis Mitkus (atstovavo šau
lius ir savanorius) — Pasigenda 
kovos dvasios už savo namus. 
Reikia tik elgtis drąsiai, lankyti 
namus ir parodyti negrams, kad 
mes neįveikiami.

Leonas Kalvėnas (Ramovėnų 
nų atstovas) — Kad ir visus 
pinigus gautumėm, ką esame su
dėję, mes šiuo metu užmiestyje 
ir padoraus sklypo nenupirktu- 
mėm.

Visiems susirinkusiems pasisa
kius, dr. V. Mileris trumpai su
pažindino su L. namų draugijos 
ateities planais- Tik neseniai nu
pirko dar vieną namą, kurį nu-

Detroito skelbimai

peTraY" TlTtTTus
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius —w Verandas — Garažus, 
[deda ‘‘Plaster Board". Visų rūšių

grindų ir šienu plyteISs.
12787 Grandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 8-4064
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LIETUVIŠKOS MEUODIJGS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

Antradieniais - ketvirtadieniais 
nuo 8—9 v.. v. ĖST.

Patricia Bandža 
Algis Zaparackas

tel. 278.3265 
tel. 549-1982

Vedėjas— R AbPH .1. VALATKA
17«»0 \Varwick. Detroit, Mich. 48227 

TEL. 537-5550
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griovus ir sujungus su turimais 
sklypais būtų galima sutalpinti 
100 automobilių. Už namą su
mokėta 6,500 dol. įnešant 2,000 
dol. ir likusius be procentų reikia 
sumokėti per vienus metus. Ar 
mes surinksime tuos 4,500 dol.? 
— klausia V. Mileris. Jei nesu
rinksime, tai V. Mileris turėtų 
atsakyti savo pinigine, nes jis 
taip pasirašęs. Ir dar galima 
plėsti automobilių aikštę, nes ki
tas namas parduodamas tik už 
2,000 dol.

Automobilių aikštė numato
ma aptverti 7 pėdų tvora, gerai 
apšviesti ir net įėjimą į L. namus 
padaryti tiesiog iš tos aikštės. 
Taip įsirengus, būtų ne tik saugu, 
bet ir patogu. Bet visur reikia pi
nigų.

Atstovai priėmė atatinkamą re
zoliuciją L. namų reikalu, kurios 
galutiną redakciją turi padaryti 
A- Velavičius ir vėliau bus išver
sta į anglų kalbą. Ji bus įteikta 
policijos stoties inspektoriui, rei
kalui esant aukštesniems miesto 
pareigūnams ir negrų organiza
cijų vadams. Iš susirinkusių at
stovų buvo sudaryta nuolatinė 
delegacija, kuri lankys atitinka
mas įstaigas ir organizacijas, į- 

i teikę rezoliuciją ir kitus mūsų 
I pageidavimus.

Organizacijų atstovai pagei
davo, kad mūsų spaudos žmonės 
daug ką galėtų padėti, dažnaiu 
pranešdami apie L. namų padė
tį ir ypač kai juodukai bus su
tramdyti (tuo niekas neabejoja) 
vėl išjudinti kolonijos gyvento
jus L. namus lankyti.

Be suminėtų asmenų pasita
rime dalyvavo: Kazys Ražaus- 
kas, Rimas Korsakas, Viktoras Le
parskas, Alfonsas Kasputis. Ma
lonu pažymėti, kad mano gegu
žės 15 d. “Drauge” paskelbtas 
straipsnis apie juodukų terorą ir 
reikalą jį tramdyti rado ne tik 

: reikiamo atgarsio, bet ir veiksmo, 
į V. Selenis

look” dienraščiui aprašant jos ir 
jos šeimos nuopelnus, klubo na
rių skaičių numažino iki 300.

Vos pradėjo veikti lietuviška 
radijo valandėlė, “A.D.” inicia
lais pasirašęs korespondentas’ 
“Darbininke” paskelbė, kad ra-1 
dijo valandėlę įkūręs S.M. lietu
vių klubas.

Birželio 29 Santa Monicos Pi
liečių auditorijoje įvyko plačios 
apimties lietuvių jaunimo šven
tė. Šventėje atsilankęs Santa Mo
nicos miesto pareigūnas pasakė, 
kad kvietėjai juos informavę, 
nėra padaręs, kaip tik tai, kaą 
S.M. lietuvių klubas.

Keisčiausias dalykas įvyko, 
“Los Angeles Times” dienraš
čiui ruošiant straipsnį apie Pieti
nės Californijos lietuvius. Prieš 
to straipsnio pasirodymą “L.A. 
Times” žmonės informavosi pas 
kai kuriuos Los Angeles lietuvius, 
klausdami, ar iš tikro Santa Mo
nicos lietuvių klubas esąs lietu
vių kultūrinės ir politinės veik
los centras. Kažkas, teikdamas 
žinias “Los Angeles Times” dien
raščiui, ne tik kėlęs S.M. lietuvių 
klubą, bet ir žeminęs kitas lietu
vių organizacijas. Lietuvos kon
sulas buvęs aptartas tik kaip lo
kalinis “community Consiil”.

Losangeliečiai žino, kad yra 
toks Santa Monicos lietuvių klu
bas, apjungiąs kelių šeimų na
rius, bet ar žino, kas yra tas 
“garsusis” klubas ir kas tie “lietu
vių tautos ambasadoriai”, kurie 
kreiva informacija daro meškos 
pasitamavimus tiesai ir lietuvy
bei. Kj.

HARTFORDIECIAI LANKOSI 
KENNEBUNK PORTE

Visiems labai įdomi vietovė 
— Kennefounlk Port, ypač Pran
ciškonų vienuolynas. Kai kurie 
lietuviai ten nuvyksta pavasa
roti arba bent pravažiuodami 
sustoja ir pasigėri pranciškonų 
tvarkomu ūkiu, vasarviete.

Birželio 27 - 28 dienomis ten 
lankėsi Seimą Petravičienė su 
sūnum Vytautu Petravičium ir 
P. Izabelė Bernotienė. Vienuo
lyne j’e aplankė Fatimą. parką, 
lietuviški} rankdarbių krautu
vę. maudymosi baseiną ir kita. 
Be to, jie buvo nuvykę ir į Bar 
Harbor ir ten aplankė Feeding’ 
the Gulįs — Acadia National 
Park, Mount Desert Island ir 
kitas vietas. Parkas yra Atlan
to pakrašty, kalne, ir nuo jo 
žavingai atrodo Atlantas.

Patartina visiems aplankyti 
tas gražiąsias JAV vieta'? ir 
pranciškonų gražiai tvarkomą 
vienuolyną.

Liepos 7 d. į Kennebunk Port 
pas pranciškonus išvyko Bro
nius Kriščiūnas su ponia trims 
savaitėms atostogų.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITE

Nuo liepos 13 d. iki i'leoos 
20 d. Hartforde bus Pavergtųjų 
Tautų savaitė, ši PTS yra pri
imta kongreso, ir ji yra jau 
10-ji. Liepos 8 d. Connecticuto 
gubernatorius John Dempsey 
priims PT delegaciją ir paskelbs 
PT savaitę.

Pamaldos už pavergtuosius 
bus liepos 13 d. 8 vai. rytą uk- 
raniečių katalikų bažnyčioje, 
Wethersfield Avė., prie Colt 
Park. Po pamaldų bus pusry
čiai.
ANTRA LIETUVIŲ RADIJO

VALANDOS GEGUŽINE
Antra Lietuvių Radijo valan

dos gegužinė - piknikas bus lie
pos 13 d. Lietuvių darže (Light- 
house Grove Park), East Hart
forde, Con. Gegužinė prasidės 
1 vai. dieną ir tęsis iki 9 vai. v.

Visi lietuviai, ypač LR va
landos klausytojai, prašomi ge
gužinėje h piknike gausai da
lyvauti. J. Bernotas

— Motorkada — automobilių 
su plakatais žygis nuo Wood- 
ward - Fisher iki Veteranų sa
lės (Veterans Memorial) liepos 
12 d. prasidės 3 vai. Motorka- 
dą organizuoja Detroito paverg 
tųjų tautų koimtetas. Nuo mū
sų dalyvavimo pasiseks ši prieš 
komunistinė demonstracija.

— Jūrų šaulių kuopos ‘•Švy
turys” išvažiavimas įvyks lie
pos 20 d. Kodačių vasarvietėje. 
Pradžia 9 vai., bus paruošiamie
ji šaudymo pratimai ir po to, 
bendri pietūs, kuriuos paruoš 
jūrų šaulių moterys. Visuome
nė išvažiavime kviečiama daly
vauti. —

— LB apylinkės Lituanistinės 
mokyklos vedėju sakantiems 
mokslo metams paskirtas Kos
tas Jurgutis, pavaduotoja ir pa
rengimų Vadove — Jūratė Pe
čiūrienė.

SOCIALISTAI IK 
KOMUNISTAI

Bastboume Anglijoje pasibai 
gęs socialistų internacionalo 
kongresas vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kurioje yra aptaria
mi socialistų santykiai su ko
munistais. “Socialistai pabrė
žia, — rašoma rezoliucijoje, — 
kad socializmas nėra galimas 
be demokratijos iir demokratija 
nėra galima be laisvės.” ISocialis 
tai neranda galimybės bendra
darbiauti su komunistais, nes 
komunizmo pirmoji žymė yra 
netolerancija ir totalitarizmas. 
“Kai komunistai yra /persekio
jami, — rašoma socialistų inter 
nacionalo rezoliucijose, — jie 
šaukiasi demokratinių partijų 
solidarumo, bet (paėmę valdžią 
į savo rankas, patys pasidaro 
kitų persekiotojais”.

Tokiu prietaisu, padarytu iš vonios, Victor Jackson plauks skersai Mi
chigan ežerą 60 mylių nuotolį. Laivelio motoras 20 arklio jėgų. Jackson 
gyvena East Lansing, Mich.
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John Pakel Sr., Chicago Taupymo ir Skolinimo Bendrovės prezidentas ir direktorių 
tarybos pirmininkas, praneša visiems seniems ir naujiems Chicagos Taupymo Bendro
vės draugams, kad šįmet kaip ir kiekvieną dividendų mokėjimo laiką, Chicago Taupy
mo Bendrovė turi Draugingumo Kertelę, kurion visi seni ir nauji bendrovės bičiuliai 
nuoširdžiai kviečiami užeiti ir pasivaišinti skanios kavos puodeliu, lengvu šaltu gėri
mu arba kitais skanumynais. Atsivesti vaikai veltui gaus saldainių.

Antras svarbus prezidento pranešimas sako, kad Chicago Taupymo Bendrovė yra 
viena mažo skaičiaus taupymo bendrovių, turinčių 100% pilnai automatišką rekordų 
tvarkymo sistemą, vadinamą On Line Electronic Processing System.

Be jau minėtų pačių didžiausių dividendų ir vaišių, Chicagos Taupymo Bendrovės 
prezidentas John Pakel Sr. siūlo veltui tikėtus į penkis didelius filmų spektaklius. Jau
nimo organizacijos, tėvai ir vaikai kviečiami užeiti į Chicagos Taupymo Bendrovę ir 
pasiimti tikėtus į vaidinimus, kurie kas antrą trečiadienį vyks MARQUETTE Teatre, 
esančiame 63-čioj gatvėj prieš S. Kedzie. Vėsinama maloni teatro salė bus atidaryta 
10:30 vai. ryto kiekvieną vaidinimo dieną.

NEMOKAMI KINO SPEKTAKLIAI
Pirmasis nemokamas Chicagos Taupymo Bendrovės filmų spektaklis įvyks liepos 

2 d. rytą. Artistai Elvis Presley, Dodie Marshali ir kiti vaidins “Easy come, easy go”, 
bus spalvotų karikatūrų.

Antrasis nemokamas spektaklis įvyks liepos 16 d. rytą, 10:30 vai. ryto, Tomy Kirk 
ir Johnny Cravvford vaidins “Village of Giants” ir bus spalvoti gamtos vaizdai.

Trečiasis nemokamas spektaklis įvyks liepos 30 d. rytą. Vaidins artistai George 
Kennedy ir Celia Kaye “Mėlynųjų delfinų sala” ir bus spalvotas karnavalas.

Ketvirtasis nemokamas spektaklis įvyks rugpiūčio 13 d. Vaidins artistai Joe Flynn 
ir Tim Convvay “McHale’s laivynas jungiasi prie aviacijos” ir spalvoti netikėtumai.

Penktasis nemokamas spektaklis įvyks rugpiūčio 27 d. rytą. Artistai Fred Gvvynne 
ir Yvonne DeCarlo vaidins filme “Munster Go Home” ir spalvotas pasilinksminimas.

J minėtus spektaklius tikėtų seriją galima gauti veltui Chicagos Taupymo Bendro
vėje.

Chicago Savings
and Loan Assoolatioa

S/ YOUR SAVINGS

Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

Certifikatų sąskai
Certifikatal išduo 
tantinemis. Ma: 
būti $8000. Pelną 
kas šeši mėnesiai.

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

TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS
Notary Public Service 
Free community rooms for 
your organiz’n meetings 
Cash checks and pay all 
family bills vvith our spec’l 
money order checks.

PATARNAVIMAS:
* Sėlį & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lots
* Save-by-MaU Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 757
HOURS-. Mon. 12 PM. to 8 P.M.. Tues. 9 to i, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

INSURED

Bet svarbiausias taupytojams pranešimas yra trečias, kur prezidentas sako, kad nuo 
liepos 1 dienos Chicagos Taupymo Bendrovė mokės tokio dydžio dividendus, kokius 
gali mokėti kitos taupymo bendrovės: mokės tokio dydžio dividendą, kokį įstatymai lei
džia mokėti.

Dabar mokame certifikatams ir taupymo knygelių sąskaitoms 4%%, depozituo- 
tiems certifikatams mokame 5%%.

IK:. „

Naujausias automatinis komputeris

Chicagos Taupymo Bendrovė dabar mokės kiekvieną dieną apskaičiuojamą divi
dendą ir taupymo sąskaitoms mokamą kiekvieną ketvirtį metų kiekvieną dividendų 
mokėjimo periodą.
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A. -f- A.
VALERIJAI VASAITIENEI 

mirus,
liūdesio valandoje jos vyrą ANTftN#, dukterį AL
DONU sūnus KAZĮ, TAD#, VYTAUT# ir jų šeimas 
giliai užjaučiame.

Irena, Vytautas ir Saulius Elertai

DARATAI TAMOŠIŪNIENEI 
Lietuvoje mirus,

sūnui ALBERTUI TAMOŠIŪNUI ir šeimai gilią už
uojautą reiškia

Bronė ir Jonas Veselkai, 
Linkevičių šeima ir 

Stefa Paškonienė.

KOMUNISTAI STOKOJA 

VIENYBĖS

DR. P. MAČIULIS

Žinomi spaudos kolumnistai, 
broliai R. ir G. Drumondai, svar 
sto N. Y. Times iškeltą faktą, 
kaip sunkiai Maskvai teko pa
kelti skaudų pažeminimą.

Tai, kas darė3i komunistinių 
partijų viršūnių suvažiavime bir 
želio pirmoje pusėje Maskvoje, 
parodė kiea jos yra Kremliaus 
ramsčiais, atsiskleidus, kaip tos 
partijos yra nevieningos ir kaip 
gerai jos jautė Sovietų dėtas 
pastangas išgauti jų vadovy
bės pbipažinimą.

Dabar jau aišku, kad Krem
lius negali pasiekti to, ko jis 
norėjo — išmesti Kiniją iš “tik
rų” komunistų eilių, ir gauti pri 
pažinimą intervenuoti kitų ko- 
jpunistiulių kraštų vidaus reika
lus (kaip Čekoslovakijoje) kiek 
vienu atveju, kai tas nesiderin
tų su bendra komunistine lini
ja.

. Tas lyg turėtų rodyti, kad 
komunizmas šiandien pasauly 
kinta, nesutaria, grupuojasi tau 
tiniais pagrindais, daugeliu at
vejų atmesdamas Maskvos ir 
Pekino ideologinius ginčus

Labai nevieninga pasirodė to
ji viršūnių “vienybė”, kuriai 
pasiekti Sovietai sugaišo penke
rius metui, be jungdami, pa
taikaudami, net grasindami, 
kad tik savo pasiekus.

Pasvarstvkime: beevik pusė 
visų komunistinių partijų, tu
rinčių didesnės reikšmės (še
šios iš keturiolikos) boikotavo 
Maskvos suvažiavimą: tai rau
donoji Kinija, Jugoslavija, S. 
Vietnamas. Š. Korėja, Albanija 
ir Kuba.

Be tų dar yra aštuonios kitos 
komunistų partijos sąmoninga* 
nedalyvavusios: Nauj. Ze’andi- 
jos, Indonezijos, Japonijos, Ma
lagos, Thailando, Burmos, Lao
so, Vietnamo.

Apytikriai iš 75 komunisti
nių partijų 20 tėra turinčių di
desnės reikšmės; kitos yra ma
žytės ir bereikšmės, daugumas 
jų tik komunistinių partijų ske
veldros, kaip pvz. Indijoje ir 
Izraely, toliau stovi nuo didžių
jų grupių, nes jos yra priešso- 
vietinės.

Rytų Europos komunistų blo
ke, kur Sovietai vykdo savo už
mačias, nes kiekvienu momentu 
jie gali savo raudonąja armija 
juos užimti, ..vienintelė Rumuni
ja tėberodo savo nepriklauso
mybę. Ji bent žodžiu atsisako 
pasisakyti, kurs galėtų pritarti 
Čekoslovakijos okupacijai ir nau 
jai Sovietų doktrinai apie “ri
botą kitų komunistinių kraštų 
suverenumą.” Rumunai laikosi 
taktikos — “juo mažiau mes 
blizgėsime, tuo bus geriau”, ka
dangi jie gerai nusimano, kaip 
Sovietai išnaudoja visokias spra 
gas, kad pateisinus Čekijos in
vaziją.

Didžiausia Europoje Italijos 
komunistų partjia yra visai ne
priklausoma Sovietų pageidavi

mų, ko fr Maskva komunistų 
viršūnių suvažiavime neslėpė.

Buvo laikai, kada Rusiją val
dė carai, kurie savo galybe prieš 

'kitas valstybes garsinos, o vie
nok rusų - japonų 1902 — 1904 

r metų karas tą “milžiną ant mo
kinių kojų’’ nuvainikavo. Tokio 
' pat likimo susilauks ir raudono
ji Kremliaus baidyklė.

Pirmas vedęs diakonas JAV
The Wanderer (National Ca

tholic Weekly) St. Paul, Minn. 
savo birželio 19, 1969, psl. 4, 
aprašo pirmą vedusį diakoną 
Amerikoje. Yra fotografija, ku
rioje matyti, kaip diakonas duo
da šv. Komuniją savo žmonai, 
kuri savo rankose laiko abiejų 
— dviejų savaičių kūdikį. To 
diakono pavardė yra — vienu 
atveju jį vadina Reverend, kitu 
Mr. įMidhael George Cole, 34 
metų amžiaus ir 4 vaikų tėvas. 
Įšventino žinomas ir garsusis 
vysk. Fulton J. Sheen, iš Ro
chesterio. Kaip diakonas jis ga
li dalyti šv. Komuniją, gali ofi- 
ciališkai krikštyti (reikalui 
esant, gali bet kas) gali tuokti, 
gali laidotuves atlikti. Jis yra 
dalbar taip vadinamo Family 
Life Bureau direktorius. Pri
skirtas yra prie bažnyčios, ku
rią skirtomis valandomis aptar
naus. Rev. Michael Cole yra ne
prastas rašytojas.

Iš jo praeities sužinome, /kad 
jis pirmiau buvo anglikonų 
Bažnyčios kunigu. Popiežius 
Leonas XIII savo laiku angli
konų kunigų šventimų nepripa
žino, taigi išeina, kad Mr. Cole 
yra diakonu pašventintas kata
likų Bažnyčioje, kas pagal Va
tikano II suvažiavimą galima. 
Pietų Amerikoje tokių diakonų 
jau yra nuo seniau, nes ten 
trūksta kunigų. (Brazilijoje kai 
kurios viiišininkės vienuolės ga
li dalyti komuniją, nesant ku
nigo) .

Taigi Mr. ir Rev. (Michael G. 
Cole yra JAV pirmas, kuris bū 
damas vedęs, buvo įšventintas 
j diakonus ir gali bažnyčioje 
atlikti dvasiškas pareigas, ko
kias diakonai turėdavo pirmųjų 
amžių bažnyčiose, praktiškai ga 
•li visas liturgines pareigas at
likti, išskyrus du dalyku — ne
gali šv. Mišių laikyti ir išpažir- 
čių klausyti. J. V.

POPIEŽIUS PRIĖMĖ 
AFRIKIEČIUS

Popiežius Paulius VI tarp 
daugelio kitų asmenų privačio
se audiencijose priėmė dviejų 
Afrikos vailstybių (vyriausybių 
narius: Dramblio Kaulo Kran
to respuloliikoe krašto apsaugos 
ministrą Blė ir Gabono respub
likos viėfiųjų darbų ministrą 
Mulekou.

CLASSIFIED GUIDE
I IŠNUOMOJAMA — FOR RENI REAL ESTATEMISCELLANEOUS

j REZIDENCINI Al, 
{KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

B
J 2457 West 60tfc Street 
Į Tet HE 4-7482

BUTAI: rinktiniams nuomininkams. Mūrinis. 9 metų, 5l/> kambarių, 3
Best Agency. 2925 VV. 63. PR 8-6032
Nelaukit — užslreglstruoklt dabar! mieg- Kabinetų virtuve. Plytelių
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me- vonia. Sausas rūsys. Gera vieta.
tus Savininkai kreipkitSs dėl pa. lųchranenią Tel PR 8-69 Ifi tarnavimo nemokamai i i>eDrangU8. tei. I II n 0910.

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-conditlonlng — j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHITT METAI. 
4444 S. IVestem, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
11111111111111111111111111111111111111111111111111111

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

SIUNTINIAI Į LIETUV#
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL, SERV. 
2908 BBUi St. r Tel. WA 5-2787
2601 GUth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis jvalrių prekių pasirinkimas

E. tr V. ŽUKAUSKAI

llllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781 ___

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

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUV#
ir kitos kraštus

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

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies tr automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% West 95th Street 

Onlcngo, lUInois 
Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4339 3009 W. 63rd STREET

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

MISCELLAN Et) U n

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje ir prie 
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027)6 S. Anna Avė., I,yons, 
Illinois. Telef. 447-8806.

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
Šalia pagrindinio žemėlapio 

vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologinį stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

Zemėlapio kaina tik 30 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

REAL ESTATE

imiiiEimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimi
STATOME NAUJUS NAMUS

Atliekame įvairius pataisymus
Petrauskas Construction Co.

TEL. 585-5285
lllllll llllllllllllllllll llllllll IIIIIIIIIIIHIIII Hl

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

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av.. CL 4-7460

BRIGHTON PARKE Mastančiam žmogui
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas 2 priegonkiai. Garažas. 
816,000.

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

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

6, 4 lr 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.

B metų, 2 po 5% kamb. ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY VALDIS REAL ESTATE
Insurance — Income Tas 

Notary Public

273* VV. 4Srd St — CL 4-2390

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

TEL 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, I1L Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų ištaiga 
ir išsirinkti iš katalogo.

AR PRISIMENAT BALTIJOS 
JŪRA?

Tad turite pamatyti Beverly Shors 
prie Michigano ežero.

Sklypai prie ežero.
Sklypai su medžiais, namams statyti. 

Taip — Ir namų.
Skambinkit — Rašykite — Atvykite

CARLSON REALTY
Beverly Shores, Ind.

TEL. (219) 872-4636
Atd. 7 dienas savaitėj.

Marąuette Parke — 6 kamb. bun- 
galow, 3 miegami, iy2 vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
skambinkit po 6 v.v. 434-8441.

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Botų nuomavimas — Income Taz 

Notariartaa — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš-

Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš
tinė. Gazo šUdymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $85,000.

Marąuette Pke. mūr. 2-Jų aukštų 
namas. Didelė patalpa bizniui lr 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas. 
$18,900.

Prie 71 lr VVestern — Med. 6 
kamb. namas.Pirkslte $1,000.00 jmo- 

- - $12,600.kėlė. Prašoma kaina

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

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
narnas prie 71 ir California. $152,000.

6 kamb. med. bungalovv prie 59 
ir Pulaski. 2 auto garažas. Taksai 
$150. Galima tuoj užimti. $13,900.

2 po 6 kamb., švarus, moderni
zuotas mur. namas prie 67 ir Talman. 
$33,500.

31 p. tinkamas statybai sklypas
prie 72 lr Maplewood $.10,500.

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod 
namas, prie 67-os J vakarus nuo Ke
dzie. 1% vonios. Įruoštas rūsys. 50 
p. sklypas. Dvigubas garažas su šo
niniu Jvažlavlmu. $25,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 40 p. sklypas, 2 
auto garažas. $19,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Paveldėtas. Gražus 2-jų butų mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas 
Tuoj galite užimti. $27.900.

7 didelių kainb. mūras. Naujas 
gazu šildymas, air cond.. uždari por
čiai. garažas. Pora blokų nuo Mar
ąuette pko. $21,000.

Arti 59-tos ir Pulaski. švarus 4 
kamb. namas. Platus 80 p. lotas. 
$] 1,900.

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

4 butų mūras. Gage parke. Gert, 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

Apartmentinis mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 Įmokėti, o pajamų $14,000

Lotas 30 p. Marąuette Parke

2458 W. 69th St. RE 7-7200

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Remkite “Draugę”.

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 
LIEPTAI IR BEDUGNES — A. Baronas 
KALNŲ GIESME — V. Kavaliūnas 
KARKLUPENUOSE — A. Baranauskas 
SĄMOKSLAS — V. Volertas

DfiMESIO! HELP VV ANTED _ MOTERYS

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

ŠIE3M
DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

MOVING
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Dlinota

MOVING
SERfiNAS perkrausto baidus it 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe — VVA 5-8063

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

I. MIGLINAS
Krautuvė Marguette Pke. 

2846 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės, 

automobilių,
sveikatos. biz
nio.
Uatogios 
> nokei in.v. 
lygos.

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

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

DfiMESIO !
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,n„„

DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų — Lietuvių kalbų žodynas...............................$6.00
(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PĖTERAIČIO
Lietuviškai angliškas žodynas .........

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESAKSKO — B. SVECEVIČIAUS

$7.00

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas 
(27.000 žodžių, kietuose apdaruose)

$5.00

Kišeninis Anglų—Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų 
žodynėlis............ $2.00

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri
kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar kita kalba.
biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiuiii,,

“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 

kurių dar galima gauti:

Sias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų 
įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į “Drau-

Ulinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos pri
dėti 5% mokesčiams.

x«px

Persknite Dranga. dnokite kitiems nasiskaitvli

OPENINGS FOR FASHION 
SHOVV DIRECTORS

5-10 lira. 2 to 3 e ves. a week. No 
inv. no exper. Wlll train. Call

EMMONS for appt. 423-3837
Mušt live on South Side

ŠILK SCREEN OPERATORS
EXPERIKNCED

Šilk screen sąueege operatorė for 
printed elrcuits. Inąutre,

NATIONAL PREdSION 
CIRCUITS & ELECTRONICS, Ine. 
5760 VV. Grand, Chicago, Illinois

VYRAI IR MOTERVS

Immediate Opportunities For

TEACHERS
MUSIC TEACHER 

MATHEMATICS 
INDUSTRIAL ART

$6000 Base; Paid Insurance 
Send Resume Or Call Collect:

(308) 497-2591. Supt
Box 220

Spalding, Nebr. 68665

HELI VVANTED - VYRAI

RUBBER TRAINEE
To learn ru bber m being and molding. 

Many co. Benefits.
Exell, Conditlona.

MILTON MFG COMPANY 
TEL. — SE 3-2141.

324 Interstate RD, Addison, III.

VVANTED AT ONCE:
MACHINISTS 

GENERAL FACTORY 
HELPERS

FOR
MATERIAL STORE-ROOM
Good starting wages and all 

Benefits. Overtime.
VVAGNER INDUSTRIES 

1381 So. 55th Ct., Cicero, Illinois
Tel: 242-9820 (Peter Hahn)

T R U C K D R I V E R S 
STEEL B R O K E R S

Large steel carrier. Long term 
leaee. Cover 14 statės. Chicago 
to east coast and retom. Late 
model eąuipment. Call 374-5262

BRAZER
Need lead man in department. Mušt 
be familiar with heli-arc and gas 
brazing. N.W. side plant. Fringe 
benefits.

TEL. — 472-6166

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

4.00
2.50
3.00
3.00
2.50
2.50
3.50
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Azijos ir Pietų Amerikos kraš 
tuose.

Jj atsisveikinant, Vienos arki
vyskupas 'kard. Koenig pažymė
jo, kad Austrijos katalikų jau
nuolių pastangomis jau įvykdy
ta virš 20 projektų Afrikos,

Gyvenime” veikalų serijos prenu
meratorius rėmėjus ir karštai re
komenduoti krikščioniškoms lie
tuvių šeimoms. Taip pat pagei
daujama, kad “Krikšč. Gyveni
me” redakcija pasistengtų paruo
šti ir eilę populiarių leidinėlių - 
brošiūrų aktualiais religiniais 
klausimais.

KV.S. labai prašo kunigus pla
čiau įsijungti į dvasios vadovų 
pardigas lietuviškose, ypač jauni
mo, organizacijose, ir savo kon
krečiu darbu labiau vertinti šių 
pareigų svarbą.

Rezoliucijos komisija 
Andriekus, OFM., kun. 
zei/ca, MJC, kun. J. 
kun. J. Vaišnys, SJ.

A. + A
PRANUI PAKENIUI mirus, 

giliai užjaučiame žmoną Veroniką ir kartu 
liūdime.

Pranė ir Petras Adamoniai 
Danutė ir Benis Sulskai 
Zita ir Jonas Grigaičiai

— Ubagui mažai ko trūksta, o 
iykštuoliui viso ko negana. (Ma
žeikiškių patarlė).

A. + A.
PRANUI IVAŠKEVIČIUI 

staiga mirus N. Y., jo broliui mūsų mielam ir taip ar
timam prieteliui STASIUI VAŠKIUI - IVAŠKEVIČIUI 
ir jo seseriai STASEI MILIAUSKIENEI su šeima reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Stasė, Augustinas, Arūnas ir 
Rimantas Ališauskai

Montreulis - Kanada

A -f- A.
ONA LAURINAITIS

DORELYTĖ
Kun. L 
J. Bud- 

Prunskis: Gyveno 826 W. 33rd Place.
Mirė liepos 8 d., 1969, 1:30 vai. ryto, sulaukus 58 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskrities, Naumiesčio parapijos, 

Storukų kaimo.
Amerikoje išgyveno 19 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozapas, 4 sūnūs: Stasys 

marti Judith, Viktoras, marti Barbora, Sgt, Petras, U. S. A., ir Ro
mas, podukra vienuolė Seselė John (Toronto, Kanadoje), 3 posū
niai: Jonas su šeima, Antanas, marti Aldona, ir Juozapas, Jr., mar
ti Gladys, 4 anūkai, ir kiti giminės, draugai ir pažjstami.

Lietuvoje sesuo ir trys broliai.
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. Li

tuanica Avė.
Laidotuvės jvyks penktad., liepos 11 d. iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėta j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, podukra, posūniai, marčios ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Jurgis Rudminas. Tei. YA 7-1138.

Baltiečių vėliavos Šv. Petro ir Povilo katedroje Philadelphijoje, Ekume
ninės maldos dienos pamaldų metu. Nuotr K. Cikoto

PADEDA AFRIKIEČIAMS
Ūkiškai besivystančių kraštų 

pagalbos tarnyba, veikianti prie 
Vienos arkivyskupijos kurijos, 
šiomis dienoms į Petų Amer
iką išsiuntė dušimtąjį sava
norį. Dešimtasis Austrijos 
katalikų savanoris besivystan
čių ikraštų tarnyboje yra 21 
m. jaunuolis Franz Haselberger.

KUNIGŲ VIENYBĖS REZOLIUCIJOS
ŽUKAUSKAITĖ

Gyveno Brighton Parko apyl. (Chicagoje).
Mirė liepos 8 d., 1969, sulaukus 47 metų amžiaus.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Blair, sūnus Blair Terry 

ir duktė Paula Jean, 2 seserys: Stella, švogeris Niek Castellante. 
ir Adeline, švogeris Tony Fulla, 2 broliai: Albert ir brolienė Ange
line Žukauskai, ir Tony Žukauskas ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv. 3 vai. popiet Eudeikio koplyčioje, 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 12 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į St. Pancratius parapijos bažnyčią, kurioje 9 vai. 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus rr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus ir duktė.

Laidotuvių direktorius Daimid ir Gaidas. Tel. YA 7-1741.

Lietuvių Kunigų Vienybės sei
mas, džiaugdamasis naujo lietu
vio vyskupo Antano Deksnio pas
kyrimu, reiškia gilų dėkingumą 
Šv. Tėvui ir kviečia lietuvių vi
suomenę nuoširdžiai remti šio 
ganytojo darbą mūsų tautiečių, 
labui.

Seimas, laikydamas parapijas 
lietuviškos ir religinės veiklos 
pagrindu emigracijoje, maldau
ja lietuvius glaustis prie savų pa
rapijų, jas materialiai remti, reik
štis aktyviai jų veikloje ir išsau
goti jų tautinį pobūdį. Taip pat 
seimas prašo c.v. ir visus lietu
vius, kad reikalinga, tinkamais 
keliais pasirūpinti, kad pagal Va
tikano II nutarimus lietuviams 
būtų leidžiama priimti sakramen 
tus, dalyvauti liturginėje ir gir
dėti skelbiamą Dievo žodį lietu
vių kalba.

Lietuvių dvasiškija, stebėda
ma visuomeninėje veikloje vis 
labiau gilėjantį dvasinį susiskal
dymą ir skaudžiai jį apgailestau
dama ragina visus pasaulio lietu
vius, ypač vadovaujančius asme
nis, glaustis vienyjtjėn, atremton 
į krikščionišką artimo meilę.

Lietuvių Kunigų Seimas su 
giliu liūdesiu žvelgdama į blės
tantį jaunimo dėmesį kunigystei 
ii- vienuolystei,šiuo tragišku tau 
tos metu kreipiasi į lietuvius tė
vus ir jaunimą. Tėvus prašo au- 
iklėti vaikus nuoširdžioj krikščio 
niškoj dvasioje, kad iŠ jų kiltų 
kunigai ir vienuoliai bei vienuo
lės; jaunimą skatina nepamirš
ti kilniųjų dvasinio gyvenimo i 
dealų kunigystėje ir vienuolystė
je, be kurių neįmanoma tęsti lie
tuviškos krikščioniškos veiklos.

Kunigų seimas prašo lietuvių 
jaunimą aukoti kraštui dvasinia
me luome ir pašaukimų proble
mą spręsti savo suvažiavimuose.

Skelbdamas lietuvių jaunimo 
išsiskklaidymą Amerikos didmies
čiuose ir to to išsisklaidymo pa
vojus, šis seimas ragina lietuvius 
tėvus kreipti daugiau dėmesio į 
savų auklėjimo institucijų, kaip 
Šešt. mokyklų, lituanistikos kur 
są, jaunimo centrų ir organiza
cijų, našesnį rėmimą bei išlaiky
mą.

Religinei jaunimo sąmonei kel
ti kunigai kviečiami paruošti 
naujus tikybos vaodovėlius.

K.V. Seimas apgailestauja 
pranciškonų vedamos Sv. Anta
no gimnazijos - dėl nepakanka
mo lietuvių dėmesio ir iš to kilu
sių finansinių sunkumų — užda
rymą ir prašo lietuvių visuome
nę daryti viską, kad ši gimna
zija vėl atsidarytų.

K. V. Seimas sveikina jaunimo 
pastangas, besireiškiančias Žygy 
už Tikėjimo laisvę, ir pažada
ją remti.

Seimas įgalioja K-V. centro 
valdybą iŠlęįsti Am. Liet. istoriją, 
remti kun. A. Keazio, SJ. darbą, 
fotografuojant šventoves, religi
nes institucijas, kad jos būtų iš
saugotos istorinių ir meninių stu
dijų tikslui.

L. Kun. Vien. Seimas reiškia 
padėką vysk. V. Brizgiui ir tė
vams jėzuitams už lietuviškų mi
šiolų ir kitų lietuviškų liturginių 
tekstų paruošimą ir išleidimą. 
Giliai pritaria minčiai, kad dar 
šiemet būtų išleisti: naujas mi
šiolas bažrtyčioms ir mišiolėlis 
žmonėms pagal naujausią ir ga
lutinį Vatikano potvarkį.

Kun. Vienybės seimas reiškia

padėką centro valdybai už jos 
uolų darbo jos kadencijos eigoje 
ir už rūpestingas pastangas šį 
seimą organizuojant.

Seimas kviečia visus lietuvius 
kunigus įsijungti į “Krikščionis

Liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame:
Prof. K., M. Alminai ir šeima 
E. Gruodienė ir šeima,
A., E. Kučiūnai,
A. Lukšienė ir Algis.

FUNERAL HOME

T H RE E
AIRCONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitias

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubllc 7-8600

II-jo Pasaulinio karo veteranas
Gyveno 4634 S. Rockwell St.
Mirė liepos 8 d., 1969, 6:10 vai. ryto, sulaukęs 59 m. am

žiaus.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Valeria (Zatkevicz), 

2 tetos Frances Goshorn ir Stella Ta4da, švogerka Agnės Lon- 
genecker su vyru Ray, uošvė Petronėlė Zatkevicz, ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv., 3 vai. popiet Eudeikio koply
čioje, 4330 S. California Avė.

Laidotuves įvyks šeštad., liepos 12 d. iš koplyčios 8:45 vai 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdus: žanona.
Laidotuvių direktorius Gaidas ir Daimid Tel. LA 3-0440.

JOHN W. PACHANKIS
Mūsų brangus vyras ir tėvas mirė 1969 m. birželio 

27 d. ir buvo palaidotas liepos 1 d- Šv. Onos kapinėse, 
Spring Vallėy,' Illinois.

Norime giliai padėkoti visiems, kurie suteikė miru
siam paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio 
vietą.

Ypatingai dėkojame prelatui Hishen ir kun. Festle 
už atlaikymą šv. Mišių ir už pamaldas koplyčioj ir ka
pinėse.

Taipgi dėkojame giminėms, draugams, Dariaus-Girė
no Post Nr. 271 nariams. Lith. Chamber of Commerce 
nariams, Maria H. S. Tėvų Klubui, Šv. Vardo Draugijos 
nariams, ir Peter Troost Monument Company and Asso
ciates, už atsilankymą koplyčioj, už Šv. Mišių) aukas, už 
gėles, ir už patarnavimą laidotuvių dienoj.

Nuoširdus ačiū visiems kuriems atskirai neturime ga
limybės padėkoti.

PACHANKIŲ ŠEIMA

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef, — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. + A.
THEODORE W. 2EMGULIS

Jau suėjo keturi metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą, senelį ir sūnų, kurio netekome 1965 
m. liepos 12 d.

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

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos mėn. 12 d. 
8 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo paapi- 
jos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Theodore W. Žemgulio sielą.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, žentas, anūkai ir motina.

PADĖKA
Staiga netekus mūsų brangaus

A.-Į-A.
KAZIMIERO ŽILINSKO,

visiems, kurie jį palydėjo maldomis, gėlė

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

Žmona MARIJA,
duktė IRENA ir brolis PETRAS
su šeimomis.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9538 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIHIIIIUIIIIII

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(EACKAUTCZ)

2424 W. 69th Street Tei. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place_______ Tol. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. Cklifornia Avė. Tel. LAfayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139

Mokamas už Vienu Me- Naujau aukštas dlvl-
tų Certlficatų sąskaitas dendas mokamas už

.Minimum $5,000.00 nuėsta vimo sąskaitas.

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

PIRMAD. Ir KETVIRTAD. .... 0 v. r. dri » v. ▼. 
VALANDOS: ANTRAD. tr PENKTAD...................» ▼. r. Iki 6 v. ▼.

ŠEŠTAD- » ■*- r- Utį 1* v- d. — Trečlad. uždaryta

VcatuvSms, banketams, laido tuvčms 
tr kitokioms progoms 

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GFJ.INYčIA

2443 W. OSrri Street, Chicago, Ullnois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, UI. Tel. OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tei. YArda 7-3491

KftPTEtniS f
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. liepos m. 10 d, Į x “Nutukimas ir neurozė —
; du pagyvenusiojo priešai”, —
1274 Alvudo radijo paskaita šį 

X Pranas Cinkus su žmona, ketvirtadienįj liepos 10 d<> 10 v. 
Birute ir trimis vaikučiais lan- r Barcus radijo valandoj.

X Lituanus žurnalo vajui
tebevykstant, netrukus išlei
džiami 1968 metų paskutinis ir 
1969 metų pirmutinis nume
riai. Jau atiduotas spaudai ir

8

X Pavergtųjų Tautų savaitė 
prasideda liepos 14 d. ir tęsis 
iki liepos 20 dienos. Liepos 19 
d., šeštadienį, 12 vai, įvyks Pa
vergtų (Pautų paradas. Visi lie
tuviai yra įkviečiami dalyvauti, 
ir pašvęsti tą dieną eisenai, 
tuo paremdami visų bendrą 
troškimą: laisvės Lietuvai ir 
visoms pavergtoms tautoms!

X Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą gimnazijoms už š. m. 
liepos mėn. 920 dol. Vasario 
16 g. — $700, saleziečių g. — 
$200 ir Punsko g. —. 20 dol.

X A. a. Juozo Taraškos mir
ties pranešime, atspausdintame 
liepos 7 d. laidoje, turėjo būti 
“augęs Luokėje”.

X Dr. Alg. ir Aid. Vasonių, 
gyv. 1220 MiitcheU st., Wood- 
stocik, III., 2 vienmečiai sūnūs 
— Gailius ir Arvydas — sėk
mingai baigė vietos mokyklą ii’ 
priimti į aukštesnę. Ta proga.
mokyklos vadovybė surengė vi- darže Oras pasįtaJkė pakenčia-
siems baigusiems išvyką po 
Ameriką. Buvo aplankytas Wa 
shingtonas ir kiti didesnieji 
miestai. Jaunimas buvo labai 
patenkintas tokia pramoga.

X Paštininkų sąjungos iš
leistos atsiminimų knygos įtei
kimas prenumeratoriams įvy- 
koko birželio 22 d. K. K. Rep
šių namuose. Dalyvavo apie 30 
asmenų, daugumoje buv. Lietu
voje pašto, telegrafo, telefono 
ir .radijo tarnautojų. Tą dieną 
buvo išduota apie 100 knygų 
tik prenumeratoriams. Apie 
(knygą kalbėjo A. Gintneris, J. 
Janušaitis, Alb. Dzirvonas, Jz. 
Kreivėnas, L. Kairys ir kiti. 
Knygos įsigijimo reikalu raižy
ti: A. Gintneris, 3221 W. 61
st., Ohicago, UI., 60629.

X šv. Jurgio parapijos šv. 
Vardo d-jos nariai dalyvaus 
8:45 v. r. š(v. Mišiose šį sekma
dienį. Po šv. Mišių bus pusry
čiai ir susirinkimas parapijos 
salėje.

X Stasys Daunys, gyv. 3801 
So. California Avė., Balfo va
jaus metu laukojo ne $5, — kaip 
buvo paskelbta klaidingai, bet 
10. Balfo vadovai atsiprašo.

X Romas Laurinaitis, gyv. 
826 W. 33 Place, Bridgeporte, 
ir kiti trys jo padėjėjai, 'kurie 
šių metų ankstyvą pavasarį iš
gelbėjo vietos policijos seržan
tą iŠ degančios mašinos, buvo 
tinkamai įvertinti ir liepos 1 d. 
buvo visi apdovanoti po auksi
nį laikrodėlį su atitinkamu pa
dėkos raštu.

X Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Barnes & Johnson, Ine., 
telf. 782-9600, pataimauja kaip 
stookbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. ISuinte 
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (Sk.)

X Lituanikos parko gegužinė 
bus š. m. liepos 13 d. gražiaja
me ponų Jonynų sode, Chester- 
ton, Ind. Visi lietuviai kviečia
mi linksmai praleisti sekmadie
nio popietę ir kartu paremti 
Beverly iShores (lietuvių klubo 
pastangas įamžinti Lituanikos 
vardą prie Miohigano ežero. 
Pradžia 1:00 vai. popiet.

(pr.)
X Philco, oro vėsintuvai 

(air condittoners) — 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 
(Vest Cermak Road. Telefonas 
VT 7-7747 (sk.)

tė: po 3 dol.: J. Petraitis, K
Masiulienė; po 2 dol. — J. Ma- priklausė daugeliui įvairių or- 
jauskas, Vyt. Norkus, K. Puge-' ganizacijų. Gavo keletą stipen-

X Reikalinga tarnautoja ben- vičius, P. Žičkus; 1 dol. _  Ch. dijų. Algirdo svajonė toliau stu
dram įstaigos darbui. Pašauki- Dolinskas. Visiems nuoširdžiai dijuoti muziką. Daug sėkmės 
te telefonu VI 7-7747 (ak) Į dėkojame, j tolimesniam moksle, Kor.

kėši Chicagoje. P. Cinkus dirba 
STT (telefono ir telegrafo 
.b-vė) Milan, ITenn.

X Kristina Tarvydienė, gyv. 
9500 W. Lincoln Hwy., Franc-
fort, III., prieš 8 mėnesius ne- antrasis šių metų numeris, ku- 
teko savo vyro Justino. Jis mi- rį redagavo ds. Kęstutis Skrups
rė lapkričio 2 d. ne sulaukęs 
savo 50 metų šeimyninio gyve
nimo sukakties, kuri buvo kuk
liai paminėta savo ir artimųjų 
šeimos tarpe birželio 29 d. Šar
kos restorane, kur juodu buyo, sis — studentas sūnus —- yra
prieš metus susitarę ir užsisa
kę salę dideliam subuvimui.

X Juozas Bacevičius, Mar
ąuette Parko Namų savininkų
organizacijos vicepirm. ir Bell į šį šeštadienį (liepos 12 d.) 8
nekilnojamo turto pardavėjas 
neseniai buvo nuvykęs į Spring 
fieldą, kaip organizacijos at
stovas, dalyvauti posėdyje, kur 
buvo svarstoma mokyklų, vai
kų transporto ir kitų švietimo 
reikalų klausimai, kartu daly
vaujant su šen. J. Lianiganu ir 
kitais. X Chicagos policijos žurna- 

X Marąuette Parko Namų las “Chieago Police iStar” ne 
savininkų organizacija liepos 1 kartą sumini ir pasižymėjusius 
d. surengė pikniką Bruzgulienės , lietuvius policijos tarnautojus.

Pvz. 5 n-ry pasižymėjusių pus
lapyje randame aprašymą i|r 
nuotrauką Stasio Martinkaus, 
kuris su kitu policininku areš
tavo jaunuolį, šūviu sužeidusį 
nėkaltą žmogų tavernoje. Poli
cijos tarnautojas Jonas R. Da- 
ciolas, savo informaciją iš 18- 
to policijos distrikto net pasi
rašęs “The Lithuanian Eagle”.

X Dr. Jack J. Stukas, Hillsi 
de, N. J., žinomas visuomenės 
veikėjas, mokslo ir radijo dar- 

' buotojas, parėmė “Draugą” 5 
dol. auka. Dėkojame.

X Marija Vasiukevičienė, 
Ona Račiūnaitė iš Chicagos ir 
Marija Polteraitienė iš Detroito 
praėjusį ilgąjį savaitgalį buvo 
nuvykusios į Torontą susitikti 

| savo gerą draugę agronomę El
zę Civinskaitę - Sondienę, nese- 

; niai atvykusią iš Lietuvos pas 
1 savo vyrą iagr. Vladą Sondą. 
Jos labai maloniai praleidusios 
savaitgalį Vlado ir Elzės Son- 
dų vaišingoje pastogėje, vėl su 
grįžo prie savo darbų: M. Va
siukevičienė baigia studijas uni 
versitete, o Ona Račiūnaitė ir 
M. Polteraitienė dirba lig. la
boratorijose.

mafl, todėl viskas pavyko ge
rai. Komisija ir valdyba bei tai 
kininkai atliko savo pareigas 
gerai, todėl pasiliko ir pelno. 
Liepos 5 d. K. IK. Repšių namuo 
se įvyko visiems talkininkams 
vakarienė. Dalyvavo 30 asmenų 
ir buvo pareikšta daug gražių 
linkėjimų organizacijai.

X Kęstutis Eidukonis, liepos 
1 d. ikaip baigęs Illinois uni
versitetą ir ROTC (atsargos 
karininkas) kursą, buvo pakel
tas į leitenanto laipsnį. Dalyvau 
jant jo tėveliams, sesutei ir ke- 
letai ROTC karininkų bei tar
nautojų, buvo iškilmingai pri
saikdintas būti ištikimu kari
ninku ir tarnauti tautos labui 
ir gerovei. Po priesaikos majo 
ro R. Johnstono fcuvo pakvies
ti Aldona ir Kostas Eidukoniai 
savo sūnui prisegti karininko 
ženklus. Po iškilmingųjų apeigų 
pyko pagerbimas restorane 
“Ramado Inm”, dalyvaujant 
Kęstučio tėveliams, sesutei ir 
jo buvusiems mokytojams RO
TC karininkams: maj. Robert 
P Jcibnston, maj. Milan O’Bra- 
dovich ir maj. Denius Morris- 
sey. Kęstutis baigęs universite
tą, pasirinko karinę profesiją, 
sekdamas tėvelio pėdomis.

X įSilvija Nutautaitė laimin
gai grįžo iš kelionės po Euro
pą. Ilgiausiai buvo Šveicarijoj. 
Džiaugiasi įdomia kelione. Sil
vija yra Amerikoje gimusi, bet 
gražiai kalba lietuviškai. Dabar 
vyks į Washingtoną aplankyti 
brolį dr. Joną Nutautį. Kartu 
vyks ir mamytė
tautienė.

X Emilija Markūnienė šven
tė savo vardines, susirinko gra 
žus būrys Emilijos draugų ir 
keletas kunigų pasveikinti var
dinių proga. Markūnienė yra 
organizacijų ir ypač Balfo vei
kėja, Nort ISidės skyriaus pir
mininkė.

X “Draugas” kasdien aplan
ko savo Skaitytojus. Skaityto
jai tai žino ir remia — pratęs
dami prenumeratą, aukų atsiun

kelis. Žurnalui daug talkina tė
vas ir sūnus Vytautai Kasniū- 
nai. Pirmasis rūpinasi Lituanus 
puslapių išplanavimu ir medžią 
gos paskirstymu juose, antra-

Lituanus
kas.

Fondacijos pirminin

X Literatūros ■ vakaras 
Union Pier vasarvietėje įvyks

vai. vak. Gintaro viloje. Savo 
kūrybą skaitys iš Montrealio 
atvykęs poetas Henrikas Na- 
gys ir Kazys Bradūnas. Vieti
niams vasarotojams ir pašonė 
je gyvenantiems čikagiečiams 
tai bus įdomi mūsų literatūros 
valanda.

CHIHAGOJ IR APYLINKĖSE
BAIGĖ AUKŠT. MOKYKLĄ

Birželio 24 d. buvo Brigbton 
Barbora Nu-, Parko Kelly aūkšt. mokyklos 

mokslo metų užbaigimas. Gra
žioje salėje buvo įteikti pažymė 
jimai apie 500 mokinių, kurių 
tarpe daug ir lietuvių. Buvo 
pristatytos klasės seniūnas Al
girdas Pretkelis, Augusto ir 
Emilijos Pretkelių sūnus. Algir 
das pasakė įspūdingą kalbą. 
Jis labai mėgo muziką, grojo or 
kestre ir buvo dirigentu, diri
gavo keletą kūrinių. Algirdas 
buvo gabus mokinys, baigė 
aukštais pažymiais, buvo du me 
tus garbės sąraše, priklausė fut 
bolo komandai, buvo kapitonu,

Chicagos Lituanistinių mokyklų šventėje dainuoja mažieji lietuviukai. Nuotr. A. Gulbinsko

IŠ ART! IR T
J. A. VALSTYBĖSE

— Moksleivių ir jaunučių atei 
tininkų stovykla Kenuebunkpor 
te, Maine. Rytinio pakraščio 
moksleivių ir jaunučių ateitinin 
kų stovykla įvyks rugpiūčio m.
3—17 dienomis pąs tėvus pran
ciškonus, Keninebunkporte, 
Maine. Vyriausias stovyklos va
dovas — Juozas Gaila iš Cher- 
ry Hill, N. J. Komendantas — 
Kazys Razgaitis iš Clevdando. 
Jaunučius ateitininkus globos 
Gintarė Ivaškienė iš Monroe, 
Conn., Teresė Gečienė iš Phila- 
dialphijos ir Dalia Jasaitytė iš 
Dorchester Mass. Vyr. berniu
kams vadovaus Jurgis Oniūnas 
iš New Yorko, o vyr. Mergai
tėms: MAS c. v. narės Laima 
Gustainytė ir Regina Kryža- 
nauskaitė iš Kanados. Menines 
programas praves Elenutė Bra- 
dūnaitė iš Chicagos, muziką — 
Rimas Juzaitis iš Philadelpbi- 
jos. Sportui vadovaus Antanas 
Dambriunas iš iVashingtono ir 
Vytautas Maciūnas iš Philadel
phijos. Šiems vadovams padė3 
visa eilė vyresniųjų moksleivių 
iš įvairių Rytinio pakraščio kuo 
pų. Jie talkininkaudami ne tik, 
prisidės prie Išios stovyklos pa
įvairinimo, bet įgavę adminis
tracinio patyrimo, bus pajėgus 
patys vadovauti stsovyklose 
ateityje. Registracija į stovyklą 
vyksta. Registracijos lapai yra 
išsiuntinėti visoms kuopoms ir 
turi būti užpildyti ir grąžint su 
regstracijos mokesčiu iki liepos 
19 d. išuo adresu: Juozas Gai
la, 121 Antietam Rd. Cherry 
Hill N. J. 08034.
Tel. Area code 609, 428-7456. 
Norintieji gauti daugiau regis
tracijos 'lapų skambinkite arba 
skubiai rašykite aukščiau pa
duotu adresu. Tenka priminti, 
kad stovykloje vietų skaičius 
yra ribotas ir pirmenybė bus 
teikiama anksčiau užsiregistra
vusiems.

— JAV LB Pietryčių apygai- 
dos suvažiavimas. Tretysis JAV 
LB Pietryčių apygardos suva
žiavimas,įvykęs birželio 21 d. 
Delran, N. J., buvo negausus: 
iš šešių apygardos ribose esan
čių apylinkių tedalyvavo trys 
apylinkės. Suvažiavime buvo 
apžvelgtos apygardos valdybos 
dviejų metų veiklos laikotarpis, 
išklausyti apylinkių pranešimai, 
pasikalbėta bendruomeniniais 
kausimais ir nutarta sekan
tiems dviems metams apygar
dos valdybą sudaryti iš Phila
delphijos ir Pietinės New Jer- 
sey apylinkių, sudarytą trijų 
asmenų valdybą vieno mėnesio 
laikotarpyje pristatyti visoms 
apylinkėm, kurios į apygardos 
valdybą deleguos po vieną at
stovą dalyvauti ypatimgesniose 
apygardos reikalų sprendimuo
se. Dabartinę JAV LB Pietry
čių apygardos valdybą sudarė 
B. Raugas, pirm., A. Gečys, vi- 
cepirm. ir iždin. L. Jurskis, 2- 
sis vicepirm. ir sekretorius. Su- 
važavime dalyvavo Lietuvos 
gen. kons. A. Simutis, pasakęs 
kalbą, kurioje gražiai akcenta
vo lietuvio sąmoningumo bei

valstybingumo principą. Vaka
re suvažiavimo dalyviai buvo 
pakviesti į JAV LB Piet. N. 
Jersey apylinkės tradicinį Joni
nių laužą, kuris kasmet vyksta 
kaip vietos apylinkės Lietu
vių diena. Suvažiavimo prezi
diumą sudarė G. Mironas, 
Phila., E. Raūbertaitė, Piet.
N. J., ir J. šilgaiis, Baltimore.

__ Lietuvių diena Lakewood
Parke įvyks rugpiūčio 17 d. 
sekmadienį. Programa prasidės 
3 vai. p. M., salėj. L. D. komi
tetas: garbės pirm. kun. P. C. 
Cbesna, kun. ISitasys Lukšys, vi
cepirmininkas: kun. Juozas Ne- 
verauskas, kun. Alg. Bartkevi
čius, kun. iSt. Lukšys. Kalbės 
teisėjas Jonas Waleski — ang
liškai, o kun. Viktoras Gaidžiū- 
nas, OFM, lietuviškai. Menine 
dalį atliks “Žilvino” — šokėjų 
grupė iš Philadelphijos.. Pagrin 
dinis L. D. tikslas išlaikyti lie
tuvišką dvasią gyvą, iškelti lie 
tuvišką talentą, palaikyti 3 se 
serų vienuolynus: (lietuviškus) 
seseris Pranciškietes, seseris 
Kazimįerietes ir seseris Nukry 
žiuoto Jėzaus. Kviečiami visi 
dalyvauti iš N. Y., N. J., Phi- 
ladeliphia ir t.t. Parkas didelis: 
patalpinta bent 30,000 piknikau 
tojų, maudymuisi platus basei
nas, amusement park., kioskai 
su užkandžiais, gėrimais ir kt. 
Veiks tėvų pranciškonų kios
kas: lietuviškos plokštelės, kny 
gos, suvenyrai.

Žygiuojame su daina pamiške link ežero Dainavoje

CHICAGOS ŽINIOS
TRUMPAISKAUTŲ STOVYKLA

Daugiau kaip 300 Chicagos 
apylinkės skautų berniukų ir 
suaugusių vadų dalyvaus sep
tintoje Amerikos skautų jam- 
boree nuo liepos 16 d. iki lie
pos 22 Faragut State parke, 
Idaho, 50 mylių nuo šiaurės 
rytų Spokane. Apie 4į2,000 as
menų dalyvaus skautų jambo- 
ree.

LAIVYNO NAUJI NAMAI

Great Lakęs laivyno lavybos 
centro apie 200 šeimų šį mėne
sį pradės keltis į naujus apart 
mentus, kurie pastatyti netoli 
laivyno centro. Naujas namų 
statybos projektas kainavęs 4 
milijonus dolerių. Į naujus pa
status atsikelia gyventi pirmo
sios šeimos.

— Illinois valstija atgavo vie 
ną milijoną dolerių, kuriuos bu 
vo paskolinusi Chieago Dwel- 
lings bendrovei. Valstijos parei 
gūnai teigia, kąd ši bendrovė 
netinkamai naudojusi paskolin 
tus pinigus.

— Penn Central Railroad ben 
drovė pranešė tarpvalstybinei 
komercijos komisijai, jog ji pla 
nuoja nutraukti traukinių tar
nybą - dviejų traukinių tarp Chi 
cagos ir Rytų pajūrio. Tarp
valstybinė komercijos komisija 
(ICC) paskyrė liepos 16 dieną 
pateigi asmenų skundams 
prieš Penna Central Railroad 
bendrovės projektą. (Du trauki
niai yra “Admirai”, išeinantis 
iš Chicagos į New Yorką vaka
rais, ir “Fort Pitt”, (kuris atei-

0 L /
PRANCŪZIJOJ

— D. Kolbaitė, dvejus metus 
studijavusi Paryžiuje, šią vasa
rą sugrįžta į JAV.

— D. Japy - Kučinskaitė pra
ėjusių metų pabaigoje ir šių 
metų pradžioje fceletai mėne
sių buvo išvykusi į JAV, Kana
dą ir Domininkonų respubliką 
aplankyti savo giminių ir pa
žįstamų.

_  Pulk J. Lanskoronskis,
PLB krašto tarybos narys buvo 
nuvykęs į Edanlbnrgą, Anglijoje, 
aplankyti sunkiai sergantį gen. 
štabo pulk. Jakutį. Grįždamas 
sustojo Londone ir matėsi su 
lietuvių veikėjais.

— A. Martinkaitė š. m. bir
želio 26 id. išskrido į Indianos 
universitetą JAV, kur rengiasi 
klausytis vasaros semestro pa
skaitų apie folklorą ir mitolo
giją. Ta proga aplankys (drau
gus ir gimines.

— Y. A. Matorė, prof. G. Ma
tare duktė, šiais metais baigė 
psichologijos fakultetą Pary
žiaus universitete.

MADAGASKARE

— V. Benetas, buvęs legionie
rius, nuo 1953 m. gyvena Ma
dagaskare. Rašo, kad ten esąs 
vienintelis lietuvis. Dilba “Cotni 
pagnie Marseillaise” Morombe 
mieste, kur turi savo namus ir 
yra gausios šeimos tėvas.

ARGENTINOJ
— Prof. Ernestas Paršelis,

švietimo ministerio patarėjas 
(asesor) baigė specialius kur
sus Mar dėl Plata universitete
— naujo mokymo metodo stu
dijas. Jau kursų metų ėjo švie
timo ministerio asistento parei
gas, o nuo balandžio mėnesio 
buvo paskirtas nuolatiniu pro
vincijos švietimo ministerio — 
patarėju aukštųjų mokyklų pro
gramos planavimo ir taip pat 
Pedagoginių institutų pedagogi
nių institutų pedaoginių pro- 
ramų tyrimo reikalams. Taip 
pat tebeprofesoriauja abiejuose 
katalikiškuose universitetuose 
ir lieka direktorium naujos sis
temos (8 metai) Mokytojų se
minarijoje Lanus mieste. 'Tos 
rūšies mokytojų seminarijų iki 
šiol yra tik keturios.

_  Teofilė Žiulytė Deveikienė
išvyko pas sūnų į Venecuelą, 
kur ji anksčiau ilgesnį laiką 
gyveno. Argentinoje liko sūnus 
Vytautas su žmona ir dukra 
dantų gydytoja.

_ Lietuvos atstovas ir ponia
Kajeakai dalyvavo kun. T. De
gučio, OFM, įšventinimo į kuni
gus iškilmėse Nacionalinėje Ne
kalto Prasidėjimo šventovėje. 
Po to, jie dalyvavo Washingto- 
no lietuvių surengtose kun, T. 
Degučiui pagerbtuvėse. Mirus 
dr. Jura Slavik, buvusiam lais
vosios Čekoslovakijos ambasa
doriui Wašhingtone, Lietuvos 
atstovas, J. Rajeckas, pareiškė 
užuojautą jo šeimai.

— Lietuvos atstovas ir ponia
O. Rajeckai dalyvavo Rwandos 

I ambasadoriaus ir ponios Cėles- 
tin Kabanda ruoštame priėmi
me jų valstybės nepriklausomy
bės šventės dieną, liepos 1 d. 
Liepos 7 d. Lietuvos atstovas 
ir O. Kajeckienė dalyvavo dipl. 
(korpuso dekano Nicaraguos 
ambasadoriaus ir ponios Sevilla 
Sacasa surengtame priėmime 
JAV riceprezidento ir ponios 
Agnew garbei.

UIDŽ. BRITANIJOJ
— UetUA'Os pasiuntinybė Di

džiojoje Britanijoje po Lietuvos 
ministerio B. K. Balučio mirties 

i vadovauja buvęs pasiuntinybės 
| patarėjas Vincas Baliekas yra 
17, Essex Vilias, Lomdon. W. 8. 
Po pasiuntinybės vienintelis ir 
didžiausias tautinis centras yra 
Lietuvių Šv. Kazimiero bažny
čia su šalia esančia (klebonija, 
kur kiekviena diena būna lietu
viškos mišios iš ryto ir sekma
dieniais 9 ir 11 vai. ryto. Prie 
parapijos veikia sporto ir sočia 
linis klubas, kuriame būna vi
sokie lietuviški minėjimai (bei 
susirinkimai, jame yra jaunimo 
Grandies klubas ir šeštadieninė 
mokykla su lietuviškomis pa
mokomis bei tautinių šokių įr 
dainavimo pamokomis. Klebo
nijos ir bažnyčios adresas, 21, 
The Ovai, Haokney Road, Lon- 
don, E. 2.

KANADOJ
— Agr. Elzbieta Civinskaitė

- Sondienė neseniai atvyko iš 
Lietuvos pas savo vyrą agr. 
Vladą Sondą, 'kuris net kelioli- 
ką metų rūpinosi jos atsikvie- 
timu. Agr. Vi. Sonda gyvena 
Toronte, turi ir gražią vasar
vietę prie ežero, (kurią vadina 
Puntuku.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Pirčių statyba okup. Lie

tuvos kolchozuose ir sovehozuo- 
se labai lėta. Šiais metais iš nu 
matytų įruošti 32 pirčių naudo
tis atiduotos tik dvi.

— Įvairius sukčiavimus, ma
žesnius ir didesnius, nusukant 
svorį, pakeliant kainas ir kitu , 
būdu atliekant, iškelia sovieti
nė spauda.

na iš Pittsburgho į Chicagą. 
Tarpvalstybinė komercijos ko
misija (ICC), po viešo apklau
sinėjimo, įsakė “Fort Pitt” trau 
kinį laikyti tarnyboje mažiau
siai dar devyniems mėnesiams.

— Illinois guber. Ogilvie an
tradienį pasirašė dviejų bilijonų 
dolerių vertės vieškelių prave
damo programą.
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