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Jurevičiaus vargai 
su saugumu 

Neleidžia nei kryžių statyti, nei bažnyčioj varpais skambinti 

15 

(Tęsinys iš vakar i e n o s ) 

1976.11.10 M. Jurevičius pa
siuntė skundą j TSKP CK ir 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą. 

Skunde rašoma: 
"Aš darbo žmogus. Gyvenu iš 

savo uždirbtų pinigų. Dirbti pri
valau ir noriu, bet su manim 
niekas nenori sutikti, kad ir reli
gingas žmogus vis tiek y a žmo
gus ir turi teisę gyventi... ?\ejau-
gi nėra galimybės įvykdyti reika
lavimus TSRS Konstitucijos, ku
ri kiekvienam leidžia tikėti... Jūs 
galite nurodyti, kad žmogus tu
rėtų galimybę religinių švenčių 
metu nedirbti ir tas dienas ati
dirbti kitu laiku... Ar aš galiu 
savo religinių švenčių metu ne
dirbti ir už tai atidirbti kitu lai
ku? . - " 

1976.III.2 LTSR Prokuratūra 
atsakė, kad užprotestuoti Šiaulių 
m. liaudies teismo sprendimą nė
ra pagrindo. 

M. Jurevičius dar kartą krei
pėsi į TSRS Aukščiausią1';! Tary
bą, tačiau LTSR Prokuratūra 
pranešė, kad byla išspręsta tei
singai ir daugiau \ Jurevičiaus 
pareiškimus neatsakinėsią. 

1976.IV.5 pas Jurevičių apsi
lankė Šiaulių m. VRS tardytojas 
Ramanauskas ir pradėjo klausi
nėti, kodėl jis niekur nedirbąs ir 
iš kokių pajamų pragyvenąs. Ju
revičius atsakė, kad jo nedarbo 
priežastys visiems yra gerai žino
mos. Išeidamas paliko Jurevičiui 
kvietimą balandžio 6 atvykti į mi

licijos skyrių pas tardytoją Ra
manauską. Čia Jurevičius buvo 
supažindintas su Baudžiamojo ko
dekso 240 str. ir jam buvo pa
grasinta, kad jei nedirbsiąs, bū
siąs nubaustas. Jurevičius tardy
tojui paaiškino, jog visi šie pa
ragrafai jo neliečia, nes jis ne
sąs nei veltėdis, nei valkata, o 
sąžiningas darbo žmogus. Tardy
tojas Ramanauskas atkirto, kad 
Jurevičius su savo "filosofija" ga

lįs eiti kur nors į Pedagoginį 
institutą, o jei neįsidarbinsiąs, tai 
milicija įdarbinsianti prievarta. 

1976.IV.28 M. Jurevičius vėl 
buvo iškviestas į milicijos skyrių 
pas tardytoją Milašauską. Po
kalbis vyko apie tą patį: kodėl 
nedirba, kur dar ruošiasi rašyti 
skundą ir kt. Pokalbyje dalyva
vo ir Ramanauskas. Vėl buvo 
grasinama bausti, teisti ir pan. 
Kai Jurevičius nepasirašė apklau
sos protokolo, buvo nuvestas pas 
milicijos skyriaus viršininką, ku
riam Milašauskas pasiskundė, jog 
pirmą kartą gyvenime sutikęs to
kį žmogų ir nežinąs, ką su juo 
daryti Viršininkas vėl apklausė, 
kiek laiko nedirbąs, kodėl ir vėl 
grasino bausti. Jurevičius pakar
tojo tą patį — jis ne veltėdis ir 
ne valkata, o bedarbis per prie
vartą. 

1976.V. 10 Jurevičius vėl buvo 
iškviestas į milicijos skyrių. Tar
dytojas Ramanauskas surašė pro
tokolą, jei Jurevičius per mėnesį 
laiko neįsidarbinsiąs, tai kaip 
veltėdis būsiąs nubaustas pagal 
B K240 str. Jurevičius protokolo 

nepasirašė, tuomet buvo iškvies
ti du liudininkai, kurie protokolą 
pasirašė. 

1976 gegužės mėn. į milicija 
buvo iškviesta ir Jurevičiaus žmo
na, kurią tardytojas Ramanaus
kas apklausirėjo apie tarpusavio 
sugyvenimą, iš ko pragyveną ir 
kt. 

Taigi greitai bus dveji metai 
kaip tyčiojamasi iš tikinčio žmo
gaus. Atrodo, tarsi Tarybos Są
junga nebūtų pasirašiusi Helsin
kio akto. 

1976.VII. 10 į Šiaulius atvykc 
deputatas Jurgelevičius iš LKP 
CK susitikimui su rinkėjais. Bu
vo surengtas priėmimas suintere
suotų asmenų. Kai Jurevičius iš
aiškino savo padėtį, deputatas 
pareiškė, kad pasielgta teisinga' 
ir jis galįs būti nubaustas. J<" 
nuomone, panašios problemos 
neiškylančios kitose socialistinė
se šalyse, pvz. Lenkijoje, kur ti
kintieji turi teisę religinių švenčiu, 
dienomis nedirbti. 

Deputatas Jurgelevičius buvc 
užklaustas, kodėl ir kieno palie 
pimu griaunami kryžiai ant Kry
žių kalno prie Šiaulių. Deputa
tas paaiškino, kad kryžių staty
mas ant kalno esąs "nehigieniš
kas", o be to, kalnas nesąs isto 
rinis. 

Užklausus, kodėl jau 20 me 
tų kaip neleidžiama Šiaulių baž 
nyčiose skambinti varpais, Jurge
levičius atsakė, kad teisingai pa
daryta. 

Krikščioniškajam 
Pasauly 
Amerikiečio šventuoju 

paskelbimas 
Vatikanas. —Rytoj , birželio 

19 dieną, iš Amerikos į Romą at
vyksta daugiau negu dvidešimt 
tūkstančių maldininkų. Jie daly
vaus buvusio Filadelfijos vysku
po, Jono Nepemuko Neumann, 
šventuoju paskelbimo iškilmėse. 
Bus ypač daug čekų ir slovakų 
kilmės amerikiečių, nes Neu
mann buvo čekų kilmės. Atvyks 
taip pat gausi Amerikos lietuvių 
maldininkų grupė, kuriai vado
vaus vyskupas Vincentas Brizgys. 

Pasmerkė tikinčiųjų 
diskriminaciją 

Krokuva. — Krokuvos arkivys
kupas kardinolas VVbjtyla vėl 
griežtai pasmerkė Lenkijoje tikin
čiųjų atžvilgiu vykdomą diskri
minaciją. Kalbėdamas Wawelio 
katedroje, Wojtyla sugrįžo prie 
religinės laisvės apsaugojimo te
mos, pažymėdamas, jog kiekvie
nam žmogui priklauso neliečia
ma teisė siekti tiesos, kuri veda 
į Dievą ir suteikia žmogaus gy
venimui tikrąją prasme. Arkivys
kupas taip pat pasmerkė ateistų 
usaaoįus išstumti religiją iŠ 

viešojo gyvenimo, visiškai neat
sižvelgiant į daugumos krašto 
piliečių religinius įsitikinimus ir 
tuo pačiu paneigiant jiem teisę 
tuos savo įsitikinimus viešai iš
reikšti. Valdžios pareiga yra už
tikrinti ir apsaugoti piliečių ir vi
sos tautos pagrindines ir neliečia
mas teises bei laisvę. 

Sao Paulo. Brazilijoj, lietuvių 
šv. Juozapo bažnyčia 

Viena. — Vienos universiteto 
katalikų teologijos fakultetą šiais 
mokslo metais lanko daugiau ne
gu tūkstantis studentų. Tokio di
delio studentų skaičiaus teologi
jos fakultete seniai nebuvo. Di
džiausią teologijos studentų dalį 
sudaro pasauliečiai. Tiktai 127 
studentai ruošiasi kunigvstei ar
ba vienuoliniam, gyvenimui. 

Bažnyčia rūpinasi visais 
Santiago. — "Katalikų Bažny

čia Čilėje nuoširdžiai rūpinasi vi
sais dėl įvairių priežasčių dabar 
kenčiančiais šio krašto piliečiais, 
trokšta jiem padėti jų varguose, 
būdama įsitikinusi, kad tiktai 
meilėje ir tarpusavio susipratime 
galima išspręsti dabartinės Čilės 
problemas", — pažymėjo Santia
go arkivyskupas kardinolas Silva 
Henriąuez, kalbėdamas vadina
mo "Solidarumo Vikariato" įstei
gimo metinių iškilmėse. Prieš vie
nerius metus Čilėje įsteigtas ''So
lidarumo Vikariatas" ypač rūpi
nasi politiniais belaisviais, teikia 
pagalbą bedarbiam, išlaiko dau
giau negu tris šimtus vaikų mai
tinimo centrų. "Katalikų Bažny
čia Čilėje", — pažymėjo kardi
nolas, būdama ištikima krikščio
niškajam humanizmui, kovoja 
prieš neteisingumą, priespaudą, 
kitaip galvojančiųjų persekio
jimą. Kovodama už pagrindines 
žmogaus teises bei laisves, Baž
nyčia ir sau reikalauja teisės lais
vai perteikti žmonėm krikščioniš
kąjį mokslą, ugdyti visuomenėje 
dvasines vertybes, tuo būdu ku
riant savitarpio solidarumu ir 
meile pagrįstą bendruomeninę 
santvarką. 

Madridas. — Daugiau negu 
devyniasdešimt procentų šeimų tė
vų Ispanijoje nori, kad jų vaikai 
mokyklose būtų krikščioniškai 
aukėljami ir krašto mokyklose 
vaikai būtų mokomi religinių tie
su-

Sekmadienio rytas Salzburgo krašte, Austrijoj 

US GRAŽINTAS 
PANAMAI 

Abejojama, ar Senatas ratifikuos sutartį 

WashingtoJwft — Valstybės de
partamente sakoma, kad iki rug-
liūčio 1 bus susitarta dėl Pana
mos kanalo. Kanalas bus atiduo
tas Panamai, bet iki šio šimtme
čio pabaigos jį administruos Ame
rika. Sutartis turės b ū i ratifikuo
ta Senate dviem trečdaliais bal
sų. Ar tai pavyks, nežinoma. Lau
kiama stiprios opozicijos, ypač iš 
konservatyviųjų sluoksnių, sako 
Keyes Beech, "Chicago Daily 
Xews" korespondentas. 

Iki 2000 metu Amerika, admi
nistruodama kanalą, apsiima ji 
ir g'n'i. 193-j; brigada 9,500 ar
mijos karių pasiliks kanalo zono
je. Per tuos 23 metus Amerika 
ištreniruos panamiečius kanalą 
operuoti ir paruoš jo gynybai. 
Kanalas turės būti visiems priei
namas. 

Derybos su Panama vyksta jau 

Į trečius metus. Sutartis yra komp
romisas, kai abi šalys padarė ne
maža nuolaidų. 

Ellsworth Bunker, Amerikos 
delegacijos vadas, taip aiškina 
Panamos nuosavybės teisinę pu
sę: Teodoras Roosevellas, būda
mas prezidentu, 1903 metais ka
nalo zonos už 10 milijonų dole
rių nenupirko, kaip kad Amerika 
nupirko Alaską arba Louisianą, 
nupirko tik teises, ne teritoriją. 

Tie argumentai neįtikina kon
servatyviųjų senatorių. Thur -
mond (R.,S.C.) ir McClellan 
(D.,Ark.) surinko 37 parašus re
zoliucijai, priešingai susitarimui. 
Tiek balsų Senate užtenka su
trukdyti sutarties ratifikavimui. 

Įdomu, kad konservatyvus se
natorius Barry Goldwater žadė
jo balsuoti už sutarties patvirti
nimą. 

Mirė W . von Braun 

Houstonas. — Wcmher von 
Braun, 65 metų, raketų pradi
ninkas, vakar mirė. Vėžiu sirgo 
jau ilgesnį laiką. Pagarsėjo karo 
metu kaip tolimosios distancijos 
raketų specialistas, kuriomis vo
kiečiai apšaudė Britaniją. 1945 

! buvo pakviestas į Am?:iką ir čia 
sukonstruktavo Jupiterio, Van-
guard ir kt. raketas, kuriomis a-
merikiečiai pasiekė didelių lai
mėjimų erdvių užkariavime. 

Pagyre Carterio 
kampanija 

Viena. —E Čekoslovakijos iš
varytas buvęs partijos centro ko
miteto sekre: >r us Zdenek Mly-
nar sakė, kad anksčiau ar vėliau 
sovietai bus , versti nusilenkti 
prezidento C eterio kampanijai 
už žmogaus teisesį turės pasiūlyti 
ir vykdyti ir ką nors pozityvaus. 

Cholera Japonijoj 
Tokijo. — Japonijoj pastebėta 

cholera. Arida mieste, netpli Hi
rosimos, vienas žmogus mirė, 28 
sirgo. 

Albany, N.Y. — Xew Yorko 
Apeliacinis (aukščiausias) teis
mas išaiškino, kad motoristas per 
CB radiją įspėjęs kitus apie po
liciją, gaudančią per greit va
žiuojančius, negali būti suimtas. 

Ispanijoj 

Elžbieta U, švedams 25 metų *araliavimo sukaktį, susiUaka su londo-
rueciug 

Madridas. — t ) a r negalutinais 
duomenimis ministerio pirminin
ko Adolfo Suarez koalicija lai
mėjo 170 vietų iš 350 kėdžių par
lamento žemesniuosiuose rūmuo
se ir 105 iš 248 senate. Parla
mente iki daugumos trūksta tik 
šešių balsų, senate 18. Socialistu 
darb'ninkų partija manoma tu
rės 115 atsl rvtj parlamente ir 60 
senate, rrankisfai, kraštutiniai 
dešinieji, narbmente turės 15 vie
tų, senate g iai nieko ne
laimė; ">. Komunistai turės 20 ats-
stovų žemesniuosiuose rūmuose, 
baskai ir kataloniečiai naciona
listai po 10. 

Brinkt' bmv> ir abu komunistų 
vadai — gene' alinis sekretorius 
Santi.igo Carillo ir vyriausia am
žiumi tarp visų atstovu, iš Mask
vos grįžosi partijos pirmininkė 
Dolores Ibarrurui. 

Washinprtonas. —Senatis pri
ėmė rezoliuciją, kurioj pagyrė 
prezidentienę Mrs. Rosalynn 
Carter už jos gerą diplomatinę 
misiją Lotynų Amerikoj. 

Senatas prieš 
kariuomenes 
atitraukimą 

Washingtonas. — Senatas at
sisakė pritarti prezidentui Carte-
riui, sumaniusiam atitraukti ka
riuomenę iš Pietų Korėjos ir at
šaukti Kubos ekonominį boikotą. 
Kariuomenės atitraukimo suma
nymą atmetė 79:15 balsais, o 
prieš Kubos blokados panaikini
mą pasisakė 54:37 balsais. Ta i 
buvo dvigubas Carterio pralaimė
jimas. 

Prezidentas, kaip vyr. karinių 
pajėgų viršininkas, kariuomenę 
atitraukti turi teisę ir be Kongreso 
sutikimo, todėl Senato balsavi
mas yra tik rekomendacinis ir 
prezidento neįpareigoja. 

Neduos pinigu 
bereikalingam 

vežiojimui 

Washingtonas. — Atstovų rū
mai 225 balsais prieš 157 nutarė 
neduoti pinigų mokinių vežioji
mui iš vienos mokyklos į kitą, jei 
tai daroma tik segregaciniais tiks
lais. Pinigai gali būti skiriami 
autobusais vežioti tik į artimiau
sias mokyklas. 

Washing*onas. — Senatas 64: 
21 balsais priėmė įstatymo pro

jektą, kuriuo Valstybės departa
mentui skiriama 1.3 bil. dolerių, 
Informacijos agentūrai 293 miL 
ir dviem radijo stotim — Radio 
Free Europe ir Radio Liberty — 
63 milijonus dol. 

Mirė kun. J. Klumbis 

Pinehaven, N.M. — Birželio 
16 d. vakare po ilgokos ir sunkios 
ligos mirė kun. Justinas Klumbiu 
buvęs vietos indėnų misionierius. 
Laidojamas Pinehaven birželio 
20 d., pirmadienį, po pamaldų, 
kurios bus 11 vai. Po to bus nu
vežtas į jo įsfe'gtą Good Shep-
herd misiją netoli Gallup, N . M 

Velionis buvo gimęs 1912 m. 
kovo 12 d. Švėkšnoje, Tauragės 
apskr. Kun :gu įšventintas 1939m. 
birželio 3 d. Kaune. Atvykęs i 
JAV, beveik visą laiką darbavosi 
New Mesrico vals'ijoje kaip asis
tentas, klebonas ir indėnų misio
nierius. Liko šiame krašte jo bro
lis kun. Romanas ir būrelis gi
minių. 

New Yorkas. — Buvęs vicepre
zidentas Nclson Rockefelleris su
rengė pietus, kur asmeniui kai
navo 150 dolerių, ir atsisveikino 
su politiniu gyvenimu. Ką jis to
liau veiks, nežinoma. Pietuose 
dalyvavo buv. prezidentas Ge-
rald Ford ir buv. valstybės sek
retorius Hertry Kissinger. 

Duguay, Utah. — Armijos vy
rai su vietiniais ūkininkais apsu
po 65 laukinius arklius dykumo
je, sugaudė ir parduos iš varžy
tinių. Toj vietoj didelė sausra, ir 
arkliai nepajėgs išsilaikyti per va
da rą. 

KALENT)ORIUS 

Birželio 18: Hipatijus, Marina, 
Gimbutas, Vaiva. 

Birželio 19: Romualdas, Juli
jona, Andag's, Ramunė. 

Birželio 20: Silverijus, Floren-
tina, Genutis, Aiva. 

Saulė teka 5:15, leidžias 8:27. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukus, gali
mas lietus su perkūnija, apie 85 
hfcptt 

I 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1977 m. birželio mėn. 18 d. 

narys. 1927 m. Reorganizacinės 
konferencijos vadovybės narys ir 
kongreso metu prie jūros pasakė 
įspūdingą kalba. Be to, buvo Atei
tininkų federacijos Garbės teis
mo narys. Antroje tremtyje, į ku
rią, vengdamas asmeninio ir šei-

REDAGUCM A Jonas 2adeikis. informacinę medBagą ir 
siųsti: 6522 Sonth Rockwell Ave., Chicago IX. 60629. TeL 778-7852 

A. A. DR. DOMUI JASAIČIUI 
IŠKELIAVUS AMŽINYBĖN 

•Birželio 7 d., perskaičius "Drau- i aktyvus Ateitininkų federacijos 
go"* dienraštyje žinią, kad birželio 
5 d. mirė dr. Domas Jasaitis, sun
kiai pakeliamas sielvartas suspau
dė širdį. 

Dar birželio 4 d. gavau jo ilgo
ką skatinantį laišką ir tą pačią 
dieną atsakiau, atsiklausiamas jo 
nuomonės man rūpimu kiausi-! mos sunaikinimo, išvyko 1944 m., 
mu. ir štai... atsakymo jau nesu- Į visą laiką aktingas Ateitininkų 
lauksiu... Netikėta, staigi mirtis į federacijos narys. 1970 m. Ateiti-
skaudžlai nukrėtė visus jį mylėju- į ninku kongrese Chicagoje, kaip 
sius artimuosius. ' pirmūnas, rengėjų pakviestas, 

•Pagal Liet. Enciklopediją, ku- banketo metu pasakė kalbą. 
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Iš Detroito ateitininkų šeimos šventės. Kairėje matyt 
Darnusis 

noksiu ių at-kų s-gos pirm. Saulius Čyvas, dr. A. 
Nuotr. Jono Urbono 

rios medicinos skyriaus redakto
rium buvo a. a. Domas, jis gimęs 
1898. VIII. 18 Stanaičiu km., 
Garliavos vlsč.. Kauno aps., gau
sioje šviesaus ūkininko, dėl lietu
vybės kovojusio, rusų kalėjime ir 
vokiečių kone. lageryje kalinto, 
Jurgio Jasa'čio šeimoje. 

Mokslus Domas pradėjo Kauno 
gimnazijoj, tęsė M. Yčo vardo 
gimnazijoje Voroneže, kurią 1917 

Laiškuose A. Balčyčiui ir rašan
čiam jis teiraudamasis kaip vyks
ta pasiruošimas kongresui, vylėsi 
kaip ateitininkas veteranas - pir
mūnas nuo 1910 metų, nuvykti į 
Ateitininkų kongresą '"pamatyti, 
asirodyti i r atsisveikinti... Bet svei
kata šlubuoja... Tad abejoju ar 
įstengsiu leistis į tą didelę kelio
nę" (Laiškas A. Balčyčiui geg. II 
d.) . Deja, šiam jo norui nebuvo 
lemta įvykti. 

Be ateitininkų, jis priklausė 
Krikšč. demokratų sąjungai. 
Nors šioje partijoje neužėmė ypa
tingų postų, bet ją rėmė, bend
radarbiavo jos spaudoje. Tremty
je, kaip Krikščionių demokratu 
sąjungos atstovas, 1946 — 47 m 
b i r o VLIKo Vykdomosios tary
bos narys, aktingai reiškėsi są
jungos veikloje, rašė sąjungos or
gane "Tėvynės Sarge", o 1968 — 
1975 m. šį žurnalą redagavo. 

Veikla Šiauliuose 
Gyvendamas Šiauliuose, šąli 

privatinės gydytojo praktikos, ku
ri visais požiūriais buvo sėkmin 
ga, 1925 —40 m. buvo mokytoji;1 

seminarijos mokytojas ir gydyto 
m. baigęs, medicinos mokslus stu- j a s 1930 _ 40 m. tuberkuliozink 
diįavo Kijevo universitete, Ukrai- dtspancerio kūrė jas i r ved., Šiau 
noje, o nuo 1920 m. Berlyno ,\\ų miesto savivaldybės sveikato; 
universitete. Vokietijoje, kuri 1923 ] gyr iaus vedėjas. 1940 — 42 m. 
m. baigė medicinos daktaro j paątaty^no miesto ligoninę, c 
laipsniu. 1923 — 25 m. studijas 1943 _ĄĄ m e t a - s buvo miesto li-
gilino Pasteuro institute-Paryžių- goninės direktorius: '.. " " r i ' 

kultūriniais klausimais Domas 1 
Jasaitis rašinėjo: "Ateityje", "Ry
te" , "Tėvynės S?.rge", "Drau
ge", "Šiaulietyje", "Mūsų Momen
t e " ir kitur. 

Medicinos klausimais daugiau
sia rašė medicinoje. "Židinyje" 
tilpo P. de Kruif knygos "Mikro
bų medžiotojai" vertimas apie 
Pasteurą, Kochą ir Ehrlichą. 
'"Kosmose" rašė apie Pasteurą ir 
pateikė plačią L. Vialleton kny
gos "La creation de la vie" san
trauką. Literatūros almanache 
"Varpai" 1944 m. tilpo jo ilgoka 
studija "Gimdingumo problema'1, 
paremta ir Lietuvos statistiniais 
duomenimis. Domo pasaulėžiūri
niais klausimais rašyti straipsniai 
pasižymi minties giluntu ir bran
dumu. 

Spaudoje be savo pavardės var
tojo ir slapyvardžius: pasaitis,JDi-
jąs, Druidas. 

Asmuo 

EETB0IT0 ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTE 

je ir ten įvairiose ligoninėse atli
ko praktikos darbus. 

Baigęs studijas ir su Berlyno 
studijų metų drauge agronome 
Sofija Lukauskaite sukūręs lai
mingą šeimos židinį, pastoviai ap
sigyvenęs Šiauliuose, pradėjo vers
tis 'igų gydymo praktika ir įsitrau
kė į visuomeninę veiklą. Kadangi 
savo profesijai buvo stropiai pasi
ruošęs, tad darbas sekėsi labai ge
rai. Išgarsėjo kaip geras gydyto
jas, o ypač diagnostikas. 

Visuomeninės veiklos pradžia 
rejkia laikyti 1910 metus, kai įsi
jungė Į Kazio Bizausko vadovautą 
katalikų moksleivių kuopelę. T u o 
metu ateitininkų kuopelių da r 
nebuvo. Jie dar nebuvo gimę. 

Užgimus "Ateičiai"*, K. Bizaus
ko vadovauta kuopelė įsijungė į 
besikuriančią Ateitininkų organi
zaciją. Tuo būdu Domas tapo 
ateitininku pirmūnu. 1911 — 14 
m. jis vadovauja jaunesniųjų 
Ateitininkų kuopelei. 

Prasidėjus pirmam pasauliniam 
karui, su kitais dviem broliais iš
vyko Voronežan tęsti mokslą ir 
mokėsi M. Yčo Vilniaus gim
nazijoje. Čia su kitais vyresniai
siais ateitininkais suorganizavo 
ateitininkų kuopą ir buvo iš
rinktas į kuopos valdybą. 1916 — 
17 mokslo metams išrenkamas 
kumpos pirmininku, bet draugų 
paprašytas, būdamas kuklaus bū
do, pirmininko pareigas užlei
do klasės draugui Pr. Raul inai -
čiui, pats pasiimdamas kuopos val 
dybos sekretoriaus pareigas. Stu
dijuodama? -Berlyno universitete 
1921 — 22 m. vieną semestrą bu -

Domas — ateitininkas, pirmū
nas. Krikščioniškosios meilės dai
gai buvo jam įdiegti šeimoje. Jis 
iuos ugdė ir maitino Viešpaties 
duotomis malonėnis. Jaunystėje 
•ocialinį idealą pasirinko Dievo 
karalystę. Domas nepasekė kai 
'<ieno pasiūlytomis korektyvomis, 
'eurios nepasižymi gilumu nei jau-

Detroito ateitininkų metinė 
šeimos švente įvyko gegužės 29 
d., Dainavoje. Jau anksti rytą 
pradėjo ristis mašinos Dainavos 
keleliais: iš jų pasipylė įvairiau
sio amžiaus atstovai — nuo en
tuziastingo jaunučio iki patyru-
sio sendraugio. 

Sv. MišiosTšuvv- atnašautos Det
roito at-kų dva-os vado, kun. A. 
Babono, 11 va', ryto. Jaunimo 
vienetai dalyvavo organizuo
tai sų vęliavorr.. Giesmes prave
dė studentas jfcimas Kasputis, pri
tariant akordeonu. Mišių metu 
kandidatai davė iškilmingą na
rio įžodį. B .jaunių įžodį davė: 
Gailė Černiauskaitė, Paulius Do-
vęįais,' -Viiife Duobaitė, Marius 
Gražulis, tfąulius Gražulis, Rū
ta J\Takaite, Danutė Petrusevičiū-
'te, Arvydas Piktinas, Vilija Sma-
hnskaite Ir Nata Zarankaitė. Juos 
egzaminavo Janina Udrienė ir 
Gintė Damttšytė. 

Moksleivius egzaminavo Lilė 
Gražulienė ir Janina Udrienė. 
Egzaminus - Įšl_aik.ė ir davė įžodį į 
t'kruosius narius Alma Lėlytė ir 
Basa Veselkairė. Kandidatus 
studentus at-ki^ egzaminavo dr 

g Sobacripcloo Ratas $30.00 — Chicago, Cook County, minias. 
K amt Canada. Etsewbere ls tfte TJ.S.A. $28-00 Forefco 
E <yi« O I 00 

2 Pašto i£ai<iaa ra Einant, pakvitavimai a i gsutas presume-
2 -aus nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
s 9Kfm iš to mokesti, atžymima, iki kad*, attaityioja* yra už» 
2 mokėjęs. 

I DRAUGO 

Oucago, Cook tpafcr. 
x Kanadoje — . SS0J0O S17.00 
Kitur JA v. 28.00 16.00 
Užsienyje 31.00 19.00 
Savaitine . » * _ _ . 20.06 13JO0 

J12.0U 
11.00 
13.00 

7.0C 

kus ir juosteles įžodininkams įtei
kė buvęs At-kų Federacijos va
das dr. A. Darnusis ir Mokslei- j 
vių sąjungos pirmininkas Saulius ' 
Cyvas. Kandidatus pristatė Gin- j 

2 • Redakcija dirba kasdier- a * Redakcija straipsnius taiso savo 
S *30 — 4:30. *e4tartieniais s nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių 
2 *30 — 12.00 i nesaugo. Juos gražina tik S anks-
£ • Administracija duba &as>- 3 to susitarus. Redakcija už skelbti 
g 4en nuo &30 iki £3Q, šešta- S am turinį neatsaką Skelbimų kai 
s dientais nuo 8:30 ik: 12:00 s nos prisiunčiamec gavus prašymą. 

?., !?us/tf. . Jaunių f ° .]'a'j dilium iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimmiiiuiimiiiiiiuiiiiiuti? 
Lile Grazuliene — moksleivių . . . . . . •• , , 
globėja, ir Danutė Veselkaitė —'Det ro i to sendraugių pirmininkas, I Liudykime Kristų ir savąją, tau-
studentų vicepirmininkė. 

Po iškilmingo įžodiio kun. A. 

pasveikino visus susirinkusius i r ' lą! Iškilmingoji šventės dalis bai-
pa linkėjo |aunimtri bręsti krikš-igėsi at-kų himnu ir vėliavį iš-

Rabonas oasakė pamokslą, i i n - ' ^ ^ o j lietuviškoj dvasioj ir:nešimu. 
kėdamas naujiems nariams i S p į l . ; ^ekti aukštąjį mokslą. Visų kan-Į Po to svečiai buvo pakviesti į 
dyti savo ateitininkiškas pareigas didatų vardu moksleive Alma Le-, kitą salę pietums, kuriuos paga-

lytė tarė padėkos žodį. MAS CV- j mino moksleivių tėvų komitetas, 
-bos vardu sveikino pirmininkas; Pietų ruošoj dirbo D. Doveinie-
Saulius Čyvas iš Clevelando. Jis nė, p. Kasputienė, Ą. Leliėnė ir 
visus kvietė į iX-tąji Ateitininkų į V. Neverauskiene. Skoningai pa-
kongresą, kuris įvyks šių metų j ruoštas rnaistąs .visų nuotaiką 
rugsėjo 1-4 d. Kongreso šūkis: I v ^(Ntifl^fe. į 5 jmsLV •"'• 

— "sekti Kristų, dirbti ir aukotis 
Dievui ir Tėvynei". 

Po mišių, Leonas Bajorūnas — 

S T U D E N T Ų ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Paskutinis prieš atostogas Chi-
cagos studentų ateitininkų susirin
kimas bus birželio mėn. 19 d. 
Lieponių sodyboje. 

12 vai. šv. Mišios. Po to bus 
įteikiama kandidatams spalvos, 
renkama nauja valdyba ir atsto
vai į IX ateitininkų kongresą. 

Važiuoti Southvvest greitkeliu 
į{ (Illinois 7-tas kelias) į pietus-

privažiavus 143-čią gatvę, pasukti 
į dešinę ir dar pavažiavus 4 my
lias, dešinėje pusėje rasite Liepo-

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

tė ir Kristine-Veselkaitė. Žer •nkliu- tus susirinkime dalyvauti. 

kraštotyros dr-jos ir ku-
valdybos naryS, Lietu-

Veikta organizacijose 
•Be profesinio darbo, jo visuo 

meninė vefltla buvo gausi ir ls~-' 
kotą. Dar studijų metu Paryžiu
je 1924 —25 m. Lietuvių studen
tų dr-jos pirmininkas; 1927 m. — 
40 m. Šiaulių medicinos dr- pir
mininkas. 1332 — 40 m. Kovai 
su džiova dr-jos skyriaus pir-kas 
ir lygiagrečiai tos dr-jos centro 
valdybos narys, ilgametis Lietu
vių gyd. są-gos vicepirmininkas. 
Kaliniu globos dr-jos centro val
dybos narys. 1932 — 40 m. Šiaulių 
Vilties dr-jos moksleivius šelpti 
pirmininkas; vienas iš steigėjų 
Šiaulių 
rį laiką 
vos pagražinimo dr-jos skyriaus 
valdybos narys, 1938 — 40 m. 
Šiaulių Rotary klubo pirminin
kas tais pačiais metais Šiaulių 
miesto tarybos narys ir 1941 — 4 4 
m. Šiaulių m. ir ąpskr. savitarpi
nės pagalbos pirmininkas. Trem
tyje (1945 — 5 0 m.) — Lietuvos 
Raudonojo kryžiaus pirmininkas. 

Spaudos darbuotojas 
Dr. D. Jasaitis buvo produkty

vus spaudos darbininkas. Spaudo
je pradėjo reikštis būdamas gim-
narijos mokinys Voroneže, rašinė
damas į ateitininkų laikraštėlį 
"Inkarą" ir į "Ateities Spindu
lius"". 1921 — 22 m., drauge su 
Antanu Juška, suredagavo atei
tininku ideologinį leidinį "Mū
sų Idėjos'". 1922 m. Sakalo ir Da-
saičio slapyvardžiais (drauge su 
Juozu Sakalausku — Sakalu) pa
rakė knygelę 'Kaliniam?.'paauko
tas gyvenimas" (F. T. Haaso bio-

A. Darnusis ir dr. R. Kriaučiū-
natve. Liko ištikimas amžinai į nas. šios studentes perėjo įžodžio 
;aunoms Kristaus paliktoms idė- studijinę programą ir paruošė p a - | r o n i u Sodybą. 
roms. Šias idėjas stengėsi pažin- Į rinktas temas: Rita Neverauskai-Į Valdyba kviečia visus studen 
i iš jų gelmių. Iš jo asmenybės 

spinduliavo meilė ne tik io arti
miesiems, bet žmogui bendrai. Bu
žo didelis toierantas. 

Pasirinkes socialinį idealą — 
Dievo Karalyste nelinko į pragma-
izmą5 į tuos, kurie politikoje krik

ščioniškąją dorą linkę "išnešti 
už skliaustelių". Iš jo asmens 
spinduliojantis skaidrus draugiš
kumas buvo patrauklus. Tad drau
gų buvo mėgiamas ir mylimas. 

Ilsėkis, neužmirštamas mylimas 
drauge, Tavo pamiltoje Dievo 
Karalystėje, kurią savo nenuilsta
mais gausiais darbais užsipelnei. 

B. Žukauskas 

Padangos. Priekinių ra tų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai, išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRESTONE TIRES. W b e d 
alignment and balaneing. Brakft*. 
Shock absorbers. Mufflers and pipes. 
Tune-Ups. Lubrication. Cbange of oil 
and Filters. 

- - • 

ATEHININKŲ IX-OJ0 
KONGRESO 

FINANSINIS VAJUS 

Mpfcsleivių a+^*:tininkų sąjungos pirmininkas Saulius čyvas kalba Det
roito at-ku šeimos metines šventės metu. Dainavoje. 

Nuotr. Indrės Damušytės 

COUNTRY AUTO ANO TIRE SERVISE 
2423 West 59»h Street — Tei GR 6-7771 

Veika nuo 7:00 vai. ry to iki ^ ;00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet 
Šventadieniais uždaryta — Sav MIKAS ČESAS 

f 

\ 

i 

Iki birželio 15 dienos Kongreso 
darbams aukojo: 250 dol — Ame
rikos Lietuvių Romos KatarBtų Fe
deracija: 200 dol. — Ateities Klu
bas Clevelande; 105 dol. — dr. J. 
Ifesilkmis. OH: 100 dol. — J. ir M. 
Mikoniai. OH: po 50 dol. — kun. y. 
JRadvila. CA; JI. ir E šilgaliai. QH; 
V. Nykštėnienė. OH: dr. A. Marčiu-
kaitis. IL; dr. O. Baliūnienė, IL; | | 
35 dol. — R. Laniauskas, OH: lĮo 
25 dol. — A Vaičiulaitis. MD; dr. 
E. Juodenas. OH: J. Pikturna, 0 S : 
S- ir S. Laniauskai. OH: ,S. Kun-
gv-s. ČA; po 20 dol. —"'K. Gasjpą;rf-
nas. NJ: R. Jautokaitė, EL: O. dti-
gonytė, OH; B. Paliulis. MA: ' į s 
dol. — kun. A. Babonas. MI; po 10 
dol. — J. Penčylien*. H,; T ir A-
Gečiai. PA: E. Vodopalięnė, .VA: 
K. Barzdukas. IL: V ffledonieaė. 
OH: J. Darnusis. OH; A.Alkaru*3. 
OH: K. Vaičiūnienė. OH; Ž' So- 1 
bis. QH: D. ©pkienė. OH: £. ASg- jj 
nienė. OH; V. Augulytė. OH: f 'ir [ 
M. 2igaičiai. IL: R. Gi*draitis. t A ; į 
kun. J K. Butkus. OFM M£: po 5 ' 
dol. — P. Aleikaitis, CA: S. Pta-
kapas. CA; A Vosylius. CA: A P-
Bagdonas. IL: M. Antanaitienė. IL: 
V. Juodeika. CA; P. iv S. Naručiai. 
IL: A Bukrris. OH: S. BeiglcAe. 
IL; 7 dol. — A- Kasperavičiene. 
OH; po 2 dol. — V. Tljuaėlfeii*. 
BL; J Milas. OH. 

nuoiirdžiai 

vo sfcndertų ateitininkų k u o p o s : erafija) Dar jieda aieado Jtay- j 
prrrriirJnkaš t ^ ! l.Padangfee" 

Gyvendamas Šiauduose bwoi Ideol^hHais ii poiiuaiaii — i 

Visiems aukotojam? 
dakejame. 

Finaia^ntc Va jaw . jB^n^as 

(pr.) 

DOVANU SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
IR KITAS ŠALIS 

Siuntinys I 1977. 
Labai serą eHutei medžiaga su įaudimu "Ali wool made in Eng-

land": cnrrplene medžiaga moteriškam kostiumėliui; gėlėta nailono 
medžiaga -laielei; į vyriški naiJono išeiginiai marškiniai; 1 vilccr.ė 
gėl&ta arba so ornamentais skarelė: 2 poros vyriškų arba moteriškų 
nailoniniu -oiimų. 

§k) siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis $175.00 
t Šį siuntini dar galima [dėti 5 m. medžiagos arba kitokių prekių 

iki 10" svaui sverto. Žemiau siūlome keletą rjOpuliaresnių do^uių. 
Oirbtimo minko kailis moteriškam paltui . . 
Jeans ' W"iąt»gler". vyriškos arba moteriškos 
Nertinis vyriškas arba moteriškas . . . . 
Geresni- 'nertinis . 
Kojinė*;. ;yT3kos arba moteriškos, nailono 
Yfghts " .• . . 
Vilnonė medžiaga suknelei 
CrJmpkrK) medžiaga sjdaielei 
Crlg^'^-y jenej^aga moteriškam kostiumėliui . 

: ^ 

Nailo*1-: titąigkiniai 
G%rm; -įarSkmiai 
Vflfme iiab&fc " 
Uetsarg;.,' 
Angli§k.3 
Gere? '̂1 

Gerfjmr:-

• 

. 

vltoone labai gera eilutei medžiaga 
r®es medliaga eilutei . 
tikies medžiaga eilutei . 

4040 
27.00 
32.60 
3.00 
3.S0 

24 JO 
1840 
M JO 
10JO 
11.00 
15.00 
11.00 
12.00 
50.00 
60.00 
75.00 

GALAXY TOURS and TRAVEL, INC 
141 Unden Street, Wellesly, M»ee, KIŠI 

f|L IflT) 2374502 
NįHf mm* mums 1 uErsvą 

ĘmttUMim KELNNSS |i 
UfaW| ~ OTSTBH4 -

lo^nii —Bosną 

41 n 
-. 
* 
• • 

ai 
..s 

i • 

Sudaran visai naują siuntinį, dar reikia pridėti $24.00 persiuatimo 
išlakiom?: 

• • • • - - - • ' 

Sudai • -•; testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčia
me paBkin 3 i lMovą ir kitas šalis. 

BALTIC STORES, LTD. 
II Lond^B Ljtte, Bromley, Ketu, En^aad 

Te',01 739 8734 arba 01 4€0 2592. 

. 
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Krželio 16 — Birželio 30 

i Uetnvą — 5 naktys Vfetefe 
% I naĮdfe KoprtUiagoję. 
* 23 ... tm 

ir — Spalio 4 S*P9 
Spalio 6 — Spalio 13 pOŠ 

j I|Muvą, Austriją ir Bavąr^ą, Vloktotljt 
I faktys Vienoje, 4 naktys Mank*. 
$8079 Liepos 7 — Liepos 21 .. Si t M 
$119* Liepos 14 — Liepos 28 Sltft 

Rugpi&ao 11 — RugpiOčio 25 f l N t 
Dėl daugiau informacijų apie l ias keliones | Lietuvą 
kreiptai telefonu — ^ 

SKAMBINTI "COLLECrr 
ELEONORA GREGAITIS ^--B«fl | fe , RBch. JI |^BM714 
EUROPA TOURS 

L TAMOŠAITIS West CoMt, 213^02-0711 
m •— • m - - • * 

rMrstįo, M. 

• 



Tautos išsilaikymas — 

TIKĖJIMAS IR NEPALAUŽIAMA VALIA 
Kai prieš trisdešimt šešerius me- tojų prisiminimą ir suniekinti žu-

tus lietuvių tauta visuotinai su- vusius už laisvę. Ir tai supranta-
kilo prieš komunistinį okupantą, ma. Okupantui bent prieš jauną-
net šiandien jos susiklausymas ir ją kartą reikia pateisinti savo 
pasiryžimas ginklu ginti savo lais- veiksmus, nes jie nebuvo suderi-
vę kelia nuostabą. Net dabarties narni nei su žmoniškumu, nei su 
lietuvių kartos į šį įvykį žvelgia tarptautine teise, nei su jų pačiu 
su tam tikru abejingumu — ar bu- viešaisiais įstatymais, kuriais ne-
vo verta ir ar tai atnešė laimė- va gerbiama kiekviena tauta, 
jimą. Bet noras gyventi žmonis- "laisvai įsijungusi" į Sovietu Rū
ku gyvenimu, gyventi laisvai sa- sijos sudėtį. To sukilimo ir suki-
vo tautoje ir valstybėje buvo di- lėlių patriotizmo suniekinimo ir 
dėsnis, negu tik šaltas istoriko didvyrių prisiminimo sunaikini-
žvilgsnis, nagrinėjąs praeities fak- mo reikia komunistinei sistemai 
tus ir motyvus, kai įvykiai jau stiprinti, kad vergai net dabar 
yra paskendę glūdumose. Tauta neparodytų tikėjimo laisve ir no-
anuo metu dėl savo laisvės he- ro gyventi savu gyvenimu. 
rojiškai parodė nepalaužiama va
lią būti laisvai ir nenugalimą ti
kėjimą tautos gajumu. 

Anam 1941 metų sukilime, kai 
du buvę sąjungininkai ir sąmoks
lininkai, sukėlę didžiulį karą, mė
gino vienas antrą sunaikinti, ne
buvo laiko galvoti, ar verta už 
savo laisvę kovoti. Ne keršto troš
kulys buvo visuotinis motyvas, 
kurį dabar primeta tas pats oku
pantas, tik per vienerius metus 
spėjęs sunaikinti kelias dešimtis 
tūkstančių lietuvių, bet nemeluo
tas noras gyventi laisvu gyveni
mu, kurti geresnę ateitį tautos 
atžaloms buvo didysis paskatas 

Neatrodo, kad bolševikams vi
sumoje tai pavyktų, nes jie ir 
dabar tebekovoja prieš praeitį. 
Jie prisitaikėlius stengiasi pada
ryti savo didvyriais, o tikruosius 
patriotus išdavikais ir savo tau
tos priešais. Niekindami istoriją, 
bolševikai nori, kad pavergtieji 
gyventų tik šia diena ir dirbtų 
tik komunizmo vergijai plėsti. 

* 

Ano meto kruvinų įvykių, lai
mėjimų ir pralaimėjimų gyvieji 
liudininkai nuolat mažėja. Ne 
tik mažėja, bet jau ir nebeišgyve
na tų laikų tikrovės, o tik ją at-

Okupisatoj Lietuvoj tebetrūksta prekių 
Ūkine padėtis pablogėjo. Vartotojai pasigenda būtiniausių kokybinių prekių 

GEDIMINAS GALVA 

Rimtie* %<ddndėlei 

Jau beveik įpusėjo dešimtojo 
penkmečio ūkinio plano antrie
ji metai., bet ūkinė padėtis nepa
gerėjo. Dešimtojo penkmečio vy
riausias šūkis — skatinti gamy
bos našumą ir vartojimo prekių 
kokybę — teliko rašytas vande
nyje. Šiais revoliucinės sukakties 
metais, kai varoviški šūkiai skam
ba, kai skatinama gaminti dau
giau kokybinių prekių, vartotojų 
padėtis blogėja. §į pavasarį So
vietuose pritrūko mėsos ir net bul 
vių. Ne ką geresnė padėtis ir ok. 
Lietuvoje. 

Komunistinis šūkis, kad viskas 
žmogui, viskas jo gerovei, šiuo 
metu skamba keistai ir net juo
kingai. Komunistų partija nesu
gebėjo šio šūkio įgyvendinti pra-j 
eityje, nepajėgia vartotojų po
reikių tenkinti dabartyje ir abejo
tina jo prasmė ateityje. Komu-

m. nederliau-, bet neturėtų 
skųstis kiaulienos prieaugliu. O 
jos per šių merų pirmuosius 4 
mėnesius supirkimas sumažėjo 
net 15 proc., lyginant su atitin
kamu praėjusiu metų trimestru. 
Komunistų pa rtlj. s pareiguriai 
aiškina, kad sklypininkai žymiai, 
mažiau pardavė kiaulių. Kodėl? 
Priežasčių yra daug. Viena prie
žastis — nesirūpinimas sklypinin
kų ūkine padėtimi. Tik šiais me
tais pažadėta teikti paramą skly
pininkams ir už parduoto gyvu
lio gyvo svorio kg. duoti dvigubą 
svorį koncentru. :ų pašarų. 

Ne ką geresnis ir pieno tieki
mas. Pieno gamyba vis didėja, o 
nugriebtu pienu gyventojų ap
rūpinimas vis blogėja. Kai ku-

Prekybininkai gauna suglam
žytą, susiraukšlėjusią aprangą ir 
rajonuose net neturi tinkamų pa
talpų pardavyklose. Bloga apran
ga parduotuvėse užsiguli, parduo
dama, tik jos kainą sumažinus, ar 
išvežama į Sovietų kitus 
tus, kurie net ir tokios neturi 

1 v 

kras-

mstų partijos sukurtoji santvar-j riuose rajonuo>e pieno tiekimas 
ka vis dar neatsikrato nepaprasto j gyventojams visai sustabdvtas. 
biurokratiškumo, ryškių klaidų, j V i s a t a i g a l i r r a a g k i a t i W o g a 

truKumų 
tos nei g 
šios. 
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rizikuoti gyvybėmis, invalidumu kuna ir perduoda jaunosioms Kar-
ir kančiomis. 

Sukilimas prieš vieną okupan
tą buvo laimėtas. Sukilimo užda
vinius vykdyti sukliudė naciškas 
okupantas. Bet nė vienas jų ne
pajėgė išrauti laisvės troškimų ir 
tikėjimo tautos ateitimi —išsilais
vinimu. Tai vienas to sukilimo ir 
sukurtos, nors ir labai trumpa
laikės, laikinosios vyriausybės 
laimėjimų, kuris lietuvių tautos 
istorijoje įrašytas krauju, bet pa 

toms kaip tautos istorijos dalį. 
Tuo tarpu okupantas siekia savų 
tikslų — sunaikinti praeitį, suža

lę ir nesklandumų, nes. o rganizacija ir važma, bet neabe 
iamybės joje šakniju- ^ „ a j t u r į įtakos ir ok. Lietuvos 

žemės ūkio išsunkimas, per dide-
Maistas lis žemės ūkio gaminių išvežimas 

į kitus Sovietų kraštus. Praėjusiais metais buvo ypatin
gai geras grūdinių kultūrų der
lius, bet Lietuvos gyventojai praė
jusią žiemą ir dabar tebesiskun-
džia dėl blogos duonos ir kitų ke
pinių. Daug kur pasigendama 

loti istoriją, nuolatine dirbtine j pyrago, džiūvėsių ir traškučių. 

Žuvies ūkis 

propaganda iškreipti tautos dva
sią. Dėlto tokių įvykių, kaip 1941 

Negalima skųstis dėl kepyklų 
trūkumo, bet jos veikia aplai-

m. tautos sukilimas, minėjimas! džiai, nesirūpindamos tenkinti 
nėra tik keršto jausmams žadin- gyventojų poreikių. 
ti, o kaip tik istorijos priminimu Dar blogesnis gyventojų ap

rūpinimas mėsa. Vienur skundžia
masi, kad nėra mėsos pasirinki
mo ,o iš daugelio vietovių ateina 
žinios, kad kiaulienos negalima 
pirkti. 

Praėjusieji metai buvo geri. Gy
vuliams pašaro netrūko. Gal ra
guočių ūkis nukentėjo dėl 1975 

parodyti įvykių prasmę, dabarty
je perteikti tautos tikėjimą į sa
vo laisvę ir pasitikėjimą tautiniu 

sitikėjimas savimi sukrovė dvasi- ^^tingumu. 
nį kraitį. Iš jo jėgų semsis tauta Ne tik pavergta tauta ir išei-
net tada, kai sukilimas jau liks vija, bet ir okupantas prisimena 
be akivaizdžių liudininkų ir bus birželio sukilimą ir tą bent trum-
tik praeities paskatas naujiems palaiki išsilaisvinimą. Komunisti-
pasiryžfmams. nė gerontoarchija (seniu vai- \ T"- I ! '. T T ~ 

t>-» R T i - iv. v , i . . . , . . , ' . i taip pat apie senuosius baltus one 
Birželis sukausto lupas paverg- dzia), labiausiai bijodama jau-1 Dlliepr< 

toje tėvynėje gyvenantiems. Bet nosios kartos, kuri pradeda n e - ' kiti s' . 
jis negali sukaustyti nei lūpų, nei tikėti susenusių komunistinių va- ' raštus, tikėiimą. kulto paminklus 
širdžių laisvai galvojančių ir lais- dų propaganda, nuolat puola ne- j senųjų tautų antropologiją ir t. t 
vucse kraštuose gyvenančių tau- priklausomos Lietuvos vadovus \ Kadangi apie tartos išsivystymą, 
+̂>e »+.-+,«,,, ••"' ••' ;- x- J- .. i . i ix- -v . . . .v , i ryšius su kaimvnais ir įvairius kai-
.,*> a ^ o v u . Kur.e - šiandien at- ir nuolat Kaltina išeiviją isgalvo- \ £ s k o ] i n i u s ^SLImn^mm. 

i duoti kalbininkų tyrinėjimai. 
I tad nurodyti ir kalbininkų darbai. 

Sovietai išgarsėjo gerai orga
nizuotu žvejybos laivynu. Ok. Lie
tuvos žvejyba blogai organizuo
ta ir nepatenkina gyventojų pa
klausos. Žuvies pramonės gamy
binis susivienijimas per 4 š. m. 
mėnesius įvykdė tik S4 proc. ga
mybos plano. Tai dėjosi dėl blo
gos žvejybos organizacijos: laivų 
prastovos, nepaprastai ilgo laivų 
remonto ir daugelio kitų prie
žasčių. Komunistų partijos va
dovybė peikė partinius komitetus, 
skatino sukrusti, bet reikalai ne
pagerėjo. 

Jau seniai partija gyrėsi vidaus 
vandenų žuvies ūkiu, bet ir čia 
užklupo nesėkmė. Iš žuvininkys-

Avalynė kiek pagerėjo, bet dar 
toli iki vartotoju poreikių tenki
nimo. 

Žema kokybė 

1976 m. buvo jau 1189 prekių 
pažymėtų kokybės ženklu. Koky
binės prekės sudaro tik nepilnus 
10 proc. visos gamybos. Kalba
ma apie kokybines prekes, tačiau 
nutylima, kiek jų pagaminama 
ir kam jos parduodamos. Dalis 
kokybinių prekių atitenka par-
iečiams, kombinatoriams ir Mask
vai. 

Vietinės pramonės ministerijos 
įmonių prekės nepasižymi gera 
kokybe, v?ač peikiami aliumini-
jaus ir emaliuoti indai ir kiti ga
miniai. Vartotojai nepatenkinti 
daugeliu gaminių, ypač dulkių 
siurbliais, šaldytuvais, televizo
riais ir elektrotechnikos gaminiais. 

Baldų kokybė kiek pagerėjo, 
bet vis dar pasitaiko įvairių ga
mybinės tvarkos pažeidimų ir su
žalojimų pervežimo metu. Kar 
tais net sąmoningai sužalojami 
baldai, kad juos pigiau nupirktų. 
Daugelis prekių neskoningai ir 
blogai įpakuotos. 

Apie prekių paklausos tyrimą 
daug šnekėta, bet mažai kas nau
dingo padaryia. Kaip politikoje, 
taip ir ūkyje iš aukšto valia pri
metama gyventojams, nes pramo
nininkai parduoda didmeninin
kams, ką jie turi, visai nesiteirau-
jant, ar vartotojui reikalinga. 
Toks yra komunistų partijos rū
pestis žmonių gerove! 

ro. Ukrainoje ir Rusijoje. Dar | tei skirtų tvenkinių 1 ha pernai 
kyriai liečia senųjų latvių ! tesugauta 7 centn. žuvies, kai ge-

naujina tikėjimą tauta ir norą tais nusikaltimais. Okupantas irlgai 
laisvę laikyti tautos teise- jo pataikūnai mėgina nukreipti į tad 

pavergtųjų dėmesį į praeitį, bet į į Nors Latvijos archeologijos išsi-
"Žmogus, gyvenąs tik šia die- sužalotą, pagal marksistinį ir te- I vystymas už tėvynės ribų svetur 

na nohm /f-^liorfiV' ^nA^i^ _„ - ' J ^- M T -*i : * J i * be didesniu perspektyvų, tačiau 
na, n e a m dabart.es kadaise ra- roru, v y l y t i reikalingą į s u p t ą - p a s i d ž iaugt i ; kad nauiieji 
se prancūzų filosofas ir zurnahs- modeli, kad bent jaunoji karta l a t v i u £ 3 E S specialistai te
tas Emest Heilo. Jis nežino apie pavergtame krašte ir net išeivi- t vynėje šį darbą tęsia toliau. Del tos 
savo praeitį, jis negyvena savo joje labiau tikėtų buvusių ir d a- ; bibliografijos trūkumų reikia pri-
tautoje ir su tauta. Toks nėra bartiniu komunizmo vadų propa- j pažinti, kad ten yra ignoruoti dar-
tautos turtas, o tik niekšas ir iš- gandinėmis pasakomis ir t a r i a m ą j į apie Pabaltijo žemių proistorę 

' ! tų autorių, kurie nėra sovietinių P 3 5 ' § e n a a T,a.toiojai 

rai organizuotuose Prienų ar Ra
seinių tos srities ūkiuose pagauta 
dvigubas kiekis. 

Keblus žuvies paskirstymas ir 
jos laikymas vis dar tebelaukia 
sprendimo. 

Apranga 

Ok. Lietuvos vartotojai nepa
tenkinti ir aprangos pasiūla. Ap
rangos ir avalynės netrūksta, bet 
geresnės medžiagos, rūpestinges-
nio pasiuvimo gaminių vis dar 

Vaikams, 
davikas". Heilo žodžius interpre- pažanga. , k r a j | t u m o k s I i n i n k a i . , moterims i: vyrams apranga sm 
tuodamas, prieš porą des;mtme- Žalodamas praeitį, okupantas j T a i p uko nepaminėti tokie latvių varna iš tos pat medžiagos. Me-į 
cių rašė prancūzų tautai, suirusiai mėgina pavergtoje tautoje sukelti j specialistų darbai kaip Fr. Balo- džiagų spalvos pasiuvimas ir ap-! 
ir besiginčijančiai, rašytojas Fr. nepasitikėjimą vienų kitais ir ne- į džio, Ed. šturmo. J. Ozolo ir kitų. 
Mauriac: ''Šiandien prancūzų saugumo jausmą, kursto vieną! š i s ignoravimas mums gerai pažįs-
patriotai daugiau ieško niekšų, ka- tautos dalį prieš kitą. n - e m o - l ^ * . * - * 3 to netenka pnefeaiš- a D r a n Z D . 

., , t . , . , . . . .„ . .. ._ . .: i tauti bibliografijos autoriams, ( t ) ' KOicyoes aprangos, 
ro metu nusikaltusių, o ne did- sius — prieš išeiviją, o išeiviją — ' 

A T E I V I S - N A U J A S ŠVENTASIS 
Birželio 19 d. pop. Paulius VI • kaip tik padidėjo — turėjo rū-

paskelbs naują Šventąjį — Šv. 
Joną N'epomuką Neumanną, bu
vusį ketvirtą Philadelphiįos vys
kupą. Ta i pirmas iš šio krašto 
vyrų ateivių, savo darbais liudi
jusių Kristaus Evangeliją ir įrašy
tų į šventųjų eiles. 

Mums dar įsidėmėtina, kad šv. 

pintis bažnyčios statyba "be pi
nigų ir be pagalbos". Dvejus me
tus ėjo visų redemtoristų, dirbu
sių Amerikoje, vyresniojo parei
gas, kol buvo atsiųstas naujas mi
sionierius iš Europos. Tada jis 
buvo paskirtas Šv. Alfonso nese
niai pastatytos Baltimorės centre 

vysk. Jonas Neumann yra buvęs} bažnyčios rektorium. Ir čia jis 
pirmasis Šv. Alfonso, Baltimorėje, i buvo visiems viskas — nuo duri-
Md., bažnyčios rektorius ir kon- į ninko iki klebono, nuo išpažin-
sekruotas šioje bažnyčioje, kuri į čių klausytojo, ligonių lankytojo 
nuo 1917 m. tarnauja dvasi
n iams lietuvių reikalams — yra 
lietuvių parapijos bažnyčia. 

Naujas šventasis Jonas Neu
m a n n buvo bavaro ir čekės sū
nus, gimęs 1811 m. kovo 28 d. 
Prachtitz miestelyje Bohemijoje 

iki nuolat skubančio pamoksli
ninko ir paguodos nešėjo. 

Tuo pat metu jis dar padėjo 
įsikurti iš Vokietijos atvyku
sioms Notre Dame seserims, ku
rios rūpinosi vargšais ir mokyk
lomis. Jis pertvarkė beišnykstan-

(dabar Čekoslovakija). Mokslus j č i 3 Dievo Apvaizdos juodųjų se-
nuo pradžios mokyklos iki teolo- j s e n * vienuoliją, dirbusią tarp ver
gijos viršūnių ėjo savo gimtąja-1 m i r vargšų. Si vienuolija ir da
me krašte. Kadangi tuo metu bu- i b ar tebegyvuoja, turėdama 250 
vo kunigų perteklius jo tėvynėje, j n a r i 4 specialiems tikslams, 
jis panoro būti misionierium vo-j Xors paaukštinimų nenorė-
kiečių emigrantų, kurių dešimtys! jo ir vengė, bet 1852 m. kovo 
tūkstančių tada traukė į Ameri 
ką. Be vokiečių ir bohemų kalbų. 

28 d., jo keturiasdešimt pirmąjį 
gimtadienį, Jonas N. Neuman-

kurias mokėjo iš mažens, jis ge-lnas buvo pakonsekruotas Phila-
rai mokėjo itališkai, ispaniškai, į delphijos vyskupu Šv. Alfonso 
lotyniškai ir graikiškai. Prahoje j bažnyčioje. Bet ir kaip vyskupas 
dar išmoko anglų ir prancūzų I jįs nepakeitė savo vienuoliško 
kalbas. Dėlto jo pasiruošimas 
misijoms Amerikoje buvo labai 
geras, tik reikėjo susirasti gali
m u m u s vvkti tam darbui. O kai 

gyvenimo būdo. o tik pakeitė pa
reigas, kurios buvo atsakingos, 
sunkios ir reikalingos stiprių jė
gų. Vyskupijoj jis tuojau pradėjo 

daila nepatenkina gyventoja. 
Ypač trūksta saikams geresnės 

pasiryžo, tai jis pats rašo: "Mano \ lankyti parapijos, kurti naujas, 
nutar imas buvo toks stiprus i r ! kur buvo didesni skaičiai katali-
gyvas, kad aš negalėjau daugiau ; kų, steigti mokyklas, raginti pa-
apie ką kita net galvoti". Ir jis po maldumą ir veiklą parapijose. Jis 
ilgos ir vargingos kelionės 1835 pirmasis įvedė savo vyskupijoje 
m. birželio 2 d. pasiekė New Yor- 40 valandų Švč. Sakramento gar-
ką. o birželio 25 d. Nevv Yorko j binimo atlaidus ir pats juos daž-
katedroje gavo kunigystės šventi- ! nai parapijose lankydavo, saky
mus, j damas pamokslus ar nurodyda-

Savo misijinį darbą pradėjoĮ mas, kaip jie turi būti atlikti, 
vaikų katekizacija. Tapęs kunigu, \ Vyskupija atsigavo krikščioniš-
tuoj išvyko į Nevv Yorko valsty-jka dvasia, o parapijos stiprėjo 
bės tolumas, kur buvo visiškai, pamaldumu ir gilesniu tikėjimu, 
dar naujuose plėšiniuose įsikūrę j Ypač jis rūpinosi vaikų auklėji-
vokiečių ūkininkai. Kelionės b u v o ^ u — nuo 500 mokinių, lankiu-
vargingos, nes reikėjo plaukti lai- į sių parapijų mokyklas, vysk. 
vėliais, važiuoti vežimais, eiti per iNeumanno pastangomis per ke-
purvą pėsčiom, o paskiau, kai įsi- j 'etą metų pakilo iki 5000, o dar 
gijo arklį, raitam keliauti nuo Į už poros metų net iki 9000 moki
namo į namą ir ieškoti savųjų, j n 'U- Tai buvo sunkaus darbo vai-
kurie laukė dvasinės paguodos ir ,nikas, nors tai didino jo aukos 
šviesos. Per ketverius metus jis a- naštą ir trumpino gyvenimą. 
pėio ir apvažinėjo didžiulius plo- Į Pop. Pijus XII yra pareiškęs, kad 
tus iki dabartinių Buffalo, Nia- i" iš tikrųjų tik vyskupo Neuman-
gara Falls. Batavia ir Williams- j no nuostabiomis pastangomis ka-
villės miestų. kaliku mokyklos atėio į gyveni-

Pats gamindamasis valgyti, i m ą ir parapinės mokyklos pra-
pats tvarkydamas namų reikme- Į « i ° kilti visame (Amerikos) 

krašte''. Tai padėjo ir savo vys
kupijoje įkūrimas net septynių 
naujų vienuolijų, kurios turėjo 

įr į rūpintis mokyklomis, švietimu ir 
vargšais. Specialiems tikslams 
dar pats sukūrė Šv. Pranciškaus 
Trečiojo ordeno seserų vienuoli
ją-

(Nukelta į 4 pusi.) 

nis, pats statydamas bažnytėlę 
Williamsvillėįe, jis taip pavargo, 
kad jau , atrodė, baigiasi jo gyve 

jn imas ir darbai. Nuovargio 
j ligų krizę nugalėjęs, jis dirbo to-

t . . T . . . . , » - . ^ _ I liau. 1S40 m. įstojo į redemtoris-
Vysk. Jonas Neuman birželio 19 d. . , V>-1 u r. 
Romoje gv. Petro bazilikoj bus p*- ' U ' vienuolyną Pittsburge, Pa. 
skelbtas šventuoju. Tai naujas j LS42 m. padarė vienuolinius įža-
JAV šventasis. ! dus, bet darbai nesumažėjo, o 

vyrių, okupacijos metu paauko- prieš pavergtuosius. Pavergtieji 
jusiu gyvybes ir po karo ant griu- persekiojami nuolatinės baimės, 
vėsių kūrusių valstybę". Tuo me- išeivija įtaigojama, kad vieni gy-
tu Prancūzijoje kaip tik ėjo teis- ventų tik šia diena, kiti — tik 
mai nusikaltusių kolobomimu praeitimi. Panaudodamas kartais 
su vokiečių okupacine valdžia, išleidžiamuosius ar įsileidžiamus, 
Teismų ir nusikaltėlių ieškojimo panaudodamas net skaudžias 
priedangoj komunistai stengėsi kančias iškentėjusius, bet tikrovės 
sunaikinti savo priešus ir patys išeivijoje nesuprantančius, tautos 
stipriau pastatyti kojas įvairiose priešas kelia nepasitikėjimą savi-
valstybinio gyvenimo srityse. Jau mi net tarp tų, kurie turėtų sto-
dabar patys prancūzai sako, ta- vėti laisvės kovų priešakyje, ku
riant Paryžiaus kard. Marty žo- rie turėtų brolį laikyti broliu ir 
džiais. kad daug žuvo nekaltų, pavergtąjį nalaikyti pavergėju. 
daug nesupratusių savo gyvena- Tas sukilimas prieš bolševikus tu-
mojo momento, bet dar daugiau ri atkurti praeities dvasią, bet ne
liko tikrų nusikaltėlių, kurie, turi žaloti dabarties. Dabartyje 
ankščiau išdavę tėvynę, teisė sa- kuriama ateitis. Tačiau praeities 
vo.buvusius kovos draugus. žygiai ir darbai turi būti prisi-

Lietuvių tautos sukilimo reikš- minimais perkelti į jaunąją kar-
mę, taip pat nori šiandien iškreipti tą, kuri jau šiandien ar tytoj 
Lietuvos okupantas ir jo pataikų- kalbės už žuvusius ir nutildytuo-
nai, Jie visais būdais mėgina už- sius. 
gniaužti viešumoje laisvės kovo- Pr. Gr. 

Spaudoj ir gyvenime 

IŠ LATVHJ ARCHEOLOGIJOS 
Vakarų Vokietijoje leidžiamas 

latvių savaitraštis "Latvija" pa
skelbė K. Dravinšo rašinį apie lat
vių archeologiją ir jų šiuo reikalu 
iileidžiamą literatūrą. 

Mums įdomu latvių raštai apie 

liūs. latgalius, lybius ir vendus kaip 
ir apie archeologinius atradimus 
Rygos mieste. Paminėtos publika
cijos apie Latvijos gyventojų etno
genezę, kur nagrinėtos latvių ir ly
bių kilmės problemos. Paminėti 

KARO LAKŪNAS 
Lietuvos karo aviacijos veterano - lakūno 
pulk. ltn. Leonardo Pesecko pasakojimai 

37 Su pašėlusiu naikintuvu 

1925 m. mūsų karo aviacijos komisija išvyko Če-
koslovakijon. Joje mums buvo gaminami pirmieji mū
sų naikintuvai "šmolek 20". Komisija turėjo iŠban-' 
dyti juos ir priimti. Pasiųstų tarpe buvau ir aš . Iš 
anksto džiaugiamės, kad komandiruotė bus įdomi, nes 
girdėjome, kad Smolikai yra vieni moderniausių ir 
greičiausių lėktuvų. Lietuvos oro pajėgas jie turėjo 
gražiai sustiprinti. 

Iš vakaro mašinas techniškai patikrinome H* iš
bandėme. Rytojaus dieną turėjau atlikti kontrolinį 
skridimą. Atvykome aerodroman su fabriko direkto
riais, inžinieriais ir lakūnais. Žemi debesys slinko per 
aerodromą, o Praha, gulinti slėnyje, skendėjo pilkoje 
ūkanoje. Pirmą kartą skristi su nepažįstama masina 
oras buvo aiškiai nepalankus. Tai suprato čekai, su
pratome ir mes. Tačiau čekai ironiškai paklausė: 

— Vis vien bandysite? 
Sekundę mąsčiau. Blogas oras, tai blogas orai , bet 

esu skraidęs ir tokiam. O, be to, juk mes atstovau-
jam Lietuvos aviaciją, čekų ironija taip pat mane 
dilgino. 

— Skrendu. 
Aerodromas siauras. Tą dieną privalėjau kilti 

tiesiai prieš pat fabriką. Nuridenau mašiną j s tar to 
vietą, apsižvalgiau. Horizontas neaiškus, debesys nnV 

miu benzino rankutę pirmyn ir labai greit a t s i r andu j mas — nusprendžiu. Iš to aerodromo aš pakilau. Pra-
ore. Jau esu viršum fabriko, kaip staiga m a n o m a š i 
ha pasidaro nebepavaldoma. Ji metasi į šoną, v i r s t a 
an t sparno ir apsisuka vietoj, s tatmenai r audon iems 

' lėktuvų įmonių trobesiams. Apsisukome t a ip žaibiš
kai, kad nespėjau nė apsidairyti. 

Kaip pasakoja — čekai pastiro vietoje. Jei bū-

eina kelios minutės ir atsirandu viršum jo. 
Po tokio įtempto skridimo, žmogus pasidarai tik

rai geležinis. Xor3 mašina grei ta ir. sėdus į ją po mū
sų Halb ir LVG. pasijunti kaip iš bakūžės patekęs ant 
parketo, be t tupiu dabar su Smoliku lygiai ir lengvai. 
Čekai bėga a r tyn iš tolo sveikindami. Visą laiką jie 

čiau tėskęs žemyn, jq jmonė tikrai būtų turė jus i per-į stebėjosi šiuo skridimu, ir dabar laikė mane lyg did-
traukti darbus. Trukteliu Smohko vairolazdę. Lėktų- į vyriu, nors aš pats tokiu nesijaučiau. Pats turėjau 
vas vėl stoja pirmykžtėn skridimo kryptin ir t uo j iš- gana daug rūpesčio ir net baimės... 

kuršiu*, žemgalius, ič-.raštai apie listuvių ir estų senovę, nai tamsūs, o čekų veiduose — daug nuostabos. Stu- aą ir pasuku rytų kryptin. Ten bus fabriko asrodro-

nykstu debesyse. Mano toks greitas ir pr ivers t inas ap 
sisukimas — kaip paaiškėjo vėliau — nepapras to sū
kurio darbas. Apačioj buvo didžiulė medžio džiovyk
la. Temperatūrų skirtumas, tarp karštojo džiovyklos 
oro sluoksnio prie pat žemės ir šaltojo viršuje, suda
rė it verpetą, kylantį oro stulpą. Sparnas pa tekęs į 
stulpą kilstelėjo ir lėktuvas, turėdamas dideli greitį , 
padarė labai staigų ir greitą posūkį. Bet š is nuotykis 
tai dar ne viskas. 

Vos prasmegau debesy, tuoj spustelėjau, k a d iš-
lysčiau. Jau kildamas buvau pastebėjęs, kad aplink 
esančių fabrikų kaminai i r antenos panirę į debesis, 
todėl labai nesunku atsidurti į kokią nors kliūtį. Iš
šoku iš debesio. Vėl priešais namai ir kaminai, t ad ir 
vėl turiu stryktelėti aukštyn, kad juos peršokčiau. . . 
bet tas manevras vėl mane glemžia į debesis. 

Mašina buvo greita i r tuoj atsidūriau nepažįsta
moj vietoj. Kur dabar aerodromas? Pro šalį galvo
trūkčiais lekia neaiškūs vaizdai, aplink svetima, pirmą 
kartą iš oro matoma, apylinkė. Darau ratą ir į temptai 
galvoju, kaip sugrįžti atgal . Pamatau P r a h o s prie
miestį. Aha! Turiu miestą, o tai j au siūlas į kamuolį... 
Praskrendu tarp dviejų aukštų stiebų, pastebiu ka r i š 
ką aerodromą. Smegenyse sukuriu visą si tuacijos pla 

Vėliau su Smolikais čekoslovakų danguje atliki
nėjau figūrinio skridimo bandymus. Dėl nepaprastai 
jau t r ių lėktuvo vairų, net fabriko lakūnai negalėdavo 
su juo padary t i kilpos, o a š kietai užsispyriau tai a t 
likti. I r l ietuviškas delnas gerai lipo prie Smoliko vai-
ralazdės! Reikėdavo tik ypatingai stipriai prilaikyti lėk
tuvą skersvairiais, kai jis atsistodavo piestu. Jei jis 
nori virsti, neleisk. Būk atydus, spustelk, neleisk ma
šinai pačiai klajoti. Kilpa t ada išeidavo ekst ra! 

Tačiau vieną dieną mano kilpa susimezgė labai 
aštr iai . A š neleidau Smolikui susisukti, jis iškilo pies
tu, greit is pasibaigė ir tada lėktuvas griuvo ant nu
garos ir pasileido nugariniu suktuku žemyn. Tokios fi
gūros iš viso niekad neteko pajusti, nes joje krinti že
myn galva, galva blaškosi siauram rate. o kojos at
sirėmusios į dugną ir nori kristi nuo kojinių vairų. I š 
lėktuvo pasipylė visokios piuvenos ir dulkės, vienu 
t rumpu momentu apakindamos. Dirbu su vairais taip, 
dirbu ki taip —nieko neišeina. Parašiutų t ada ir pas 
čekus nebuvo, tad aišku, kad žūt būt turiu išvesti Smo-
liką. Pagaliau išlindau iš nugarinio suktuko, ir tai sėk
mei a tžymėti , užverčiau dar sykį kilpą. Išėjo!... 

(Bus daugiau) 

http://dabart.es
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DRAUGAS, šeštadienis, 1977 ra, birželio mėn. 18 d. 

MUŠU KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

TRAGIŠKOJO BIR2ELIO 
MINĖJIMAS 

.Kiekvienas lietuvis, kur jis .be-
būtų, neužmiršo ir niekada ne-
užrnirš kupinos kančios birželio 
mėnesio įvykiu. Worcesterio bei 
j o apylinkėse lietuviai, paminėjo 
trėmimo dienas. Jau pirmomis 
š io mėnesio dienomis, Worceste-
rio W i C N radijo Liet. vai. pa
teiktose programose buvo iške
liami ano meto tragiškieji įvy
kiai. Pranešėjo E. Meilaus, jr., 
anglų kalba išsamūs trėmimų re
portažai, bylojo plačiajai visuo
menei apie komunizmo žiauru
mus. Birželio 12 d. vvorcesteriečių 
buvo paskirta trėmimams pami
nėti. Sv. Kazimiero ir Aušros Var
tų bažmyčiose buvo aukojamos 
šv. Mišios. Pamaldose ($v. Kazi
miero b-je) dalyvavo visos orga
nizacijos su vėliavomis. Giedojo 
muz. Z. Snarskio vadovaujama 
choras, solo — V. Roževičius. 
Vargonais grojo Olga Keršytė. 
Šv. Mišias atnašavo ir turiningą 
pamokslą pasakė klebonas A. Mi-
ciūnas, M f C 

Po pietų 3 vai. visi rinkosi į 
Maironio Parko salę, kur JAV LB 
Worcesterio apylinkės valdybos 
iniciatyva buvo suruoštas birže
l io mėnesio išvežimų minėjimas 
sų paskaita ir programa. Minėji
mą atidarė LB apyl. pirm. V. Ži-

— JĄV dulmeistvri* W. 
Įįroumė dalyvaus 60 "I&dUoįo 
Spalio" turnyre Leningrade į 

j (VI. 24 — VLT. 19), kjaiaaae 
'rungsis 18 didmeisterių: 9 šo

ka tėvams ir šeštadieninės m-los vietų (Karpovas, Smyslovas, 
mokytojams. Talis ir kt.) ir 9 užsienio: Brov 

Politechnikos instituto stud. ne (JAV) , Garcia {Kuba), Ghę 
Zita Babickaitė, gitara pritards- \ orgįhiu (Rum.L Knėievič (Sv-
ma, labai gražiai padainavo Grį-'gosl .) , , Mariotty <Itl.), Radu-
šim. grįšim ir Kai aras pašautas, lov (Blg.) , Ribry (Vgr.), Staej-: 
Publikai prašant dar pridėjo — kai (Čks.) ir Fogt (R. Vok.) 
Už tave brangi tė\ynė. Jurkė-
nienė išraiškingai padeklamavo 
kūrinių, tarp jų ir Bern. Braz
džionio "De Profundis". 

Minėjimas baigtas giesme Ma
rija, Marija. 

Minėjimo metu buvo parink
tos aukos Bendruomenės kultūri
nės veiklos reikalams. 

J-B. 

— Ketvirtoji moterų preten-
denčių dv ikova prasidėjo Dor t - ' ̂  „tiuiiesl. s*er and toat. JBeas. 

»k l? rat**-. X 0 p&s. 

Please caU e venines, 

(31£) 395-1959 

C I A S S i F I E D G U I D E 
P A E D A V I M U I 

Parduodamas OJdsmobilt Cutlass 
Coupe 1974 m., mažai važinėtas. 

Skambinti LA 34SM 

IŠNUOMOJAMA — POR REX1 
• — ' — , ' " . ' "* • • " • • • ' • ' " — ' 

F L KSISHED 2 BDRM. 
SI MilER £QITAG£ 

munde XV. VokJ birželio 10 d. 
Čia rungiasi sovietų Levitana 
su izraeliete A. Kušnir. Laimė-' 
toja susitiks pusbaigminėse 
varžybose su E. Fatilibedsova.! Krmom. J. arba % Įamb. Marouette 

Prieš 20 metų, J9S7 m. By\ ^ e . W-os irWasbtenaw apyl. At-
•'---"" - vi-

D Ė M E S I O 

VIENGUNGIS PENSININKAS 
IE6KO VIETOS G Y VEN3L 

BITL isfliE 
MOŠŲ MARQU£TTE PKE. 

Sutinka padėt priiiūcėti apartraen-
tirų* namą., motelį, ūk}, aj'ba mokės 
nuomą. Galimybė, kad gali ir nu- ^ ^ n e b r ^ Š 
pirkt namą. Skambinkit 223,6713' 
arba rašykite P. Q._Box382. Zipn, 
M. 60099 

Biznieriui didelis 55 p. pločio mū
ro namas ir garažas. Graži vieta ir 

. , - , nr, T > „ skiras įėjimas. Galiir.a naudotis 
tų apygardos prmenyces Bos- j g a i s vztosmD&is T e i r a u t i g t e l _ 
t o n e la imėje Kazys Merkis 5-0, g$& jįfio 
A l b i n a s Sakalas (N. Y . ) 4 - 1 , ] " - — — — : 
3-5, v. Andrius Keturakis, Dr. Į * ~ i * S 5 S ? " " • * a p y 

K. Bobelis ir A. Karosas po 2 
tš . Mykolas Slapšys pralaimėjo 

vienuolyno. 
TeL £84-8858 

visiems. B. kl. p-bes laimėjo 14- **uo * * f » g * * * * «*<* ?**^ . „ ,. . *^^Zr j - o , namu DUS laisvas butas suaugu-metis Gediminas Kuodis 3 T 1 , } -
liūs Vaičaitis 3-1, Alg. Ivaška 
2 tš., Almantas Meižys ir Edm. 

— Los Palmus tarpt, turnyro 
rezultatai: A. Karpov 13V2, B . 
Larsen 11, J. Tiaunan 1D, ame
rikietis W. Browne, M. Tai, R. 

y Ernandes po 9 tš., A Ądorjan ir I gpįrauskas po 1 tš. Žaibo turoy 
' R. Debarno po 8 tš. , anglas; r ą laimėjo Gediminas Šveikaus-

MaBs 7Vfe» italas Tatai 61/*, is- k a s 5.9, Leopoldas Šveikauskas 
panas Pomar 6 tš. ir kt. ma- i r ̂  Keturakis po 3 tš., A. Ka-
žiau. rosas 2, A. Meižys ir V y t Vilu-

—Pasaulio pretendenčių dvi- t is po 1 tš . 
kovoje (Sofijoje) bulgarė Le-i _ 1957 Massachusetts State 
maeko pirmavo prieš sovietų' gchoolboy turnyras vyko ketu-
Achmylovskaja 5-4. tačiau de- j ^ o s e grupėse. Antras vietas sa t 
šimtąją partiją laimėjo pasta- v o grupėse laimėjo Edmundas 
roji ir padėtis išsilygino 5-5. j Spirauskas, Gediminas Kuodis 

ir Saulius Vaičaitis. 
Kazys Merkis 

gusiems. Skambint: vakarais 

> t i M > » « * •**• m i M » « M > n 
MI 

NemuMO draugijos meiste
ris vilnietis E. Šlekys sėkmin
gai dalyvavo šalies kaimo drau 

džįūnas. Jis trumpai nušvietė' ^ j ^ vyrų pusbaigminėse Kalu-
birželio mėnesio įvykius. Než iū - , g q j ė ; J i s pei^ė 7 taškus iš 01 
riht padar>los Lietuvai ir lietu- ^ pagįdadijo antra-dešimta vie-
viams skriaudos, tie išvežimai tomis ^ p a t e k o į ba igmines pir-
iššaukė didelį pasipriešinimą ir menybes Kalinine, kuriose daly-
kovą už laisvę. Mūsų pareiga - v a u s d u 5 ^ (Cholmovas ir Liu-
panaudoti visas turimas priemo- t ikovas ) , du t m ir 1 2 meistrų, 
nes, kad ši kova būtų sėkminga. _ JJ^^^OS "Nemuno" drau-

Po kalbos A. Shumway pa-

SCKIS IR SVEIKATA 

Maitinimo specialistai sako, 
kad sūrį ypač naudinga valgyti. 
Kad būtume sveiki ir sotūs, rei
kia nemaža suvartoti proteino, 
o sūris jo turįs daug: svare su

kvietė kun. J. Bakaną sukalbėti nybes laimėjp Plungė, surinku-
invokaciįą, kurioje susirinkusiųjų gį j ^ u tš., Plungės II — 13V2 
vardu prašė Aukščiausiojo su- trečioji vieta atiteko Jonavai 

Pilnai įrengta restorano patalpa 
ir du 2-jų aukStų namai su hutais 
Tar$aj ž4 rūs^S. 55 pėdų autoaaaobi-

o*70S jaunių komandines pirme n o 30 yra tiek, k^ek 1 d/4 sva-, r i a m s pastatyti aikštė. 2747 West 

UETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Pauiina St. 
< Town of Lake) 

Dažo Barnus i š lauko i r i š v i 
daus. Darbas garantuotas. 

• Skambinti Y A 1-9197 

ŪSTASYS š^LNIS 

HKCEULANEOU8 

M,/L Š I M K U S 
.VOTABY FŪSLIC 

INO0M£ TAX SERVICE 
tm 80. Mapi«wood, teL 2M-?4» 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMICTŲ ldkvletlmal pildomi 

PILIETTBfiS PRAJSTMAI i r 
Vltokl blankai 

oooooooooooooooooooooooooc 

a i apdraada nuo 
Milo pas 

ir antooio-

F R A M K Z P ^ 0 L I $ 
H West »5tn Street 
Cbicago, 

Liuksus naujas 2-jų butų mūras. 
Atskiri' šfldymai. Pirmas butas jau 
laisvas pirkėjui. MŪED garažas. Nu
derėta kaina. 

Tyarkingas ?-ji} butųjBŪras. Nau
jas gazu šild>Taas, 3 auto mūro 
garažas. Didėlis sklypas. Gage Pke. 
$38,660. 

Gražiai apkaltas, s u nauju stogu 
3-jų aųįgtų didžiuliii oamfe. Nau
jas gazų šildymas, nauja elektra. 
Dvigubai platus sklypas. Vakarų 
Macguette Pke. Pelningas. $35,900. 

,6 kamb. rezidencija, tvirto mūro. 
Pjrief earką. Laįai dideli kamba
riai. V-Ą vonios. S2g,0i)0. 

VALIMS R£AL UTATE 
2&t5 W e s t " 1 ^ Street 

Tel. 781-7200 arba 737-8534 

HELP WAXTED — VYRAI 

EN^KECnON PKE&S OPEB. 
Fust Shtft 

A C H V E PLASiaOS INE. 
4883 A . itomdd, Hamoud Hgts. 
(7100 West 1 Phoue 867-71&1 

S U P Ę B V I S O B 

Need person for Ūgbt assembly 
on nigbt shift. Mušt be me-
cbanioally inciined. Gontact — 

Domiaick Palom Bella, -HO-IOUO 

MAINTĖNANCE MECHAMC 
Expr., mušt know elec., top pey, 

overtime, many co. benefits, ^jply 
in person or phone Tim Killinger 

AMER1CA.N G.\SKET 
9509 U'iDoaa. Schiller Park 

MACHLNM — Maflbuie Bepair 
Challertglng opportuaiiy ipr the 

person with abflity and exp^i€Bce 
in ruacbiiit repair and operatton of 
.tppl rpom macbloery v / u # , super-
Vtekm. Touąg dynamic -comisiay 
w/«tt&Us-nt beae&is. 

Contact A. Petanjoa 
f ST ViC.' 

272~t«H> AORTHBKOOiv ĮlĄJBfimS 

Olinute 
TeL — GA 4-8654 

»OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

muiimiiiiimfiiiiimimiiimiiumiimtiii 
TELEVIZIJOS 
MIGLINAS TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
M I G E I K A S T V 
Pardavimas ir Taisymas 

2346 W. 69tb St.. tel. 776-1486 
IliUllllilIlIltlIlIHIinilllllllIlUHIHIUlUlUI 
ooooooooooooooooooooooooo< 
N A M Ų R E M O N T A S 

PRIEINAMA KAINA 

PROGOS — OPPOBTUNITIES 

re jautienos, kiek V/2 sy. žuvies 63rd s t . Susitarimui' apžiūrėti 
ar 16 kiaušinių. lakarnržrjkjirpg j į v. v. teL 77g-5032 

Be to, sūris turi k o n c e n t r u o - Į ^ ^ o į i a n ^ taverna h- 3 butai — 
teikti ištremtiesiems jėgų, o vi- 1OV2 tš. Asmenines moterų pir-jtų riebalų ir yra geras Šaitaus f S po 5 "terflbarius ir 4 kambariai. 

^0000<>0<><>0<X><>0<>0<>0<>OCH>CK>0< 
t a r i a Cilcagos mieste leidimą 

Dirbu ir ežmiegty. Dirbu creitat 
raraatuotal i r šsžintn^Eti. 

E E C K T R O S 
fVKDTMAI — PATAISYMAI 

K L A O D I J F S p u ^ r p c n s 
4 3 ^ S,. Wa*ht«sąw .Ąy. S27-S659 
000000000006&OOOOOOOOOOOPC 

- % 
šiems kovojantiems dėl Lietu- m e nybes laimėjo Jonavos atsto 
vos laisvės - paramos, o žu- v£ j ^ Rutkauskaitė, sidabro že 
Yusiems amžina atilsį. tonas atiteko plungietei R. Plei 

Pagrindinis šio minėjimo kai- fcytei. Jos abi surinko po 4a£ 
daug faktų apie laisvės praradi- taško iš 6 galimų. Trečioji plun 
mą, žiaurią rusu okupacija ir iš- gį etė R. Raudytė ZV2 tš. Vaiki-
vežimų tragediją. Jis, kaip geras B ų ^Jbes la imėjo plungiet i s A . 
oratorius^ worcesteriečiams gerai g r i k i s 6 t š . iš 7, kapsukiet i s L . 
žinomas. Jo paskaitos visada įdo- g 0 l y s su plungiečiais , Ą. R i ška 
rnios ir mielai klausomas ir šį į . -v", Maiorovu po 5 tš . 
kartą buvo išklausyta su didžiau
sia susidomėjimu. A. Shurnway 
jo kalbos • svarbesnės mintis per~ 
d a ^ anglų kaiBa 

'Tolimesnėje^ programos dalyje-
Aušros Vartų Lituanistinės m-los 
mokiųys Vytautas Bazikaš pa
skaitė savo "kūrybos rašinėlį Bai
susis birželis. Džiugu buvo ma
tyti, kad ir mūsų jaunieji supran
ta ir pergyvena ano meto tautos 
tragedija.. Cia. affku, terrka padė-
" " . . L , . • • • _ - • • ? • ? • " • . - . . . - . V " '-

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

Visa tai prisidėjo prie vyskupi
jos, apimančios daugiau negu 
visa Pensvlvanlja, dvasinio gy
venimo pakėlimo. be| patį vys
kupą vedė šventon amžinybėn. 
Pervargęs ir nerasdamas laiko sa
vo silpno kūno poilsiui, vysk. Jo
nas Neuraann. nors sirgdamas, 
norėjo atlikti savo darbus. Taip 
1860 m. sausio S d. jis sukrito! 
gatvėje prie vieno namo laiptų ir, 
tręštas vidun, tvoiį atidavė sielą 
Viešpažiui. Jis mirė nesulaukęs 
net $9-tojo savo gimtadienio. 

$io pasiaukojusio misionie
riaus ir '-vyskupo gyvenimo šven
timas pradėtas tirti jau 1885 m. 
1621 m. paskelbtas herojiškų do
rybių žmogumi. 1963 m. paskelb
iąs palaimintuoju. Šį sekmadie
nį bus kanonizuotas šventuoju. 
Taip ateivis, kaip vienas daugelio 
| io kramto kūrėjų, ateivis, Lūręs 

kalci jaus ir fosforo, taip pat yi- : 

taminų A ir B 
Tačiau rjagrindinė jo ręikšJpė 

yra tas didelis kiekis proteino, 
reikalingo ne tik energijai palai
kyti, bet ir apskritai feaogaus 
sveikatingumui. fr 

Garažas. Geros pajamos. Kaina 
f4tjB0O.0e. 2507 W. » St. Dienos 
-metu kreiptas \ — 

Hatter — teL 847-7749 

House for safe — Lake Como, Vis. 
Wefl constructed by European 
builder. 6 rooms (3 bednns.) Ga-
rage. Basemeat Newly decorated. 
North Sbore lake rigrus. $36,900. 
CaH coflect 312 - S47-80M v RNJ466 
Or 414 - CH 8-2371 

Prri 72-os ir Taiman mOrinls — 2 
butai po 5. kamb. Įrengtas sausas 
risys. Naujas gazo pečius. Pirkėjui 
5 kamb. butas ir $370.00 nuomos. 
Namas geras «- nebrangus. 

Mūriais 8 butų. 19 metų. Namas 
kaip naujas. Kabinetines virtuves. 
Brangios vonios. Sausas rūsys. Visi 
butai užimti. Metams $20500 nuo
mų. Jmokėti 123,000. Vieta gera — 

Taisau Ir naujai Įrengiu Tontaa TOO K e d z i e * v a k a r a s- G e r a s P 6 ^ ' ^ . _ „ , 2 T S " ? j ^ , ^ J«as namas. virtuves ir naujas lubas, 
kambarius rūsy. Dalau. 
Bgmas, teL 776-98S2 po 6 v. 
KKK>OOO0O^OO0OOOO00OO00000 

Jvalrtij prektij 
raiųflal U mūsų aftnrtglfc>. 
008MOS P ABCELS EKPKSSt 
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

SSSS & Hateted 8C, Cblasso, Itt. «080» 
I U I w. M st., auoago, m. 

Tetet 916-27S7 — 
V. Vi 

X>0OOO0OOOOO9OO«O00OOO000-

1 Prie 72-os ir Tray. £ kamb. 4 mie
gami 26 metų muro rezidencija. 

Mūrims. IS metų. 2 liuksus imtai 
»—'5 ir 6 kasdb. Prie 72-os k Fran-
cisco Namas labai geras. 

Brokeris P. tTMBAKlg 
P B M U f 

Biznietianis apsimoka skelb

tis dienraštyje "Drauge^-

V A L O 
KILIMUS IR BALDUS 

TOOL & DIE MAKER 
Full time day shift posicion arai:-

abie for aggresive individuai. Exp. in 
ool & die or automation. Exel. op-
portunity. Call Sat. & Daily, to 5:45. 

WKKL£ TOOL & ENGiNEEHMG 
IMI Sepublk Dr„ Addisoo. Illinois 

TeL 543-2220 

Maintenance Machinist 
Need several individuals ąualif ied 

m machine repair and able to ope-
rate machine shop equipment. Good 
wages and benefits. Mušt speak 
and understand Engiish. 

B A 6 € R \ F T OOBPOBATSmi 
GF AMERICA 

«800 W. 43rd St.. Cbicago, VL 
An equal opportnstty employer 

Parduodamas namas — 2 butai po 
po 5 kamb. (3 miegami). Labai j*e-
*am stovy. Nauja? atremoatuotas. 
Marauette Pke. IS-eaprls į savinin
ką po i V. popiet tei. 77S-83IL 

R E A L E S T A T E 

PARDUODAMAS NAMAS MAfflJUETTE PARKt 
SU TAVEBUfl ii 5-kiais tiltais — 1 - 5 kssJ). 2 po 4 
kambarius ir 2 po 3 įąmsbarBijt. Lotas — 53 % 125 pėdų. 

Skambinti 434-0626 arto 476-9479 

1. BUBNYS — TmLKE, 7-6M8 
/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt 

ooooooooooooooooooooooooo* 
SIUNTl!fUU I LIETHVU 

Ir kHos kraštas 
NEl^/ANSKAS, M t » Archer ky 
GUeago, OL 606SS, teist B27-fiW 
K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 © 0 0 0 0 0 0 0 

Plalnfield, OL savininkas parduoda 
gražiai aosodinta- airemontuotą 2M 
auBSto fikib reiidenciją prie Roate 
125; pašę myfeš nuo I — 5 : klte . 2" 
butai, arba gaB boti 5 miegamų na
mas. Didele vieta daržuj, 24 vaSyne-
dSžai. Sieteaais uždarytas patio, 
2 garažai. Dapg prio^. Paaūtf įrer-
tinsite. Kaįna $1150®. Susifarfmui 
apturėti skambinkite 8 

WAREH0U$E W8RK 
Responsible person. Fufi time. 

Steady. Order Puliing Paekiag. Ro-
gers Park. Good veorldng coadi-
tion*. 

248-8««e or 978-535$ 

V\HAI (K MOTEKV8 

EO*OPEAN TRAPJED 
COSMCTICIANS 

N^DED TO WORK B< 
GEOTK1ETTE KLINGER 

SKIN CARE SALON 
Liceose needed 
TeL 7874300 

._—; HJtJUP ,WAX'nUD — MOTEKr^ m—r-: 

P L U M B I N G 
Vonių, rtrtaves suroų u vanden. 

tUdytuvų specialistas. Virtuvės v 
ronioe kabinetai. Keramikos ir ki 
otjUB*. Glass Wocfcs Srnkos vam? į 
mm iflralomi elektra Kreipfe au j 
' Skū 9 vai ryto arba po 5 vai vai į 

SFJIAPTV AS — T7^m» 

RN4PN'S - Full or Part Time -Hights 
Work with children aad -^(įuns adults multipU- Ispdipapped. 

Excellent salary and benefits. Residence on 27 aere Woo9ed 
campus. Apply to: S*fL>VfA MSN&WGA • RSI. 

T f i f GEOITE SCHOOL 
Lake Forest, Hiiaoa — TeL 2344511) 

M OTVTlNt 
6SRSNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus- Ir iš toli miešto leidi
mai ir pilna ap&rauda. 

f. I A 0 E V I C I 6 8 
M i k bMĮi Am. — T»*m 

—T— — 

P U S M E Č I U I 

$ 5 7 . 0 0 
CSceroje 

(10/26/5/tIM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m = 
f. BACETOHJS— 778-2233 • 

S £ E P W AKTBB — KALE AJfD FFMALE 
š£niititiiifiiiiiiiiiiiiinniiiiiittuiiniiniiHiiiHiiiHiiiiiiiiiiifiiif 

i Wiftes Coilene - Wilkej brre, Penna. 
COLLEGE HURSfNG 

miiiii 

i 
S 
i iiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiimniiiiimHniuiiHii į s 

FLORIDA 
St. Petersburg 

THE FARGO MOTEL 
1081# Gulf Boulevard 

Treasure Island. 
St. Petersburg, Florida 33700 

TeL (813) 360-0878 
Motelis yra prio pat Gulf of M«dco 

kranto pačiam centre Treasure isiand. 
Gražiausias pajūris. Miegami kimba-1; 

evangelinę dvapa, tarnavęs savo *&'• kambaria!, kambariai su virtu-1 g 
i._~i;„~„r ;» •;«™,c l*,rū l=i,*L-ė vgm ir apartamentai. Spalvotos Cable Į H 
OFP'iiOTs ir tiems. Kurie iauxe .*, t_,%. •• •»•• -• ^r~^mz^, s 
# / . - , , . , . i - televizijos. -
Knstpųs zodsių. taps visu nte l i - ApftnkTjlj „^^md, naktiniai khi- 5 
kų gerbiamu didvyriu, jo geliąs bai, žvejojimui '^etos, gotfo ir t en i so , | 
para||us į daugelio ateivių kelio aikitfe batnyčjos. krautuves, ir t. t.; Į. 
sunlčumu$.... f f t ^Į>#r į ^ . Joaą 
melsimės, kaip i savo šventąjį 

Alfonsas ir Terese %£ertev£iaj I g 

S ACAT^MK: YEA8 APPOTNTM3STS fGR NtJRSE EDŪCATORS S 
3 BTltH MINIMUM" MASTĖRS BĖG'KlEE' 'įft THė CLnjICAL. AREAS S 
S OF PARENT CRILD NURSlN'G, Pfen#ARY CARE SURSrNG. MEN- ~ 
3 TAL/HEALTH PSYCHTAT*!C "NftrRS3WG, IWDK M*"- STJRGKTAL I 
S NURSIKG, AK® efeNTINUHSG EKJCATTON. POSfTK^ AVAIL- § 
| *BLE AUGUST 1ST, JW7 JN A BAGCALAUREATE PROGRAM. § 
s SALARY AND RANK COMMEI*SURATE WITH EDUCA«0N AND = 
5 PR0TESSI0NAL BACKGROOND. S 

i i I 

nes tai šventasis šio VnSfcb a*S« 

»a>lijumf'l»lu'lai, maloniai kvie- ; 
čia visus apsflankyfL | 

Send Resume Or CaU 

D E P A R T M E N T OE" JTJJRSING 

WiLKES COLLEGE 
Unikaliam, Pt, MM 

i 

V|$. 
. • . • • • - • 

— P-Stk. 

MARIJA NORETKIKS P. 
VYTAUTAS t U K A U « A S 

Sltt#TIN4AI { Uf tOVl 
Labai pageidaujamos geros rAMea 

prekes. Maistas i i Europos aaadeUfe 
2*06 V . S8*b St. CbicaKO, UL «M!2» 

TEli. — WA »-e7*7 

oooooooooooooooooo<>osooooo< 
NAMTJ APŠILDYMAS 

Talsan scaaą Ir sndem 
droš. Pigiai Ohralaa tarpai 
K BerdMav dSl duji- latoOa 
(UdTtavna. KreapA 

A. BANYS — teL 447 88«kf 
-oooooooooooo<xx»«>oooooo< 
mnmmmiirtituittniirrrmiiiinfimimii 

AB REIKIA TOTniHŲ 
K0BTEUŲ? 

Vlaftudų kortelių aaudojtmaa y n 
gražus paprotys. Biznieriai ja» 
plačiai naudoja. S«t tinka ir Tteij 
luomų atstovam* tnr*tj g r a B v 
vizUlues Korteles 

Kr«ipkit*» t T m u f o " admiane 
tradja visais panaJHsto relkalaia 
Busite paten kinti mfisų patarnavl 
ma 
mH«M«n»MHHiiHinHmiu«inniitnwna-
lUlUlUHMIUIllMUIIIIIUHŪltlIUIHinillin 

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

Apdraustas perkzaasa^inss 
ĮTsArlfj a ts tumu 

Budraitis Really Co. 
smumom IVADHŲ EC*IT 
f akrai lemia, S 
dat. Prte ISg-ete* ir Archer- «87jD00. 
Lamante - 2 maro namai po 4 bot) 
10 matų šamam Kama *130.0QO. 
13 bota mfina Labai gerai priJiū 
rttaa. Prie O - e n ir Ęįmm09 — 

HELP WANTED — MOTERYS 

SE0RETABIAI P0STT10N 
Varied dalies. Typiag f%ure 
aptitade reo-ured. -Self starter 
and reliable. •••'•; :-Y:~-z -tS'-' 

CaB for an-mi 
SKED PLRTIHG COTP, 
1516 No. Kflpateck Aveaoe 

TEAC3SR NEEDS HfflJįffgjAN-
TNG Om DAY PER «H£K. 

Wants responsible persor wiuo takes 
prade in their work. References, Some 
£ngfiso. Evanston area. H»tf faioek 
to "L" aad bas. 

80B4111 after I PJL 

Springs, m.. 6 kamb. (% mieg.) mOro 
bungalow. Įraagtaa raaya, 2 ama ga-
ražaa. Plato* totas. $46Jft. 

• wtĘgąmĘ **r* raaideneija tu pfl-
o s valgomuoju. 2 asai. mūro garą 
b l . Prie ««-o» ir Mozart. 

8 BUHrfffN belai, Labai gerai URai-
kytaa namas. Vist botai pd 4 kamb. 
Apil. a*OB ir Kedzie. 

00 akraj fansa į pietvakarkui mm 
Lanoot, QL Galima išdaryti sklypais 

statybai. Kaina $5500 u* akrą 
eWTŲ NUOMA VTMAS 

Marąuett*- Pko stp>Unkš» į s ta i 
gai reikaJaiga tornaatsją ( tel-
| e r ) . SupatyrHBBar be. B e ang
lų kalbos turi kalbėt ir l ietu
viškai. Skambinti — S54- 4430. 

GffiL FRIDAY 
Varied dutles. Typi^r- tfcture aptt-

tadte requixed ?• Itstarter c s d 
neliable. 

GsH for appointnmnt 2S7^W11 
Sfclr,r> P T J \ T I N « O 0 B P . 

XS1« Ne. KUpeMek. CMcs«o. T1L 

S H A R P GAL 
NEEDED 

TOY DS - YOII-IL LIKĘ US! 
Permanent position to work in 

small offire Mušt type well and ba 
4243 W. 68rd S t . teL 761-40OO] famiriar with offke procedures. Sa-

larv o p a for oaaiifted apprkaats. 
North 

iMmiu'WH»mwmtniiMini»niiiiiniiiiit> f<v»itiitnniHUiiiiiiiiiinHinisnjiHtiMttt»iiHpttiMMMtnttiMHM mHitm«HtLH«llĮ?L'Hg 

J mingsml Ir 
valgomasis. Arti šv. Kryžiaus Ugoni-

2-.m botą mflr. J vakaras ano Cali-
fornia Ave Arti parko. 

6 botą mlr . Puikia* 
Marąuette Pk». 

2-Ju hnttj medini*. $12.000 

ŠIMAITIS I f A L f Y 
nifltirofKe *^ Inooioe * a x 

^ r ^ W « 

West Ipcation. 

Call Mr. CltmHa «W.tts» 

GIRL FRIDAY 
IPefi &tabfiaed €c^amaįr iias ope-
ciar for t girt-frldEj. &&m «ill 
lądado aar^eripg pbooea, V&t 

'l 4ntaaf tseotlant atertaf saWry. 
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Pas lietuvius Kanadoje ( 1 ) 

JUOS JUNGIA PARAPIJOS 
IR LIETIMU BENDRUOMENĖ 

patalpos U«tuvhi ; vaikiai visada 
yra jrtviros. 

Lietuvių parapijai Londone 

sus įungiantis _ąsmuo julius Stra-
donskis ir eilė įeitu-

Londono lietuviai baugino ir 

Gegužės pabaigoje ir birželio s000 gyventojų, garsus savo uni-
pradžioje keliolika dienų prabė- versitetu. Jame šiuo metu prole-
go lankant lietuvius Kanadoje,' soriauja keli lietuviai: R. Mitalas,! skautu organizacijai taip pat pri 
Ontario ir Quebeoko provincijose. į K. Vilis (Vilčinskas), A. Alisaus-įWauso *ple 30 jaunuolių. Londo-
Pa!tk?s karštą ir lietaus belau-' kas Alf. Pocius ir žinomi smuiki-įno Hetuvių pažibos vra "B*Jtnos 

ninkai Mazurkevičlai. Miesto cen-; t au t- Šokių ansamblis, vądovau-
tre didžiulė katalikų katedra, la- jamas M. Ghainau$ko, Windsoro 

priklauso apie 1$) lĮeirnų, kuone i jaunų atžalų, iškilu.v Kana-
v'si gyvieji Londono ir apyfmkių' dos gj-veninie. iStai Eimantų sūnus 
lietuviai. Mišios čia laikomos tik Algimantas. Ankstyvoje jaunys-
lietuvių kalba, lituanistinėje mo
kykloje mokpsi apie 30 mokinių, 

kiancią Chicagą, tokį pat šiltą 
orą radau ir žalioje bei švarioje 
Kanadoje, iš kur lietuviai ypač 
žiemomis gausiai vyksta į šiltą 
Floridą pasikaitinti jos saulėje. 
Važiuodamas naujais Kanados 
keliais, rodyklėse daug kur matai 

bai panaši į Notre Dame šven
tovę Paryžiuje. Prje katedros di
delis Viktorijos parkas su istori
niais paminklais. Parke Stovi ir 
paminklas žuvusiems už Kana-

—Lorjdono mergaičių kvartetas, 
pasivadinęs "Aušros" yacdu, taip 
pat vienas iš geriausių Kanados 
lietuvių orkffoų "/^pindiiai". 

(Visi šie vienetai repeticijoms vie-
jau nebe mylias, bet kilometrus, o• dos laisvę. Mane po miestą ve-į*ą*anda parapijoje,,eitame jau-
temperatūrą tiek radijas, tiek ir • džiojęs LB ir lituanistinės mokyk- »o klebono prieglobstyje. 
dienraščiai perduoda nebe Fah-' los kūrėjas Londone mokytojas I p^ LB mokyklos steigėją 
renheito, bet Celsijaus matu. Kai Leonardas Eimantas pasakojo, 
kurie susitikimai su lietuviais' kad prie paminklo žuvusiems už S" niokytoju Leonardu Eiman-
Quebecke mane jaudino, nes jie 1 Kanados laisvę Birželio liūdnųjų t u susipažinau klebonijoje. Kitą 
išgyvena nemažos įtampos lai- įvykių minėjimų proga vyksta .pa- dieną Jis pakvietė aplankyti jona-
kotarpt, panašiai kaip Lietuvoje vergtųjų tautų eisenos, prie pa- m u s - Svečių kambaryje pagarbio-
1939 — 40 m. Kelionėje susitikau minklo padedami vainikai, pasą- | e vietoje kabo lettta su įrašu: 
dešimtis lietuvių, dalyvavau te- komos kalbos, policija specialiai "Vaikeli, mokinkis, Jotuvju va-
atro festivalyje Toronte, Kanki- 'sustabdo judėjimą miesto centre. dmk», vilties nenustok »iekada". 
nių šventovės kertinio akmens Apie eisenas — minėjimus rašo Tai padėkos dovana .nuo tėvų ir 
šventinimo iškilmėse Mississap- vietos laikraščiai, vaizdus ir ko- mokinių už mokytojo L. Eiman-
goje ir eilėje kitų įvykių. Todėl mentarus perduoda TV. Didesni to 2 5 m - <*arb« **t. mokykloje, ku-
Kanados lietuviams ir skiriu šį re- minėjimai, Kanados LB suvažia- ri°Je l is ur dabar tebedirba. Lit. 
portąžų ciklą. 

Gvva veikla Londone 

AFRIEOS VYSKUPŲ 
XVT ARKAI 

Afrikos ir Madagaskaro ka
talikų vyskupai vėl griežtai pa
smerkė Afrikoje vykdomus pa
grindinių žmogaus teisių paleidi 

tėję buvo aktyvus skautas ir b e n d - i m U t A f ? w ? į Madagaskaro 
niomenininkas. Kai Londone bu- \ V^^m konferencijų atstovai, 

o rengiama-I-oji-Kanados l i e t u - ' ^ ^ ? * ? * • P * ? d h ė p a " 
reiškimą, kuriuo reiškia savo 
susirūpinimą dėl dažrėjančių 
neo-kolonianzmo apraiškų Afri
kos kontinente. Vyskupai ypač 
atkreipia dėmesį į svetimų kraš
tų vykdomą ideologinį kolonia
lizmą Afrikoje, prisidengiant 
prekybiniais ir kariniais sumeti
mais, pažeidžiantį tiek Afrikos 
tautų orumą, tiek jų savaran
kumą, o tuo pačiu ir jų pagrin
dines teises. Teisingumas nesire
mia jėga, rašo Afrikos vysku
pai. Jis tegali būti kuriamas, tik 
pilnai atsižvelgiant į kiekvieno 

v 
vių ciena, jis buvo rengėjų ko
miteto pirmininkas. Baigęs Kana
dos mokytojų seminariją, ilgai
niui kilo pareigose ir dabar Otta-
voje yra karo veteranų ministeri
jos kanceliarijos viršininkas. -Jo 
vaikų vardai Gediminas, Kęstu
tis ir Andrius. Visi jie gyvi lietu
viai. Tokių pavyzdžių yra ir dau
giau. 

Taip nedidelė Londono lietu
vių kolonija su gyva parapija ir 
LB, su jaunimo ans. • aliais, lit. 
mokykla ir skautais yra reiks-

DRAUGAS, šeštadienis, 1977 m. birželio mėn. l g d. 

A. t A. VALERIJUI JASAIČIUI mirus, 
įo žmoną ELENĄ, seserį AGNC. brolį J0N£ ir MINIA-
TŲ šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

0. Sirgedieni 
V. ir A. Lėliai 
B. ir V. Neverauskai 

mingas prietiltis, auginantis nau-j pavienio žmogaus ir visų tautų 
jas jėgas gyvajai ateities Lietuvai prigimtą teisę laisvai vystyti sa-
Kanadoje. j v o asmenybę ir savarankiškai 

VI. Rmis tvarkytis. 

A. t A. STASIUI NUTAUTUI 
tragiškai žuvus, jo žmoną ONĄ, dukrą ALMĄ, žentą 
VRLDĄ ADAMKŲ. IGNĄ ADAMKAVIČIŲ ir kitus gi
mines nuoširdžiai užjaučia ir kariu liūdi. 

Robertas Kosmonas 

vo Londone, Ontario provihci-į Pinną kartą atvykusį Londo- _, __ 
joje,Londonas artėjantis prie 3 0 0 , . ^ b u v o probiema, kaip susi-1 " " r" ' " ~ n 

ATEITININKAI 

minėjimai, 
vimai vyksta universiteto patai- mokykla Londone buvo įkurta 
pose ir kartais universiteto rėkto- l9$2- III. 1. Pradėjusi darbą su 11 
rius taria sveikinimo žodį lietu- Hiokinių, mokykla buvo išaugusi 

Pirmasis mano sustojimas bu-. viškai. JO? 5° mokinių, o šiuo metu mo-
kosi 30 —35 mokiniai. L. Eiman- į 

bė-< ,jią, DUVO prooiema, Kaip susi- .* \ . , , , .. * , 
rasti ir kontaktuoti vietos lietu- Wį * ? . fe ^ ^ W O . b e -

T1 . i u •'« ' i. veik visi Londono lietuvių tėvu vrus. Ilgai nelaukęs, is autobusų ., . .v . nAri «. • • «.~. i u- -~.~. T * vaikai, is viso per 200. Šiuo metu i stoties paskambinau vietos liet. , , \ . ,. 1 *- v -<-• . . i i , - i T -mokykloje dirba o mokytojai su f Atkelta vk 2 nurf \ parapijos klebonui kun. Jonu i , <. ' . ,.. X/l , J7^ -
n r a d i i u ^ W ^ ' Staskevičiui, tam pa- M p ^ l r ^ ^ # 9 *? 
praoziugmo. . „. . r deio pareigas nuo jos jsiKurimo ei-

Pietų metu buvo įteikta po C I ^ . f ™ m £ dinamiškam ku- J ^ l i e t u v i | k a i v e I k . 
Uetuvišką knygą šiems g)6- j į p V » , ^ 3 ^ ^ ^ ^ - ^ aukojantis visą gyvenimą. 

1-1952. V. 26 jis įsteigė Londono 
] LB apylinkę ir buvo pirmasis* jos 
.pirmininkas. LB Londono apy
linkei ir šiuo metu priklauso visi 
gyviej"i vietos lietuviai — 300 na-

bėjams už darbą su atskirais jau- s i r d z i a i ? P r o d e T o r o n t ą I r M i s s 1 ' 
nimo vienetais: Reginai Garliaus- ssaugą Praėjusią vasarą tas jau-
kaitei, Dariui Mičiūnui, Gintei n a s i r dideles veiklos kunigas bu-
Damušvtei ir Lilei Gražulienei. )? Pakirtas Londono ir Delhi 
Abiturientai baigę gimnaziją bu- h e L V*™Vfr klebonu. Kleboni-
vo apdovanoti lietuviškom p lokš -"^ t e l e f o

t
n a s t

T
u0-,au atsiliepė, uz 

telėm: Virgis Kasputis, E i i g i j u s ; 10 min. kun. Jonas jau buvo au-
Lelis, Vida Nakaitė, Ramoną i t o b u s l* , s t o ty f e ir, " u o l o s m m u " 

PikunTaitė, Rimas Vaitas, Taura ' t e s ^tekAU i ' ° S loba-
Zarankaitė ir Vilija Žemaitytė. 

Po pietų pasirodė jaunučiai ir 
jauniai su montažėliu ir tautiniu 

jių, o LB apyl. pirm. yra M. Chai-
nauskas, ir šį rudenį Londone 
įvyks Kanados lietuvių dienos. 
Tas pats L. Eimantas 3 m. ėjo lie
tuvių skautų Kanados rajono 
vado pareigas ir Londone įsteigė 
skautų vietininkiją, gražiai gyvuo-i 

Šiluvos Marijos liet. bažnytėlė, 
įsigyta kun. B. PaceviČiaus pa
stangomis 1964 m., nedidelė, me-

Šokiu. Lydint akordeonistui Vi-- dinė, nupirkta iŠ anglikonų. Baž- ; jančią iki šių dlerrų. Londonas 
dui Neverauskui, jauniausieji'nytėlės vidų, kiek įmanoma, me-1 istorinis ir ta prasme, kad tai pir-
Detroito ateitininkai įžygiavo į j niškai stengėsi papuošti arch. dr.' m o j i yjeta Gmtario provincijoje, Į 
salę. Tarp jų įsisuko du tingi-Į A . Kulpa, pagal kurio projektą kur už Kanados 'gimnazijose c!ės- j 
: i iav kurie deklamavo kaip gera .^bar Mississaugoie auga Lietu-
yra per dienų dienas rūkyti ei- Vos Kankinių šventovė. Šalia baž-
garus, kepti bulves ant laužo ir nytėlės kukli klebonija su tu'r-
^ekud*kitu nesirūpinti. Tinginių ;

t j n g a k u n . j Staškaus biblioteka, 
roles išpildė jaunučiai Vytukas 
Rugienius ir Linas U drvs. Bet ki-
'i 'ftįftfėBjb. Jžturiieji atskirai ri-
muotais eilėraščiais ir dainomis 
tfngfniams atsakė. Vienas dės'ė 
šitaip^-^-Mokslas, darbas 4^«ialda, 
veda žmogų tik tada į visas sri
tis plačiausias, i žmogaus mifttis 
giliausias". Sveikindami pavasa
ri linksmai, susikibo vaikai į ra
telį ir pašoko kubilą. Vaidinimė
lį parašė ir paruošė Jadvyga Da-
mušienė, tautiniu? šokius — Ra
ma Petruševičienė. Tokioj sma
gioj nuotaikoj ir pasibaigė oficia
lioji šventės dalis. 

Gintė Damušytė 

o po bažnyčia salė vietos lietuvių 
veiklai. Kai pavakare su klebonu 
iš autobusų stoties atvykom į pa
rapiją, salėje posėdžiavo ir kavutę 
gurkšnojo apie 20 lietuvaičių, © 

tomą lietuvių kalbą užskaitomi 
kreditai. Lietuvių kalbą Čia dės
to Gr. Petrauskienė. Hukšt lit. 
mokyklos Londone nėra. -bet jos 
funkcijas, -L. -Eimanto Žodžiais ta
riant, atlieka- --Baltuos" taut šo
kių ansamblis, turįs apie 4Q jau
nų --̂ šokėtu- ir aiafcf-25' veteranus. 
Vadovaujant LB Londono apylin-

susi-rinkę- vyrai taip- pat'kažką'***^" kerrfaug-sgračios-yeiklss-yra -paEfr* I 
dęs E. Petrauskas ir kiti. Londo-

eilė parapiečių, jie čia gali rink-; ne gyvai reiškiasi žinomas spau-
tis, kada tik nori, nes parapijos dos darbuotojas E. Daniliūnas, vi- i 

-y FLORIDA 
ST. PETERSBUR6 BEACH 

^GULF 
Y ASSOCIATES 

Veronica Jakusovaa, Realtor 

A. \ A. 
VALERIJUI JASAIČIUI mirus, 

jo žmonai ELENAI JAS&nTFNn, broliui I0KŪ1JASKI-
ČIŪI, seseriai AGNEI KIŽIFNEI ir p leimms bei vi
siems giminėms gilią užuojautą reifikia ir kartu liūdi 

E. Raeifeirtut, K. RtUimis 
ILPIadys 

Jeigu jdomaujatSs isfgyti šioje 
^>5Hnk&}e nekilnojamo turto nuo
savybe, maloniai jums patarnaus 
Veronikos JakušovienSs vadovau-
iama lietuviška įstaiga. Darbo va-
l«wk)« kasdien 9 — 4:3a 

6705 Gulf Blvd 
St. Pet*r«*nrg Rfsu h, F l* S370« 

Td. 813-367-1791 dieną arba 
813-360-0744 vakare 

A. t A. ALEKSANDRAI \ M \ m m mirus, 
dukrai Durulei Semaškienei ir visai jos šei-

v # mat reišKone nuoširdžiausi? užuojautą. 
Vi l i ir Marijonas Ostrauskai 

Giles visoms progoms 
VVESLY HTLLS GtlASYOA 

2443 WEST 63rd STREET 
TritfiiMl m 8-6833 ir PR 84)834 
.JJfcfc pat naujoji Barbaro* ir 
G«oe Driabią krautuve. 

TBEDAISY STORE 
%MS a«idMraat rTwy. Otk La«a 
V* Tai 469-1318 

A t A STASIUI NUTAUTUI 
tragiškai iuvus, jo imonai OKAI HUTAuTIErfEI, 
dukterims ALMAI ADAMKIENEI ir DAKAI DAUGIR
DIENEI, žentui VALDUI ADAMKUI U tisiems arti-
miesiems nuoširdžią utsojagrlą reiikia 

Alvtaiktt i i lHA 
W»TTTV^r*JIV I f T T n v 

Mylimam broliui 

A. + A. VALERIJUr JASAICHJI mirus, 
EALTo direktorių JONĄ JASAITĮ ir šeimą nuošir
džiai užjaučiame. 

Bendro Amerikos Lietuvi M 
šalpos Fondo Direktoriai 

A . t A . D r . DOMUI JASAIČIUI mirus, 
sūnui DB. STASIUI JASAIČIUI, giminėms ir artimie
siems miolirdiiduaią užuojautą reiikia 

Leokadija Ademkaitiene 
A. ir G. Danasai 
Sofija Gaidikieaė 
A. ir S. Uleikiai 
Joana Ulpiene 
Irena Ulpaite 

3 6 H £ T f M I R T I E S SUKAKTIS 

1 *JL i $ . IGNAS MATUTIS 
7-to p. p., 6-to p. p.. Karo mokyklos kuop :s vadas 
žuvo ui tėvynę nuo komunistų rankos, į rytus nuo 
Vi'niaus 1941 m. birželio mes. 25 d!3ną. 

Av; Miiios u i jo sielą bus atnašaujamos T. Mari
jonų koplyčioje birželio 25 dieną, 7 vai. ryto. 

Pusk, Mykolas Puskarskis 

Devynerių Metų Mirties 
Sukaktis 

•mm* 

INt. ALGIRDAS 
Jau suėjo devyrori metai, kai staigi ir netikėta mirtis atskyrė 

» mflsų tarpo T-rHrflį sfimj ir brolį. Jis mirė 1968 m. birželto 16 d., 
paJUtdaata* disJ€̂ <a«a ftūdasy savo tivaliua Mariją ir Juozą Rūbus, 
broliu* Vytautą ir Migutį n ielmomlt b«i *o*r] Vaidilute su šeima. 

$v. Miiios ui Jo sielą bus atnašautos birželio 16 d- 10:30 vai. 
ryto tv. Antano batoyCioja, Cicero. Ut 

dosc. 
Gimines ir zx*a&# ^Homl prisuointl a. a Algirdą savo mal-

Praėio Jau devyneri matai, 
Kai tave priglaudė Salta žemelė. 
Liūdinėtam flrdJm tu mus palikai 

Daug vilties turėjai Ugaj gyventi. 
Bet dtiaugtis tau buvo lemta trumpai. 
NflrUa tau gyvybe jaunatvėj nuskynė -

Turim laukti dieooa, 
Kai Saitą Semėt veleną 
Mūsų kuoua prtgiau* 

Perskaitę "Drauge", duokite jį kitiems. 

Mažeikai Evans 
Laick>tuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH YVESTERN A / E 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

90VYDAS P. GAIDAS Ir 6ERALDAS F. 0AIMlt 
i TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 South Californla Avenue 
I Telefonai U 3-0440 b LA 3 98b'/ 
t 4605-07 Sentb Hermtttge Itenue 

Telefonas - YAids 7-1741-1 

P E T K Ų S 
^AROUETTE FUNERAL HOMV 

. - T t V A S i i 1 0 I I U S . . . „ . . . _ , . + ^ | 
I K I ? MOOIKMAKO KOPLYČIOS 

2533 Wes1 71 St. Tel. GRovehilI 6-2345 6 
1410 So, 50th Ave., Cicere T0wnhall 3-2108-9 

aJSSTt AfTOMOBIUAM* STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lletuviy Laidotuvių Direktoriv Asociacijos Variai,. 

- r f - r — « — " . ^ i • H - - • • i 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S807 SO. LtTTANICa AVE. TH. Y Arda 7-S401 

STEPONAS C. LACK OACKflWlCZ) Ir S0N0S 
SS14 W. 23rd PLACE TeL V l r ^ b 7-6672 
2424 W. «9tb STOKET TeL REpublic 7-121S 
11029 Soatbwest Highway, Palos IBIK OL TeL 174-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4S48 SO. CALIFOBNIA AVB. TeL LAfayette S-S572 

P0YIUS J. RIDIKAS 
SSS4 SO. HALSTED STREKT TeL Y Ardu 7-1971 

JURGIS F, RUDMIN 

SS19 SO. LITU A M CA AVK. TeL Y Arda M I I M 6 

VASAITIS • BUTKUS 
1446 SO. fiOth A VX, CICERO, tLL. TeL OLympie 2-10S8 

http://WO.be-
file:///M/mm


DRAUGAS. Šeštadienis. 197? m. birželio mėn. 1$ d 

X LKVS. '•Ramovė" Chica-
j::>s skyriaus ramovėnai, drau
ge su D.L.K.B. draugijos Cent
rinio skyriaus birutininkėmis. 
Šaulių sąjungos Chicagoje gy
venančiais šauliais-mis ir L.M.K. 
federacijos narėmis rengiame 
metinį vasaros išvažiavimą į 
gamtą. Išvažiavimas įvyks 1977 
m. liepos 3 d., sekmadienį, pr ie 
Nepriklausomos Lietuvos prezi
dentų eglių, International 
Friendship Garden, Michigan 
City, Indiana. Iškilmės prie Ne 
priklausomos Lietuvos preziden
tų eglių prasidės 12 vai. Visuo
menė maloniai kviečiama išva
žiavime dalyvauti. 

x Pulk. Mykolo Kalmanto 
antkapis buvo pašventintas Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse 
Chicagoje. Velionis Lietuvoje 
buvo Šaulių S-gos viršininkas. 
Jo laidotuvėmis ir antkapio pa 
sta tymu rūpinosi Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinė ir L.K.V. 
"Ramovė" Chicagos skyrius. 

X Amerikos Lietuviu biblio
teka, Inc. gavo nuo mokesčių 
atleidimo statusą. Aukos šiai lei
dyklai nurašomos nuo federali-
nių mokesčių. Šią privilegiją 
Amerikos Lietuvių Bibliotekai I 
išrūpino lietuvių įsteigta organi
zacija "Ethnic Community Ser
vices", kuri tarp kitų užsimoji
mų padeda lietuvių pelno nesie
kiančioms organizacijoms. 

X Viktoras Mikuckas iš Ha-

X Olimpiniams žaidimams 
besiruošiant, ši sekmadienį, bir
želio 19 d.. Illinois universitete 
iCircle Campus) Įvyksta atida 
r y m a s pirmosios pervežamosios 
olimpinės akademijos (The 
Firs t National Mobile Olym-
pic Academy). Ši progra
ma sankcionuojama ir ruo
šiama JAV Olimpinio komiteto. 
Ta proga į atidarymo ceremoni
j a s yra pakviestas ats tovas iš 
lietuvių pusės Jonas Bagdonas, 
kurį įgaliojo atstovauti Lietu
vos konsulatas Chicagoje. 

X Dail. Miką* Šileikis a. a. 
žmonai pastatė gražų paminklą 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. Po 
paminklo pašventinimo visi da
lyviai buvo pakviesti j "Ramu
nės" restoraną vaišėms. 

X Dr. Teresės ir inž Algio 
Kazlauskų dukrelė Daina Ona 
buvo pakrikštyta birželio 12 d. 
Šv. Mykolo bažnyčioje, Orland 
Parke . Krikštijo Teresės dėdė 
kun. J. Prunskis. 

X Antanas Juodvalkis, Chica-
go, 111., žinomas mūsų spaudos 
darbuotojas, nusipirko "Drau 
ge" įvairių lietuviškų knygų už 
didesnę sumą ir tuo gražiai pa
rėmė knygos leidimo pastangas, miltono atsiuntė malonų laišką, | 

X Ona Motiejūnienė išskrido 

Lietuvos rezistencijos dokumentinę parodą apžiūrėdami, susitikę šnekasi (iš k.): dr. P. Kisielius, inž. Br. 
Nainys, dr. Nijolė Lukšienė-Paronetto ir dr. K. Ambr ožaitis. Paroda vyksta Jaunimo centre. Ji dar bus ati
daryta šiandien 5-8 vai. vak. ir sekmadienį nuo 10 vai. r. ligi 2 vai. po pietų Nuotr. Jono Kuprio 

D U BROLIAI — VIENAS DAKTARAS 
Džiugu m a t y t i mūsų jaunimą niui parenkami tinkamiausi 

siekiant aukš to mokslo savo pa-1 vaistai ir jų dozės. Jauni gyay-
sirinktose s r i tyse . Šį mėnesį du 
broliai, inž. Mečio i r Irenos Šil

toje ligoninėje. Raimundas yra 
vedęs Rasą Domarkaitę, kuri 
dirba Executive Secretary pozi
cijoje Illinois universiteto, Mė

tojai labai palankiai priima ši dicinos mokyklų Executive De-
metodą, tačiau iš kai kurių vy 

į Paryžių aplankyti savo duk
t e r s Ramunės. Ta proga ji dar 
žada pavažinėti po kitus Euro
pos kraš tus . 

X Už a. a. agr. Alfonsą In-
dreiką metinės šv. Mišios bus 
atnašaujamos birželio 21 d., 8:30 
vai. ry to T. Jėzuitų koplyčioje 
i r birželio 25 d., 9 vai. ry to T. 

Prašome I 

dienraščio prenumeratos mo
kesti ir auką. Ačiū. 

X NAMAMS PIRKTI P A į 
SKOLOS duodamos mažais mė ! 
aesiniais įmokėjimais ir priei į 
namais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings, 2211 
West Cennak Road — Telef j 
VI 7-7747. (pr.» 

X Chicagos Vvčių gegužinė 
Marijonų koplyčioje. Prašome Į b u s U e p o s 4 d V y č i ų g o d n e 

velionį prisiminti maldose, (pr.) 2 4 5 5 w 4 7 S t P r a s i d ė s 1 2 v a l . j 
X Keliones planuoti reikia iš Į dienos metu. Įėjimas 1 dol. su-i 

anks to . Tik kelionių biuras gali j augusiems bet veitui už tai bus 
jus geriausiai informuoti apie', loterijos bilietas. Bus įdomu ir j 
papigintas skraidąs i r nurodyti! linksma. Nesigailėsit atėję. Visi; 
ka ip keliauti įmanomai pigiausiu j letuviai kviečiami. (pr.) 
būdu. Kreipkitės į WEISS; x Joninių vakaronė, su nauja I 
T R A V E L BUREAU, 4837 W. , į u ] tū r ine programa, įvyks bir-
Irving Pk. Rd„ Chicago, m.-gelio 24 d., penktadienį, Jauni-
60641. Turim visą eilę grupiniu i mo centre. Jonai, Jonės ir Van-
akraidų į Europą, Havajus, Ka-jdos su savo artimaisiais, kurie 
ribų salas ir kt. Skambinkite 
R. Raslaviėienei tel. (312) 545 
6466. (sk.) 

kaičių sūnūs, užbaigė mokslus. 
Įsijungdami j jaunų profesiona
lų eiles. 

Vyresnysis sūnus Raimundas 
Paulius, 1973 metais baigęs far
macijos mokslus, pradžioje dir
bo Nor thwes te ra , vėliau Illinois 
universiteto ligoninėje Clinical 
Pharmacist pareigose. Tai nau 
jas metodas, p radė tas prakti
kuoti toje ligoninėje, k u r ligonio 
diagnozės n u s t a t y m o metu far
macininkas dalyvauja ka r tu 
kaip pa ta rė jas gydytojui. Pasi
tarimo metu kiekvienam ligo-

resnio amžiaus gydytojų jaučia
mas pasipriešinimas. Raimun
das, nepasitenkino išeitu moks
lu, pasiryžo siekti aukštesnio 

i laipsnio iš farmakologijos. Pa-
I duoda prašymą į University of 
i Heal th Sciences (Chicago Me-
I dical School). Kadangi ši medi-
| cinos mokykla yra privati, tur-
į t inga ištekliais, bet šiuo metu 
dar ribota patalpomis, iš gau
saus kandidatų skaičiaus tepri
ima t ik du. Vienas iš jų yra ir 
Raimundas. Pirmus metus jam 
suteikiama dėstytojo asistento 

l an įstaigoje. Jos atsakomybėje 
yra universiteto medicinos mo
kyklų biudžeto priežiūra ir kon
trolė. 

Raimundas yra aktyvus lie
tuviškoje veikloje, narys ateiti
ninkų korporacijos "Gajos" ir 
ka r tu su žmona priklauso L. 
Braždienės vadovaujamam Jau
nimo Centro studentų ansamb
liui. 

Tėvai, Irena ir Mečys Šilkai-
čiai ir uošviai Agota ir Kazys 
Domarkai iš Indianos, didžiuoja
si Raimondu ir džiaugiasi jo pa-

Chicagoje 
ir apylinkėse 
PIRMYN CHORO PLANAI 

Birželio 5 d. Gintaro svetai
nėje įvyko Chicagos lietuvių Pir
myn choro visuotinas susirinki
mas. 

Choro pirm. Algirdas Brazis 
pranešė, kad valdyba posėdžia
vo su choro vadovu muziku Da
rium Lapinsku. Jie tarėsi dėl 
sekančio sezono veiklos. 

Toliau narių susirinkime D. 
Lapinskas paminėjo kelias pran
cūzų ir vokiečių kompozitorių 
operetes, kurios yra gražios ir 
melodingos ir, jo manymu, ga
lėtų patikti lietuvių visuomenei. 
Per vasarą bus galutinai apsi
spręsta, kokia operetė bus sta
toma. Repeticijos prasidės rug
sėjo mėnesį, po Pirmyn choro 
pikniko, kuris įvyks A. ir A. 
Snarskių sodyboje rugsėjo 11 d. 

Po susirinkimo visi turėjo 
progos pabendrauti šeimyniško
je, jaukioje nuotaikoje pasivai
šindami kava ir pyragais. 

Nijolė Dumbrytė 

GRANDIES TAUTINIŲ 
ŠOKĖJŲ GRUPĖ 

Chicagoje be kitų grupių vei
kia ir I. Smieliauskienės vado
vaujama Grandies tautinių šo
kių grupė. Joje šoka: Vainis A-
leksa, Rita Ambrozaitytė, Lore
ta Andrijauskaitė, Rita Andri-
jonaitė, Edvardas Andriušis, 

norėtų atšvęsti vardines šiuo 
truputį neįprastu būdu, yra ma
loniai kviečiami dalyvauti. 
Veiks bufe.as. Staliukus galima X Akiniai siuntimui \ Lietu-

vą. Kreipkitės į V. Karosaite. u z s i s a k y t i J a u n i m o c e n t r e ' t e l e " 
Optical Studio 7051 S. VVashte- f o n u 7 7 8 - 7 5 0 0 - A u k * - 3 dol. 
naw Ave.. Chicago, UI. 60629. fsmeniui. Pradžia 7:30 v. v. Va-
Tel 778-6766 rsk i * a r o n § rengia Amerikos Lietu-

X A r antikristas turės ange 
lą s a r g ą ? Ar tikrai kiekviename 

vių Bibliotekos leidykla. (pr . ) 

x Prano Čepėno Naujnjų lai-
„,;,>«,..-, ,_,„ •*, r -• ; kų Lietuvos istorijos I-as t. gau-
nues te yra juodosios mišios se-: * J & 

•^-~ • - -- -•* —» - , - namas knvgvnuose. Kaina 
tono garbei ? Ką daro angelai ir i • • mirusieji? Visi a tsakymai J . 
Burkaus 444 psl. knygoje. "Du 
dvasinių būtybių pasauliai" — 
vienas gerųjų ir ki tas blogųjų. 
Būtinai užsisakytina: "Sūduva", į tuvų garantija 5 metams kom-

S15.00. Užsisakyti leidėjo ad r . : 
J. Urbelis, 1649 N. Broadway, 
Melrose Park, DL 6O160. (sk.) 

x Emerson Quiet Kool vėsin-

809 Ramble St., Ho t Springs, 
Ark . 71901. Kaina $8.50. (sk.) 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve. 

6237 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-4184 

Sav. Stasė Bacevičienė 

nniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiini 
X A. a. Leonardo Simučio 

su r ink ta dokumentinė medžia
g a — kaip Amerikos lietuviai 
laimėjo VVashingtono užtarimą 
pavergta i Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, y r a paskelb
t a knygoje "Amerikos Lietuvių 
Ta ryba" . Knyga kainavo 10 
dol., dabar ją "Drauge" galima 
gaut i už 3.35 dol. su persiun
timu, (pr . ) . 
ffiuntiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiutuiJMimiiiiiiiv 

presoriui, 2 m. motorui, 1 m. 
taisymui. Gradinskas, 2512 W. 
47 S t , FR 6-1998. Atd. 9-6; 
pirm. ir ketv. 12-6. Sekm. ir 
treč. užd. (sk.) 

X Maironio poezija, dalyvau
jant aktoriui Alfai Brinkai, bus 
perduodama šio sekmadienio 
Lietuvio sodybos pažmonyje, 
nuo 3 vai. p o pietų. Užkanda. 
Visi laukiami. 

X Jaunimo centro patalpomis 
bus galima naudot is vasaros me
tu iš anksto sus i tarus . Raštinė 
veiks vakara is nuo 7 iki 9 vai. 
vak. Skambinti telef. 778^7500. 

x Juozas Siaurusai t is iš Bal-j 
timorės, dėkodamas už "Drau-
go" kalendorių, a ts iuntė 7 dole-j 
rių auką. Ačiū. 

x Kazys Morkūnas , Phoenix, į 
Ariz., prie p renumera tos mokės-; 
čio pridėjo 7 dol. auką. Dėkui. į 

x Domininkas Eitmanas, 
Chicago, 111., parėmė savo dien
raštį auka. Ačiū. 

x Magdalena Margienė, Long 
Beach, Calif., nuoširdi "Drau
go" skaitytoja, parėmė savo 
dienraš'.į 10 dolerių auka. Labai 
ačiū. 

X Zina Mackevičius, Chica-
jgo, n u nuoširdi skaitytoja, prie 
| prenumeratos mokesčio pridėjo 
10 dolerių auką . Maloniai dėko-

i jame. 
X P . Nekra sh iš Rockfordo, 

UI., atsiuntė didesnę auką. Ačiū. 
X Aukų p o du doleriu atsiun

tė: S. Pikūnas , M. Aukštuolis, 
J. Morkūnas, J . Grigaitis, Elena 
Majauskas. Dėkojame. 

X Br. L u k a s iš Lemonto pa
rėmė "Draugą" didesne auka . 
Dėkojame. 

X Stasė Cecevičienė, šaulių 
moterų vadovė, rūpinasi vaka
ro pobūviu, kuris įvyks šaulių 

siekimais ir linki j a m geriausios | G i n t a r a s A u k š t u o l i s ? Violeta At 
sėkmės jo ateities planuose ir 
darbuose. 

kinson, Alvida Baukutė, Ginta
ras Baukus, Dalia Bilaišytė. 
Fausta Bobinaitė, Lionė Bradū-

Itus turtus. Todėl dr. Hali nori 
i atkreipti suinteresuotų asmenų 
| dėmesį į šį planingai ir išsamiai 
I išdirbtą projektą. 

Dr. Raimundas P. šilkaitis. farma-
kologas 

Brolis Edmundas Darius Šil
kaitis irgi birželio mėnesį užbai
gė Illinois universitetą Circle 
Campus ir gavo Bachelor of Ar-
chiteeture laipsnį. J o baigiama
sis projektas "Indėnų kultūros 

i muziejus" Cahokia valstybinia-
j me parke, E. St. Louis, UI., bu-1 Edmundas lankė lituanistinę 
vo labai aukštai įvertintas. Pro- į mokyklą Chicagoje ir baigė 
jektas, kurį ruošė su garsaus Maironio mokyklą New Yorke. 

į archeologo dr. Robert L. Hali | Reiškėsi stovyklose Dainavoje 
Į patarimais ir rekomendacijomis,;» Kennenbunkporte, dirbo Chi-
įbuv 0 išstatytas Archeologų | cagos aukštesnėje ir Donelaičio 
konferencijoje New Orleans. į mokyklose. Šiuo metu priklauso 

Į Taip pat yra numatyta šį pro-
] jektą iškabinti Sprinfieldo vals-
'. tybiniame muziejuje. ValstyBi-

L. Braždienės vadovaujamam 
Jaunimo centro studentų an-

nės įstaigos yra numačiusios lė
šų tokiam muziejui pastatyti 
Cahokia parke ir bandoma kuo 
plačiau propaguoti tam parke 
vykdomus kasinėjimus ir a t ras- į nius egzaminus. 

sambliui. 
Studijuodamas kar tu dirbo 

architektūros įstaigose, tuo už
sitarnaudamas pusantrų metų 
kredito teisei laikyti valstybi-

sp. 

CHICAGOS ŽINIOS 

x Marquette Delicatessen, 
2553 W. 71 St., reikalinga virtu
vės darbininkė. Kreiptis kas 
dien tarp 8 v. r. ir 7 v. v. 

(sk.) 

AUTOBUSAS Į LIETUVIŲ 

TAUTINES KAPINES 
Kapinių valdyba nusamdė School 

Bus, kuris kiekvieną sekmadieni bir-
j felio mėn. veltui veš į Liet. Tautines 
j kapines. Jeigu rezultatai pasirodys 
;geri, tai tęsime per visą vasarą iki 
ĮLabor Day. 

Autobusas kursuos sekančią tvar-
jka: pradedam nuo Archer ir Harlem 
j Ave 11 vai. ryto, 12 vai. dieną, 1 ir 
12 vai. popiet. Taipgi sustos prie 63rd 
ir Archer (Summit, 111.). 

Atgal j Chicagą paskutinis autobu
sas nuo kapinių raštinės išeis 4:30 

j vai. popiet. Dėl daugiau informacijų 
'skambinkit kap. raštinei: 458-0638. 

Edmundas D. šilkaitis. architektas 
pozicija, vėliau paskiriama dve
jų metų stipendija. Po ketverių 
metų stud;jų ir eilės tyrimų sėk
mingai apgynė mokslinę tezę ir 
birželio 9 dieną j am suteikė 
mokslų daktaro (Ph. D.) laipsnį 
iš farmakologijos. Šiuo metu 
jis dirba direktoriaus padėjėjo 
pareigose Farmacijos skyriuje, 
Mac Nea! Memorial ligoninėje, 
Beruyne Jo pirmieji uždaviniai 

kultūrinio savai tgal io stovyklos, yra įrengti kompiuteriu kontro-
metu Union Pier, Mich. Vadovė Į liuojamą vaistų užsakymo ir pa-
taip pa t įsijungusi i r į kitus už 
davinius. 

PRIEŠ VAIKŲ 
PIKTNAUDOJIMA 

Ulinois atstovų rūmai vien
balsiai priėmė Įstatymą prieš 
vaikų panaudojimą nepadoriems 
filmams a r nuotraukoms. 

TAKSIAI NESTREIKUOS 

Tarp taksių didžiųjų bendro
vių ir jų šoferių unijos, tarpi
ninkaujant merui Bilandic, pa
siektas susitarimas ir a tšauktas 
numatytas streikas. 

SPROGIMAS GREITKELY 

Liepsnos siekė šviesos stulpų 

Toronto Maironio lituanistinės nok-
pažymėjimus įteikia konsulas dx J. Zm\. 
I Andruli*. . . _ _ „ 

skirstymo sistemą ir įgyvendin-! viršūnes Dan Ryan greitkely. 
ti Clinicai Pharmacis t metodą j k*i sunkvežimiu gabenamos sta

tinės su chemikalais ktavirtadie-
nį sprogo ir užsidegė. Atskubė
ję ugniagesiai stebėjosi, kad kai 
kurie automobilistai per ugni 
važiavo, bet greit automobilių 
eilės nusitęsė net kelias mylias 

MOORE IŠTEISINTAS 

Kriminalinis teismas nerado 
kaltu buvusio kalėjimo viršinin
ko W. E. Moore, k'jris buvo kal
tinamas mušęs kalinius. 

REIKALAUJA 48 MIL. DOL. 

Dviejų Humboldt parko riau
šėse užmuštų žmonių giminės 
iškėlė bylą Chicagos miestui ir 
kai kuriems pareigūnams, reika
laudami 48 mil. dol. kompensa-
ciios. 

ŽYDŲ DEMONSTRACIJA 
Giedodami hebrajų giesmes, 

nešdami plakatas ketviitadienį 
apie 600 žydų demonstravo Chi
cagos miesto centre, protestuo
dami prieš žydų priespaudą So
vietų Sąjungoje. 

IŠ RUSŲ KALĖJIMO 
Ketverius metus laikytas So

vietų sąjungos kalėjime Lazar 
Liubarsky, dabar Izraely gyve
nąs žydas, atvykęs į Chicagą 
pareiškė, kad prez. Carterio ke
liami žmogaus teisių reikalavi
mai padės disidentams Sov. Ru
sijoje. Liubarsky buvo pagrin
dinis kalbėtojas žydų demons
tracijoje Chicagoje, reikalau
jant išleisti kalinamus žydų di
sidentus. 

A L E X 

naft*. D a n u i ! BrusoEalte", Ba> 
nutė Bruškytė, Violeta Burokai-
tė , Salmė Drungaitė, Dalia Ga-
rūnaitė, Rū ta Garūnaitė, Sau
kus Germanas, Jū ra tė Jasai ty-
tė, Vida Kazlauskaitė, Jovita 
Kerelytė, Antanas Kivėnas, Vi
da Kliknaitė, Ina Končiūtė, Vi
da Kriaučeliūnaitė, Jolita Kriau-
čeliūnaitė, Marius Kriaučiūnas, 
Margarita Kulytė, Linas Kučas. 
Gintaras Lietuvninkas, Vytenis 
Lietuvninkas, I r ena Majauskai-
tė, Vida Naujalytė, Virginija 
Petkūnaitė, Dana Plepytė, Shir-
ley Plepytė, Algis Plioplys, Ed
vardas Pocius, I r ena Pranckevi-
čiūtė, P ranas Pranckevičius, 
Andrius Račkauskas, Dana Ra
dzevičiūtė, Vita Radzevičiūtė, 
Donatas Ramanauskas, Vilija 
Rasu 'ytė , Linas Rimkus, Linda 
Ruzgaitė, Bronė Ruzgaitė, Mi
kas Savickas, Jonas Savickas, 
Algis Strikas, Voldemaras Sa
dauskas, Algirdas šilas, Regina 
švabaitė, Dovilė Užubalytė, Dai
va Vaičaitytė, Henrikas Vara-
neckas, Sigitas Vaznelis. K. 

IŠARTI IR TOLI 
DIDŽ. BRITANIJOJ 

— DELS — Lietuvių namu 
centro valdyboje įvyko pasikei
timų. Ilgametis L , namų b-vės 
valdybos pirmininkas inž. Ste
pas Nenortas pasi t raukė iš pir
mininko pareigų, pasilikdamas 
vicepirmininku. Naujuoju L. 
namų b-vės centro valdybos 
pirmininku išr inktas ligšiolinis 
vicepirmininkas Zigmas Juras . 
Inž. St. Nenor tas yra ilgiausią 
laiką išbuvęs DBLS ir L . namų 
centro valdyboje ir ypačiai 
daug darbo ir rūpesčio skyręs L. 
Namų b-vės reikalams. 1949-52 
m. jis j au buvo DBLS reikalų 
vedėjas ir E . Lietuvio adminis
tratorius. Nuo 1956 m. DBLS 
centro valdybos narys, kurį lai
ką pirmininkas, o nuo 1960 m. 
ir L. Namų akc. b-vės valdybos 
pirm. Ta pačia proga naujai 
pasiskirstė pareigomis i r DBLS 
centro valdyba: pirm. J , Alkis, 
I-mas vicepirm. politiniams rei
kalams — Z. J u r a s II-ras vice
pirm. — S. Nenortas, sekreto
rius ir na rys jaunimo reika
lams — A. Vilčinskas, kasinin
kas — B. Butr imas, pavaduoto
jas polit. reik. — A. Pranskū-
nas, narys — S. Kasparas. 

KANADOJE 
— Julė čeplienė, Punsko mo

kyklos mokytoja, svečiuojasi 
pas sesutę Port Credit, Ont. Ma
no pabūti tris mėnesius. 

— Bronė Staskevičienė ir Ona 
Grigutienė su dukrele iš Suval
kų liet. t r ikampio atvyko į sve
čius pas dukrelę i r sesutę į Sud-
bury, Ont. 

— Gintautas B . J. Strumila 
gavo daktaro diplomą Toronto 
universitete. Seniau jau turėjo 
chemijos inžinerijos bakalauro 
ir magistro laipsnius. 

56 AUKŠTŲ BOKŠTAS 

Numaty ta pas ta ty t 56 aukštų 
dangoraižį Wabash gatvėj ta rp 
Huron ir Superior. Jame bus 
467 butai, kainuos 24 mil. dol. 
Dangoraižis bus į rytus nuo Šv. 
Vardo katedros, turės 257 vie
t a s automobiliams statyt i . 

lūZ*. 
kslo metų 
salia mok, 

Nuotr. 

iziba'gtuvėse 
rklos vedėjas 
3t. Dapkaus 

i 

A U T O R E P A I R 
C0MPLETE B0DY - FENDER 

W0RK, 
TAIPGI IR DAŽYMAS 

Turime patyrimo užsienio ir Amerikos automobiliuose 

5757 S. Kedzie, Chicago, III. 60629, Tel. 436-3699 
Savininkas ALEX KUNISKIS 
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LAIKRODŽIAI XR BRANGENYBĖS 
Pardavimu ir taisymas 

284S W. 68th Street — TeL RE 7-194J 
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