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Bendrojo Amerikos Pabaltiečių komiteto delegacija audiencijoje su Valstybes sekretorium Dean Rusk. 
Iš kairės: B. Albats, Latvių sąjungos biuro VVashingtone vedėjas, Latvių Sąjungos vicepirm. Alf. Berzinš, 
Alto pirm. L. šimutis, Valst. sekr. Dean Rusk, Latvių Sąjungos pirm. prof. Petras Lejinš, estų atstovas 
J. Buschman, Estų Tautinio komiteto pirm. Heikki Leesment ir Alto vicepirm. Antanas Rudis.

Pilietinio karo žiaurumai P. Vietname

Audiencijoj pas JAV sekr. Rusk iškeltos 
Pabaltijo problemos

Pasikalbėjimas, tęsesis pusvalandį, buvo nuoširdus ir visapusiškai naudingas

Neseniai Pittsburgh’o univer
sitete per “teach in” viceprezi
dentas Hubert Humphrey buvo 
paklaustas dėl barbariškų ame
rikiečių žiaurumų ir atakų šiau
rės Vietname”. Humphrey at
kirto: “Gerai, kad tamsta pa
klausei, kad pajudinai šią te
mą. Atsakysiu trumpai. Tik 
Viet Kong leidžia sau žiauriai 
elgtis kovoje su opozicija. Viet 
Kong vykdo neįtikėtinus žiau
rumo aktus, tokius, kokių pa
saulis iki šiol nėra matęs”.

Pilietiniai karai paprastai bū
na žiauresni už tarptautinius 
karus. Ir pietiniai vietnamiečiai, 
kaip ir amerikiečiai, ne visada 
elgiasi pagal Genevos konvenci
ją, bet yra aiškus faktas, kad 
Viet Kongo ginklų arsenale te
roras yra pagrindinis ginklas, 
nukreiptas prieš pietų Vietnamo 
civilius gyventojus, kurie ne
simpatizuoja komunizmui. Juo 
amerikiečiai labiau angažuojasi 
į Vietnamo konfliktą, juo ko
munistai plačiau vartoja tero
rą kaip ginklą.

Pentagono turimais duomeni
mis, 1960 m. komunistiniai te
roristai pasiėmė su savim per 
3,000 pietų vietnamiečių, ku
riuos žudė peiliais, revolverių 
šūviais, granatomis, mušimu ir 
kankinimais. 1964 m. Viet Kong 
klastingai nužudė ar išsivedė į 
džiungles 1,536 kaimo seniūnų 
ar kitokių valdininkų ir apie 10,

;AV komercijos pasekretoriaus 
!ostui prezidento Johnson nomi- 
uotas Leroy Collins.

Kalendorius
Birželio 25 d.: šv. Vilimas, 

laudižadas, Milga.
Birželio 26 d.: šv. Jonas ir 

ovilas, Viskantas, Viltautė. 
Saulė teka 5:17, leidžias 8:29.

Oras

Chicagoje ir apylinkėse šian- 
en gražu ir šilta. Temperatū- 
i apie 80 laipsnių.

000 civilių, o šiais metais Viet 
Kongo kriminalų sąrašas yra 
toks: 264 provinciniai valdinin
kai nužudyti ir 364 išsivesti, 
610 civilių užmušta ir 3,026 iš
sivesti. Vidutiniškai imant, kas 
dien nužudoma ar išsivedama 
po 4 seniūnus ir kitokius kaimų 
valdininkus. Kaimiečiai visada 
turi skaitytis su galimybe, kad 
per sekantį puolimą jie taps ko
munistų aukomis.

Štai šį mėnesį, įžengę į Phu 
Long kaimą, komunistai nužudė 
vieną seną žmogų ir išprievar
tavo dvi moteris. Išeidami iš to 
kaimo, išsivedė katalikų kunigą 
ir įsakė visiems to kaimo gy
ventojams išsikraustyti iš kai
mo. Thua Tien provincijoje Viet 
Kongo komunistai sulaikė kelis 
autobusus apiplėšimo tikslu ir 
pagrobė slaugę ir dvi merginas. 
Pleiku provincijoje apšudė au
tobusą, užmušdami šoferį ir su- 
žeisdami 10 keleivių.

Kiek anksčiau šiais metais 
Viet Kong įsiveržė į Hoa Hoi 
kaimą Binh Dinh provincijoje, 
sudegino 185 kaimo trobas su 
visu jose buvusiu kaimiečių tur
tu. Long An vietovėje Viet 
Kongo minos išsprogdino tris 
autobusus, užmušdami 11 civi
lių asmenų. Pleiku apylinkėj 
Viet Kong partizanai nužudė 10 
kaimo tarybos narių.

Be “normalių” žudymų ir pa
grobimų yra įrodymų, kad Viet 
Kong vykdo daug baisesnius nu
sikaltimus. Prieš porą metų Sai- 
gono vyriausybės kariuomenės 
daliniai užtiko 35 moterų ir vai
kų desperatiškai verkiančių prie 
30 savo artimųjų vyrų lavonų, 
nužudytų už tai, kad jie tarna
vo kaimo milicijoje: jiems bu
vo perpjautos gerklės ir per
skrosti pilvai ir keli iš jų buvo 
iškastruoti. Binh Dinh provinci
joje Viet Kong’o partizanai nu

ŠV. TĖVO ŽODIS INŽINIERIAMS

VATIKANAS. — “Jūs matė
te kaip gyvena krikščionys, jūs 
matėte, kaip gyvena katalikų 
Bažnyčia — pasakė Šv. Tėvas 
priimdamas du šimtus techni
kos inžinierių ir ūkio vadovų iš 
įvairių Afrikos ir Azijos ūkiškai 
atsilikusių kraštų, kurie Itali
jos valdžios iniciatyva atvyko į 
Romą pasitobulinti savo specia
lybėse. šv. Tėva^ ragino juos 
sugrįžti į savo kraštus turtin
gesniais ne tik naujomis žinio
mis iš savo specialybės, bet ir 
kultūriniais ir dvasiniais laimė
jimais. “Krikščionių religija — 
kalbėjo šv. Tėvas — neša iš
ganymo naujieną visam pasau

kirto galvą kaimo seniūnui ir 
jo 12 metų dukrai nukirto ran
ką iš paties, o jo 6 metų sūne
liui pridėjo prie nuogos nuga
ros šautuvą ir šaudė tol, kol 
skylė pasidarė 12 colių diamet
ro. Toj pačioj provincijoj prieš 
2 mėnesius Viet Kong iš vieno 
kaimo išvarė darbams 125 vy
rus. Kai 25 iš jų atsisakė bendra 
darbiauti, visi buvo sušaudyti.

Praėjusią savaitę tarp Saigo- 
no ir Talat vienas Viet Kongo 
kareivis šitaip perspėjo kaimie
čius: “Pasakykite savo dukte
rims, kad mes joms gyvoms nu
lupsime odą, jei pagausime su 
amerikiečiu. Ir kiekvieną ame
rikietį kastruosime, kuris prisi
lies prie jūsų dukterų”. Kad 
toks grąsinimas nėra tuščias, 
rodo toks vyriausybės kariuome 
nės surastas faktas: rasti trys 
amerikiečiai kariai partizanų už 
pulti ir nužudyti: jie buvo iš
mėsinėti, iškastruoti, o jų lyti
niai organai jiems į burnas su
kišti, panašiai kaip Rainių miš
kely (prie Telšių). J. Gbs.

Lietuvių studentų suva
žiavimas1 Vokietijoj

HAMBURG, Vokietija. — Lie 
tuvių studentų suvažiavimas į- 
vyks š. m. liepos 28 - 30 d. d. 
Gautinge. Jį finansuoja North- 
hein Westfalijos krašto vyriau
sybė iš lietuviams skirtų kul
tūrinių lėšų. Finansavimą išrū
pino ponia Alini Boehm, PLB 
VKV įgaliotinė prie Northhein 
Westfalijos krašto vyriausybės. 
Norintieji suvažiavime dalyvau
ti lietuviai universiteto studen
tai registruojasi sekančiu ad
resu: Arvydas Lingė, 2 Ham- 
burg - Altona Arnisstr. 2/3.

liui, neskirdama nei rasės, nei 
tautos, nei socialinės padėties. 
Ji pasisavina iš visų tautų kul
tūrų tai, kas geriausia ir per- 
švietus Kristaus mokslo spin
duliais, pakelia visur moralinę, 
dvasinę ir kultūrinę pažangą. 
“Todėl jūs galite teisingai di
džiuotis savo laisve ir nepri
klausomybe kartu su Bažnyčia, 
kuri džiaugiasi su jumis. Par- 
neškite savo naujosioms tau
toms, kurių viltis ir elitas jūs 
esate, tvirtus moralinius ir re
liginius pagrindus ir ant jų kur
kite savo šalyse naują visuo
menę”.

VVASHINGTON, D. C. — Jun 
gtinių Valstybių užsienio reika
lams sekretorius Dean Rusk 
Bendrąjį Amerikos Pabaltiečių 
komitetą priėmė birželio 23 d. 
4 vai. po pietų Valstybės De
partamento rūmuose. Delegaci
ją sudarė: Amerikos Lietuvių 
tarybos pirm. Leonardas Šimu
tis, Alto vicepirmininkas An- 

'4 tanas J. Rudis, Amerikos Lat
vių Sąjungos pirm. Petras Le
jinš ir tos sąjungos vicepirmi
ninkas Alfredas Berzinš, Ameri
kos Estų Tautinio komiteto pir
mininkas Heikki A. Leesment 
ir vicepirm. G. A. Buschmann.

Audiencija tęsėsi 30 minučių. 
Nuoširdžiose diskusijose tiek 
plačiai buvo paliestos dabarti
nės Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
problemos, kiek leido pasikalbė
jimo laiko ribos. Tą laiką delega

cija visa pilnuma panaudojo iš
kėlimui aktualiųjų Pabaltijo lais 
vinimo klausimų. Diskusijose ak 
tyviai dalyvavo visi deelgacijos 
nariai.

Valstybės sekretoriui D. Rusk 
buvo įteiktas raštu oficialus pa
baltiečių komiteto pareiškimas, 
nušviečiant dabartinę Sovietų 
okupuotųjų Pabaltijo kraštų 
buitį, kuria jis labai domėjosi 
ir delegacijos prašė suteikti jam 
papildomų žinių ne tik apie poli
tinį ir ekonominį, bet ir apie 
kultūrinį gyvenimą. Pareiškime 
buvo iškeltas sovietinės koloni
zacijos klausimas ir kreiptasi į 
Jungtinių Valstybių vyriausybę, 
kad atitaisytų neteisybę, gelbė
tų Pabaltijo žmones nuo siste- 
matingo genocido bei naikinimo 
ir grąžintų jiems nepriklauso
mybę.

KO LIETUVOS OKUPANTAI 
REIKALAUJA IŠ ŽURNALISTU

OKUP. LIETUVA. — Vilniu
je gegužės mėn. pabaigoje įvy
kusiame Žurnalistų s-gos valdy
bos penktajame plenume pla
čiai kalbėta apie žurnalistų už
davinius. Partinis ideologas, 
“Tiesos” vyr. redaktorius G. Zi
manas nurodė (“Tiesa”, birželio 
2, nr. 127), kad spaudoje trūks
ta “kovingų, publicistinių straip 
snių. Tai gana silpna periodikos 
vieta”. Esą, parodomi įvairūs 
laimėjimai, bet pamirštami atei
ties uždaviniai. Zimanas prisi
minė ir “tarybų valdžios prie
šus, užjūrin išdūmusius”. Jo 
žodžiais, nesą prasmės atsakinė
ti į jų propagandos išpuolius, 
bet... visvien reikia duoti “pa
kankamą atkirtį kiekvienu svar
biu momentu”. Aišku, laikraš
tininkai raginti skleisti “tary
binio patriotizmo” idėjas, kovo
ti prieš vad. praeities atgyve
nas.

Plenumo diskusijose buvo pa
geidauta, kad Vilniuje veikianti

Prez. Johnson pasirašo mokesčių sumažinimo įstatymą. Numatoma, 
kad pajamų mokesčių už parduodamas kai kurias prekes vartotojai 
sumokės mažiau 4.7 bil. dol. Minko apsiaustą perkant už 1,500 dol. 
bus sutaupyta 150.00 dol., lūpų pieštuką — 13 et., automobilį per
kant už 2,700 dol. 75 dol., rašomąją mašinėlę perkant už 130 dol. 
sutaupoma 7.80 dol., televiziją perkant už 175 dol., sutaupoma 10.50 dol.

Eltos telegramų agentūra vie
tinėms redakcijoms turėtų daž
niau siųsti medžiagą, kuria bū
tų demaskuojama “buržuazinė 
praeitis”. LKP CK ideologinio 
skyriaus vedėjas P. Mišutis 
skundėsi, kad Lietuvos spauda 
jaunimo tarpe per menkai pro
paguojanti revoliucines tradici
jas. Esą, maža jaunimo daly
vauja tokio pobūdžio minėji
muose. (E.)

Šveicarų katalikų aukos
BERNAS. — Šveicarijos ka

talikai šių metų gavėnios rink
liavoje suaukojo virš šešių ir 
pusės milijono frankų kovai 
prieš badą ir neturtą pasauly
je. Per keturis metus tam tiks
lui jau surinkta virš 22 milijo
nai šveicarų frankų.

• Anglijos karalienės motina 
atvyko į Kanadą penkių dienų 
vizitui.

Šiame pasikalbėjime delegaci
jos nariai kėlė ir eilę kitų p- 
baltiečių problemų, neaplenkiant 
JAV - Sovietų Rusijos konsulia- 
rinės sutarties, kultūrinio bend
radarbiavimo, Jungtinių Tautų 
vaidmens pavergtųjų tautų iš
laisvinime.

Tiek oficialiame pareiškime 
raštu, tiek žodiniai buvo išreikš 
ta padėka pabaltiečių vardu dėl 
ligšiolinio Lietuvos, Latvijos ir

Bendras katalikų ir
anglikonų Šv. Raštas
LONDONAS. — šiomis dieno 

mis Anglijos spaudoje pasirodė 
Naujasis Testamentas išverstas 
bendrai katalikų ir anglikonų 
mokslininkų, kuris bus naudo
jamas abiejų bažnyčių pamaldo
se. Įžangą šiam veikalui para
šė Šv. Tėvo Apaštališkas dele
gatas Anglijoje Igino Cardinale. 
Šių metų gale tikimasi sulaukti 
ir Senojo Testamento panašaus 
leidinio. Taip pat šis naujasis 
Šv. Rašto bendras vertimas lei
džiamas ir JAV-se su jau miru
siojo Chicagos kardinolo Meyer 
įžanga ir Australijoje su kard. 
Norman Gilroy įvadu.

Piety Vietnamas
nutraukė diplomatinius
santykius su Prancūzija

SAIGONAS. — Pietų Viet
namo užsienių reikalų minist
ras Tran Van Do paskelbė, kad 
Pietų Vietnamas nutraukia su 
Prancūzija diplomatinius santy
kius. Prieš tai valstybės šefas 
Nyuyen Van Thieu paskelbė, 
kad vyriausybė skelbia visuoti
nį karą ir imsis visų galimų prie 
monių norėdama jį laimėti. O- 
ficialus karo paskelbimas įga
lins skelbti visuotinę mobilizaci
ją, kuri dabar nesanti būtina. 
Santykių nutraukimas su Pran
cūzija paskelbtas todėl, kad pre
zidentas de Gaulle siūlė tartis 
Pietų ir šiaurės Vietnamui ir 
kraštą paskelbti neutraliu. Pra
nešime sakoma, kad Prancūzija 
pretendavo būti Pietų Vietnamo 
draugu, tačiau ji tokiuo nėra. 
Tolimesni ryšiai bus palaikomi 
per kraštų konsulatus, nes kon
sulatai neįeina į diplomatinę tar 
nybą.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Pietų Vietname prekių kai

nos pakilo pastarąjį mėnesį 4.1 
proc. Pietų Vietname kainos vi
są laiką labai kyla.

— Anglijos min. pirm. Wilson 
praneša, kad nepaisant Sovietų 
Sąjungos priešingo nusistaty
mo, taikos misija Vietnamo 
klausimu pradės savo darbą.

— Pietų Vietname paskelbta, 
kad Saigone liepos mėnesį už
daroma 36 laikraščiai “dėl chao
tiškos situacijos Pietų Vietnamo 
spaudoj pastarųjų kelių mėne
sių laikotarpyje”.

— Sovietų Sąjunga taip pat 
kaip ir Š. Vietnamas ir komu
nistinė Kinija atmetė Britani
jos min. pirmininko vadovauja
mą taikos misiją.

— Bulgarija, kaip skelbiama 
Vienoj padėsianti materialiai Š. 
Vietnamui, kovoj prieš “impe
rialistų agresiją”.

Estijos aneksijos nepripažinimo. 
Taip pat išreikštas pasitenki
nimas dėl JAV vyriausybės da
bartinės politikos pietrytinėj A- 
zijoj ir daromų veiksmų sulai
kyti komunistų agresiją Pietų 
Vietname ir Domininkonų res
publikoje.

Vietnamo katalikų
vyskupų pareiškimas
SAIGONAS. — Baisaus par

tizaninio karo naikinamame 
Vietname susirinkę katalikų vys 
kupai savo konferencijon Dalat 
mieste, paskelbė atsišaukimą ti
kintiesiems, kuriame primena, 
kad Katalikų Bažnyčia stovi 
visados šalia ir virš visų politi
nių partijų ir siekia būti tik tai
kos ir sugyvenimo principų skel 
bėja. Kiekvienas tikintysis, kaip 
tautinės bendruomenės narys, 
turi pareigą aktyviai dalyvauti 
tautinės vienybės ir gerovės kū
rime, tarnauti visuomenei ir vi
sur skelbti evangelinės taikos 
idealus”. Tuo tikslu ištikimai 
turi vykdyti teisingus valsty
bės nuostatus, gi reikiant pasi
priešinti įstatymų piktnaudoji- 
mams, turime žiūrėti pirmiau
sia visų bendros gerovės., res
pektuojant tiesą, teisingumą, tei 
sės ir krikščioniškąją artimo 
meilę”.

Kardinolas Vyšinskis
smerkia teisių varžymų

VARŠUVA. — Lenkijos kar
dinolas Steponas Vyšinskis Die
vo Kūno šventės pamaldose, ku
rios vyko Šv. Onos katedros 
aikštėje, kalbėdamas miniai pa
reiškė, kad Lenkijos vyriausy
bė neleido įrengti garsiakalbių 
aikštėje ir jo silpnas balsas ne
gali pasiekti visų 200,000 susi
rinkusiųjų. Kardinolas griežtai 
pasmerkė tokį valdžios elgesį 
kaip priešingą neginčytinoms vi 
sų piliečių teisėms. Toliau kar
dinolas kalbėjo apie sekančiais 
metais švenčiamą tūkstanties 
metų Lenkijos krikščionybės 
priėmimo jubiliejų ir pareiškė, 
kad tai bus gal didžiausia Len
kijos Bažnyčios šventė ir gal 
jau sekančiais metais visi galės 
džiaugtis pilna laisve, į kurią 
visi turi teisę po dešimties am
žių gyvenimo.

• Olandijoj Hagos mieste iš
paišytos svastikos, protestuo
jant, kam Olandijos princesė 
Beatrix išteka už vokiečio dip
lomato von Amsberg.

Buvęs Pietų Korėjos prezidentas 
Syngman Rhee, pasižymėjęs, kaip 
didelis komunistų priešas, tačiau 
vėliau turėjęs pasitraukti, sunkiai
serga Honoluluose.
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KREPŠINIS EUROPOJE DAR PAČIAMP 
ĮKARŠTYJE

VYT. G R Y BAUSKAS
ti1 

;i-.»,

1 ISPANAI NUGALĖJO 
MASKVOS KOMANDĄ

Madrido Real nugali Maskvos 
Armijos komandą 16 - 64 ir lai
mi Europos taurės komandines 
varžybas. Pirmose rugtynėse 
Maskvoje rusai buvo laimėję 
80 - 74, tačiau geresnis krepšių 
santykis nulėmė galutinę ispanų 
pergalę. Real komandoje žaidė 
du amerikiečiai, kurie su Rodri- 
guez pagalba, buvo svarbiausi 
ispanų laimėjimo kaltininkai.

RUSIJA VĖL EUROPOS 
KREPŠINIO MEISTERIS

Ką tik pasibaigusiose Euro
pos krepšinio pirmenybėse Rusi
jos krepšinio rinktinė nugalėjo 
Jugoslaviją 58—49 ir tuo pasi
glemžė Europos meisterio titu
lą 8-tą kartą. Pati baigmė ne
buvo gero lygio, nes kietas gy
nimas dominavo puolimą, ir dau 
gumas gražesnių antpuolių bū
davo užslopinti pačioje pradžio
je. Nežiūrint to, įtemptas žaidi
mas ir neaiški pasekmė iki pa
skutinių minučių patenkino 
15.009 maskviečių, susirinkusių 
Lenino stadijone. Rusijos rink
tinės geriausi žaidėjai buvo 
tVolnov, Petrov, Travine ir Pau
lauskas. Naujasis milžinas Sa- 
vandelize išstūmęs Krūminš, pa
sirodė daug judresnis ir su ge
ra ateitimi.

TIBLISI IR MASKVA
Visos 16 komandų, kurios 

kvalifikavosi Europos krepšinio 
pirmenybėms buvo paskirstytos 
j dvi grupes. Abiejose grupėse 
buvo sužaidžiama taškų sistema 
t.y. kiekvienas su kiekvienu. Pir 
moję grupėje, kuri rungtyniavo 
Tiblisi mieste, komandos išsiri
kiavo sekančiai: 1. Jugoslavija, 
nepralaimėjusi nei vienerių rung 
tynių, 2. Lenkija, 3. Graikija, 4. 
Bulgarija, 5. Ispanija, 6. Pran
cūzija, 7. Vak. Vokietija, 8. Šve 
dija. Kitoje grupėje rungtynės 
vyko Maskvoje. Pirmoje Vitoje 
be pralaimėjimo atsistojo Rusi
ja, 2. Italija, 3. Čekoslovakija, 
4. Izraelis, 5. Suomija, 6. Ru
munija, 7. Rytų Vokietija ir 8. 
Vengrija.

Toliau atitinkamas vietas už
ėmusios komandos kryžmine 
tvarka žaidė tarp savęs išaiškin 
ti galutinai kvalifikacijai. Visos

Aklas Wesley Tolle, 21 m., studentas, baigęs Kent valst. universitetą, 
demonstruoja kolegėms vasarinio čiuožimo lentą. Tolle, gabus studen
tas, vyks profesoriauti į Havajų universitetą.

rungtynės vyko Maskvoje. Tuo 
būdu pirmame pusfinalyje susi
tiko Rusija (pirmoji iš savo 
grupės) prieš Lenkiją (antroji 
iš kitos grupės). Kitame pusfi
nalyje — Jugoslavija stojo prieš 
Italiją. Pirmosios rungtynės 
buvo nepaprastai kietos ir įtem
ptos. Griežti teisėjai baudė be 
pasigailėjimo ir padalinio 74 bau 
das. Po penkis žaidėjus iš abiejų 
komandų turėjo apleisti aikštę 
už baudas. Rusijos geresni pa-

Vienas geriausių Sov. Rusijos žai
dėjų lietuvis Modestas Paulauskas 
kovoja dėl kamuolio prieš J.A.V-bių 
rinktinės žaidėją T. Van Arsdale. 
Momentas iš rungtynių Sov. Rusi
jos rinktinei žaidžiant rungtynes 
prieš J.A.V-bes Indianapolyje.

Nuotr. P. Petručio

kaitai nulėmė galutinę pergalę 
63—53.

Susitikimas tarp Italijos ir 
Jugoslavijos teohniškai buvo žy
miai geresnis ir žaidimas daug 
greitesnis. Laimei jugoslavų 
žonglienių Kovac buvo nepapras 
toje formoje ir su 32 taškais iš
tempė kuklią pergalę 83-82.

VIENI NUEINA, KITI 
ATEINA

Dėl titulo , kaip žinome, Rusi
ja nugali Jugoslaviją, o dėl tre
čios vietos Lenkija lengvai nu
gali nusiminusius italus 86—70. 
Toliau dėl 5-tos vietos Bulgari
ja — Izraelis 63—51, dėl 7-tos 
vietos Čekoslovakija — Graiki-

Jie rūpinasi lietuviškuoju Los Angeles jaunimu. Iš kairės: inž. G. 
Radvenis — LB jaunimo vadovas, muz. G. Gudauskienė — jaunimo 
instrumentalistų ansamblio vadovė ir Santa Monica lituanistinės mo
kyklos mokytoja, mok. O. Razutienė — lituanistinių mokyklų moky
toja ir jaunimo ansamblio vadovė, rašytoja Ale Rūta — Santa Mo
nicos lituan. mokyklos vedėja ir Ign. Medžiukas — Los Angeles lituan. 
mokyklos vedėjas. Nuotr. L. Briedžio

ja 116—71, dėl 9-tos vietos Pran 
cūzija — Rytų Vokietija 66—57, 
dėl 11-tos vietos Ispanija — 
Suomija 65—58, dėl 13-tos vie
tos Rumunija — Vak. Vokietija 
74—63 ir dėl 15-tos vietos Ven
grija įveikia Švediją 77—66. 
Tuo būdu galutinai komandos 
išsirikiavo sekančiai: 1. Rusija, 
2. Jugoslavija, 3. Lenkija, 4. Ita 
lija, 5. Bulgarija, 6. Izraelis, 7. 
Čekoslovakija, 8. Graikija, 9. 
Prancūzija, 10. R. Vokietija, 11. 
Ispanija, 12. Suomija, 13. Ru
munija, 14. V. Vokietija, 15. 
Vengrija ir 16. Švedija. Iš šios 
rikiuotės matome, kad pirmo
sios. 4 komandos patvirtino sa
vo ankstyvesnius pasirodymus 
pasaulio pirmenybėse ir olim
piadoje ir savo reputaciją, ypač 
Italija iš Tokijo grįžusi su 5-ta 
vieta, pikiai apgynė. Čekoslova
kija ir Prancūzija tebepergyve- 
na krizę ir iš buvusių tvirtovių 
dabar vos eilines komandas be- 
sulipdo. Blogiausia tačiau su 
Vengrija, kuri atsidūrė 15-toje 
vietoje ir kur krepšinio nuosmu
kis jau spėjo įšaukti valdžios 
dėmesį. Iš naujų veidų stebėti
nai puikiai pasirodė Izraelis, iš
kopęs net į 6-tą vietą, ir Grai
kija į 8-tą vietą. Šios pergalė 
prieš Prancūziją buvo didžiau
sias pirmenybių siurpryzas.

Sekančios Europos krepšinio 
pirmenybės įvyks 1967 metais 
Helsinkio mieste. Joms jau au
tomatiškai kvalifikavosi pirmo
sios 6 šių pirmenybių koman

ŠACHMATŲ ŽINIOS
P. Tautvaišas gerai pasirodė 

stipriam JAV meisterių turnyre, 
Minneapolis, Minn. Jis pasidalino 
antrą vietą su didmeisteriu Ar
thur Bisguier ir D. Rivera; visi 
trys surinko po 3į^ taško iš 5 
galimų. Turnyrą laimėjo Chica
gos čempionas Edward Forma- 
nek su 4 taškais (jis pralaimėjo 
buv. Paryžiaus meisteriui S. Po
pel).

5—6 v. S. Popel ir Martz po 
3 tš., C. Brasket ir Ang. San
drui po 2y2 tš. Dalyvavo 14 
meisterių. Tautvaišas labai įspū 
dingai sudorojo JAV vakarų žy 
mūną Curt Brasket, įveikęs jį 
per 28 ėjimus, Schliemano gam
bite.

Povilas Tautvaišas pasisako, 
kad tai buvo labai įdomus tur
nyras, lošiamas, galima sakyti 
europėjiškomis sąlygomis: ne
daug žmonių, ramu, daug vie
tos, neperdidelis tempas (45 ėji 
mai per 2(/> vai.).

JAV jaunių pirmenybės (iki 
21 m. amžiaus) įvyks Bostone, 
liepos 16—21 d. d. Skatinkime 
ir padėkime lietuvių jaunuo
liams pasirodyti šiose Amerikos 
pirmenybėse.

Boston Sunday Globė, birže
lio 20 d., pabrėžia nepaprastas 
varžybas, vykusias š. metų 
Met lygos varžybose. “Champio 
nship” grupės laimėtojas tebė
ra neišspręstas dėl Vukcevič— 
Šveikausko partijos, kuri netru
kus bus įvertinta.

Jei Vukcevič laimėtų, rugty- 
nės — Cambridge klubo su lie
tuviais — baigtųsi lygiom ir 
Cambridge taptų lygos laimė
toja. Tačiau partiją pripažinus

dos. Prie jų prisideda Suomija, 
kaip rengėja, o likusios 9 turės 
rungtynių keliu kvalifikuotis.

EUROPOS KREPŠINIO 
RINKTINE

Kaip ir pereitais metais, taip 
ir šiemet Europos krepšinio 
rinktinė žais prieš Europos tau
rės nugalėtoją, o taip pat ir 
prieš Lenkijos meisterį Kroku
vos Wislą. Rungtynės įvyks spa 
lio 15 ir 16 dienomis Krokuvo
je. Rinktinę sudarė Stankovic— 
jugoslavija, Kriz — Čekoslova
kija ir Busnel — Prancūzija. Į 
rinktinę pateko: Buffalini — 
Italija, Cohen-Mintz — Izraelis, 
Trontos — Graikija, Liimo — 
(Suomija, Volnov, Travine ir 
Alatchatdhian — Rusija, Kon- 
vicka, Bobrowsky — Čekoslova
kija, Grange — Prancūzija, Ey- 
gel — Belgija ir Savic — Ju
goslavija. Savaitę prieš rungty
nes rinktinė susirinks treniruo
tėms Krokuvoje. Prancūzui Bus
nel atsisakius rinktinę paruošti, 
tą darbą atliks Stankovic, Kriz 
ir italas Paratore.

Tarp kitko, pereitais metais, 
prasidėjus prancūzų krepšinio 
krizei, jos rinktinei vadovavęs 
Busnel buvo pašalintas. Nuo se
kančio rudfens jis perima Madri
do Real treniravimą.

LAUKO TENISO TURNYRAS
Šių metų liepos 10 ir 11 die

nomis Marąuette Parko aikštėse 
įvyks Chicagos lietuvių susipa-

lygiomis — laimėtų Lietuviai 3 
—2 ir lygos meisteriu taptų 
M.I.T.

Partijos padėtis: Baltieji 
(Vukcevič) Kbl, Bg5, Rb8, a7 ir 
b2. Juodieji: Kf3, Ba8, Žd5, c6 

lir f4. Baltųjų ėjimas.
Didmeisteris Paul Keres pir

mauja tarpt, turnyre Marianske 
Pazne, Čekoslovakijoj.

Massachusetts rinktinė, birže
lio 20 d. įveikė Rhode Island 
vyrus, viešėjusius Bostone, san 
tykiu 171/0-^51/2!

K. Merkis
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GALITE UŽSISAKYTI 

VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West I6fh Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951
Kazimieras Kareckas, R. Ph., vais* 
tinęs savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiii

Skirtingi Napoleono parašai

Napoleono parašas 1804 m. po 
jo karūnacijos, yra gana prašmat
nus. 1805 m. gruodžio 2 d. po per
galės prie Austerlico Napoleono 
parašas aiškus, raidės parašytos 
kruopščiai. Tačiau po 1806 m. žy
gio į Prūsiją braižas darosi sku
botas ir grubus. 1812 m. rugsėjo 
21 d. Maskvoje Napoleono parašas 
ryškiai keičiasi. Tai nebaigtas ra
šyti žodis su kabliuku. 1812 m. 
spalio mėn. traukiantis iš Rusijos 
jo parašo jau tik viena raidė. 
1813 m. Napoleonas pralaimėjęs 
PrĮe Leipcigo, jo parašo jau nebe 
raide, o kažkas panašaus j gaidžio 
uodegą, pagražintą kleksais. 1814 
m. balandžio mėnesį imperatorius 
pasirašė Fonteneblio aktą — atsi
sakymą nuo sosto, šis jo parašas 
panašus į sudžiūvusio augalo stie
bą. Ir pagaliau šv. Elenos kalinio 
parašas visai nepanašus į pirmykš
čius. Pasirašyta abejinga labai pa
vargusio žmogaus ranka.

žinimo turnyras. Visi lauko te
niso mėgėjai, nežiūrint amžiaus 
ir pajėgumo, kviečiami dalyvau
ti. Turnyras bus pravedamas 
mergaičių, jaunių, B ir A klasė
se.

Pradžia: 1 vai. po pietų.

SOUTH CENTER 
OPTICIANS

Joseph Sajdak, optikas

2743 W. 55th Street
Telefonas 778-3050

Valandos: pirm., ketv. 12 v. ,r. iki 
9 v. v., antį-., treč., penkt. 9:30 
v. r, iki 6 v. p. p„ šešt. 10 v. 
r. iki 4 v. p p.

Geri akiniai — greitas patar
navimas ir pataisymas.
MĖSŲ SPECIALI BE — AKINIAI 

PAGAL RECEPTĄ.

Didelis pasirinkimas modernių 
stilingų rėmų.

tV9 P. ŠILEIKIS, 0. P.lfY Ortopedas, Protezistas
Aparatai-Protezai, Med. ban-

a dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS T,AR. 
2850 VV. 63rd St, Chicago 29. IU. 

Tel. PRospect 6-6084 
Vai. 9-4 tr 8-8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63 rd Street
Vai.: kasdien 1#—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Res. telef. VVAlbrook 5-6078

Res. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 8-0001

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 VVest OOth Place 
Tel.: REpubUo *-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Wcet 83rd Street 
Kampas 68-člos lr Califomia 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutari;
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 6-3048

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No Liberty Street,

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel ofiso HE 4-6849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-6, treč. ir šešt. tik
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-6768; rez. HI 6-3326

DR. S. Ir M. DUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika Ir Alergija 
2751 VVest 51st Street

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9, 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet. L1 
vontim nrllms pagal susitarimą

lithuanian wohld-widb 1*7ridiow 5-9500 
4545 VVEST 63rd ST, CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LU

Second Class Postage paid at Chicago, 
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Oflao 735-4477; Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDO. 

8449 So. Pulalski Road 
Valandos pagal nusitarlma

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGOS 
8132 So, Kedzie Ave., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų llgor 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—-8 ml. vak 

šešt. 12—8 r- p. p
Trečiadieniais uždaryta

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2666 West 68rd Street 
Pirm., antrad., ketvirt. ir penkt.

nuo 11 iki 1 vai. lr nuo 4 Iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-6000, res. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
iki 8 vai. Trečiad lr šešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius, už 
daryta

ofiso ir buto tel. OLympic 2-138t

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
VAL.: kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketvirt tr penkt. nuo 

2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą

Tel. REIianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:80 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto Olymplc 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ lr VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p„ šeštad. 11 
vai ryto iki 8 vai. p.p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Res. tel. 239-2919.

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63 str.
Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 

antrad., penkt. 1—4.
Priiminėja tik susitarus.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVeet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71flt Street

(71os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v 
šešt. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta.

-------------------------- ~
• Redakcija dirba kasdien S

B:30 — 5:30, šeštadieniais s 
8:30— 12:00. t.

• Administracija dirba kas- s 
dien 8:30 — 5:00. šeštadie- § 
ni.io — 8:30 — 12:00.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAU8 LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III 

Tel.ef. ofiso: PUllman 5-6786 
Namų: BEverly 8-3948 

Prl8m. vai.: kasdien 6-8 v. v., štft
1-8 p. p. lr treč uždaryta._______

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS >

Diagnostika ir Vidaus Ligos
Monroe Building, Suite 709

104 South Michigan Avenue
Valandos susitarus telefonu, 

rei. ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1—9 p. p. 
Išskyrus trečiadieni 

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue
Tik pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

VAL.. nuo 2 iki 7 vai. vak. 
Aptarnauja tik senuolius pacientus

___ Naujų nebepriima.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2746 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

V Al.: Pirmad., antr., ketv. Deni 
nuo 9 iki u v. ryto ir nuo 6-8 v 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. Rudokas, Opi
Tikrina akis ir oritalko akini 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. Califomia Ave., YA 7-’
VAL.: 1 vai. p. n. iki 8 v v 
trečiadieniais uždaryta; šeštadlei 
nuo ie y. r. Iki Į y. popiet.

Rez. tel. PR 9-6730.

DR. L SEIBUTIS
Ddurtų, pūslės ir šlapumo 

chirurgija
adresas: 2464 W 

7ist. St. (7l-os ir Campbell Avei 
kanipas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą

BR. J. J. SIMONAITI
GYDYTOJAS IR CHIRUE 

Adresas: 4255 VV. 63rd Sti 
Ofiso tel. REIianoe 5-44 
Rez. tel. GRovehill 6-061

Valandos pirm. ir ketv. nuo 
" v. p p. ir nuo 7 Iki 8 v. v ■ 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v n' 
vakarais pagal susitarimą.'

Offlso telef. CLiffside 4-28 
Resid. telef. VVAlbrook 5-3i

DR. P. STRIMAITI]
GYDYTOJAS ir chuujb

Bendra praktika ir special 
chirurgija

v 46i44 v°' Ashland Avem
Valandos kiekvieną dieną 1- 

val' vak- Trečiadieniais 1 
madieniais uždaryta, priimama
susitarimą,. Sekmad.: 2 v.

OR. VYT. TAUR
GYDYTOJAS IR CHIF 

bendra praktika ir

Ofisas k rez. 2652 VV. f 
rei. PRospect 8-1228 ar I
Ofiso vai.; Pirm
J“.’"-**”, “»»

ŪR. V. P. TUMAS
c H I R u R G .

2454 VVest 7lst S 
llgonlUfl tik

Treč ir A
.A. Tosto g1 o I

Telefonas __ GRovehl

DR. A. VALIS-LA
GYDYTOJAS IR CH 

2524 VVest 69th 
specialybė: AKUŠERIJAI
VALANDOS: 1 .

®®Stadienials l irj
______Trečlaidleniais uždi

Tel. PRospect 6

DR. ONA VAŠKE
(VASKAS)

GYDYTOJA ir CI
®0, Kedzie i

Ofiso vai. kasdien:
2 Ik 4 v T tik sMjblais atvejais T

Tel. ofiso PR 0-0446, r<

ŪR. F. c. WINS
GYDYTOJAS IR CI

3107 VVest 71sl
Val” Vkl < V. p. D. lr 

Tr,e lr šeštad. pag



Pabaltiečių veiksnių

ŽYGIS PAS RUSK
Birželio 23 d. Amerikos pa

baltiečiams — lietuviams, lat
viams ir estams — buvo isto
riška diena ta prasme, kad 
Jungtinių Valstybių sekreto
rius bei užsienio reikalų vai
ruotojas pirmą kartą priėmė 
jų delegaciją pavergtųjų tautų 
laisvinimo problemoms padis
kutuoti. Yra žinoma, kad pra
eityje ne vieną kartą buvo mė
ginama gauti audienciją su Vai 
stybės sekretorium, bet nė vie
ną kartą nepavyko tokią au
dienciją išsirūpinti. Tokių pas
tangų yra dariusi Amerikos 
Lietuvių Tarybos vadovybė ir 
kitų tautinių grupių atstovai. 
Vienais metais gen. Marshalis, 
buvęs Valstybės sekretorius, 
buvo sutikęs Alto delegaciją 
priimti ir dieną bei valandą 
šiam tikslui paskyręs, tačiau 
jvyko taip; beveik tuo pačiu 
metu, kai mūsiškė delegacija 
išlipo iš lėktuvo Washingtono 
aerodrome, sekretorius gen. Ge 
orge Marshalis lipo į kitą lėk
tuvą ir išskrido į Paryžių da
lyvauti tarptautinėje, skubiai 
sukviestoj konferencijoj, palik
damas pasekretorių priimti Al
to delegaciją. Pasikalbėjimas 
su gen. Marshalio pavaduotoju 
įvyko numatytu laiku ir per jį 
buvo įteiktas pareiškimas Lie
tuvos išlaisvinimo reikalais. Pa 
žymėtina, kad su sekretoriaus 
pavaduotojais daug kartų yra 
tekę mūsų delegacijoms susi
tikti ir pasikalbėti. Vienas jų 
1945 m. specialiai atvyko į 
Chicagoje sušauktą Alto kon
gresą pasakyti pagrindinės 
kalbos. Vienu žodžiu, su pačiu 
Valstybės sekretorium, kuriuo 
nuo 1961 metų pradžios yra 
Dean Rusk, Amerikos pabaltie
čių laisvinimo veiksnių vado
vybėms susitikti ir pasikalbėti 
teko pirmą kartą. Užtat ir sa
kome, kad užvakarykščioji die
na pabaltiečiams buvo savo
tiškai istoriška.

¥
Pabaltiečių delegacija, su

prantama, pirmiausiai padėko
jo sekr. Rusk, kad jis ją prii
ma tomis dienomis, kai yra 
minima Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupacijos 25 metų su
kaktis ir šimtmečio ketvirtada
lis darbo ir kovos dėl laisvės 
ir nepriklausomybės atkūrimo. 
Taip pat padėkojo už JAV vy
riausybės ligšiolinį nusistaty
mą okupacijos ir aneksijos ne
pripažinti. Oficialiame raštiš
kame memorandume suminė
tas 1940 m. liepos 23 d. Vals
tybės sekretoriaus pareigas ei
nančio Sumner Welles JAV 
vyriausybės vardu padarytas 
pareiškimas, pasmerkiantis So
vietų Rusijos agresiją į Pabal
tijo valstybes, ir pasisakymas, 
jog Jungtinės Amerikos Vals
tybės laikysis tų pačių dėsnių 
ir įsitikinimo, kad, jei tautų

KŪNAS NĖRA DVASIOS KALĖJIMAS
Šv. Tėvas priėmė 700 gydy

tojų iš viso pasaulio tautų, šio
mis dienomis dalyvaujančių V- 
me Fisiopatalogijos Kongrese 
Romoje. Savo kalboje šv. Tėvas 
iškėlė krikščioniškojo mokslo pa 
žiūrą į žmogaus kūną. Žmogaus 
kūnas nėra dvasios kalėjimas, 
kaip moko Platonas ir induistų 
teorijos... Priešingai, žmogus y- 
ra sukurtas Dievo paveikslu ir 
panašumu ir sudaro vientisą as
menybę apjungdamas neatski
riamai kūną ir dvasinę sielą... 
Tą krikščionių pažiūrą į kūną 
geriausiai yra išreiškęs šv. apaš 
talas Paulius, aptardamas jį 
Kristaus sąnariu ir šventosios 
Dvasios šventove paskirta, pri
sikėlimui ir dieviškajam išaukš
tinimui...

“Nepalyginamas žmogaus kū
no kilnumas — sakė Paulius VI 
— paeina iš to fakto, kad jis 
nėra vien tik mėsos ir kaulų 
junginys, bet yra sielos apsau
ga ir malonės pagalba Šv. Dva
sios buveinė. Jis yra skirtas 
augti ir vystytis savo paskir

santykiai nebus pagrįsti išmin
ties, teisingumo ir teisės dės
niais, patys moderniosios civi
lizacijos pagrindai negalės būti 
išlaikyti. Ir reikia pasakyti, 
kad to pareiškimo dvasios bei 
dėsnių laikėsi visos buvusios 
vyriausybės — prez. F. D. Roo 
sevelto, H. Trumano, D. Eisen- 
howerio, John Kennedy ir taip 
pat dabartinio prezidento John 
šono vyriausybė. Iš pasikalbė
jimo su sekretorium Rusk bu
vo ryšku, kad tas nusistaty
mas ir ateityje nepasikeis ir ne 
gali pasikeisti, nes priešingu 
atveju būtų pažeisti visi tie 
principai, kuriais yra grindžia
ma Jungtinių Valstybių užsie
ninė politika.

¥
Tiek raštiškame pareiškime, 

tiek pasikalbėjime bei diskusi
jose delegacija iškėlė, teisin
giau, pakartojo, kad Sovietų 
Rusija, okupuodama Pabaltijo 
valstybes, pažeidė tarptauti
nės teisės pagrindinius dės
nius, sulaužydama visas tarp
valstybines sutartis, okupaci
jai panaudodama karinę jėgą 
ir politinį smurtą, atimdama 
žmonių pagrindines teises, įves 
dama ir palaikydama žiauriau
si kolonializmą Europoje; Pa
brėžta ir tai, kad daugelis pa
saulio tautų atsistato laisvo
mis ir nepriklausomomis vals
tybėmis, kad jos yra medžiagi
niai remiamos ir globojamos, 
kuomet senos, buvusios nepri- 
klusomos, pažangios ir kultū
ringos Pabaltijo valstybės per 
dvidešimt penkerius metus te
bėra didžiojo kaimyno paverg
tos, prievartaujamos ir nai
kinamos. Todėl pabaltiečių ko
mitetas Valstybės sekretoriaus 
akivaizdoje reiškė protestą 
prieš okupantą ir agresorių ir 
prašė bei reikalavo, kad toji 
didžioji neteisybė, padaryta pa 
baltiečiams 1940 m., būtų ati
taisyta, kad būtų nedelsiant 
sudarytos sąlygos Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai grįžti į lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą.

Svarbu, kad gyvu žodžiu tu
rėta progos padiskutuoti su 
sekr. D. Rusk tokie savrbūs 
klausimai, kaip JAV - Sovietų 
Rusijos konsuliarinė sutartis, 
kultūrinis bendradarbiavimas, 
Pabaltijo kraštų rusifikacija 
ir kiti.

¥

Tenka laikyti, kad šiuo žy
giu pabaltiečių komitetas bus 
uždėjęs lyg ir vainiką birželio 
tragiškųjų dienų minėjimams. 
Taip pat tenka pabrėžti paten
kinantį faktą, kad šiomis die
nomis pats Valstybės sekreto
rius priėmė pabaltiečių svarbių 
jų laisvinimo veiksnių bei or
ganizacijų delegaciją, laisvini
mo baruose suvaidinusią svar
bų vaidmenį.

ties grožyje ir būti nepamaino
mu sielos palydovu nežiūrint net 
gimtosios nuodėmės pažeidimų. 
Tiesa, jis yra skirtas sunykimui, 
kad po visuotinio prisikėlimo 
pasiektų savo tiesioginį išaukš
tinimą sielos garbėje...

Dėl to — tęsė toliau Šv. Tė
vas — krikščionys negali pri
pažinti manichėjų doktrinos, ku
ri sako, kad žmogaus kūnas y- 
ra blogas ir tik siela gera. Kū
nas nėra pats savyje tikslas, 
bet turi sielos sąjungoje pas
kirtį, kuri suteikia jam aukš
čiausią prasmę prisikėlimo at
baigime.

Iš to ir seka krikščioniškasis 
kūno vertinimas ir jo galių ug
dymas aukštesniesiems tiks
lams... Šventasis Tėvas savo 
kalbą gydytojams baigė primin
damas jų uždavinį padėti kūno 
vystymuisi apsaugant jį nuo vi
sų galimų pavojų ir sunykimo, 
kad jis kuo ilgiau galėtų tinka
mai atlikti savo funkcijas Die
vo ir žmogaus tarnyboje...

Konferencija, lietuvių muzika ir minėjimas 

vakariniame Berlyne
Birždio m. pabaltiečiai rinkosi į Vak. Berlyną. Miesto konservatorijoje paminėtos 
birželinės sukaktys. Pabaltiečiai, europinio apjungimo šalininkai svarstė Rytų Euro
pos klausimus, susipažino su padėtimi Pabaltijo kraštuose.

AR REIKIA IR KAIP 

ORGANIZUOTI SENATVĖS 

GLOBĄ

DR. J. MONSTAVIČIUS

Berlynas — vienas įdomiausių 
miestų pasauly. Jei prieškari
niais metais jis traukdavo pra
šalaičius kaip vienas didžiųjų 
Europos miestų, kaip Vokietijos 
sostinė, miestas turtingas ne tik 
meno įžymybėmis, bet ir vande
nimis bei gausiais žalumynais, 
tai antrajam pasauliniam karui 
pasibaigus Berlynas patrauklus 
visai kitais atžvilgiais. Tai mies 
tas — sala raudonojoje jūroje, 
miestas, visai teisingai laikomas 
Vakarų pasaulio laisvės švytu
riu. Tai miestas, nuolat sukaus- 
tąs pasaulio dėmesį — jei nuo 
1958 m. Chruščiovo ultimatumo 
į Berlyną pakrypo didesnis dė
mesys, tai po 1961 m. rugpiūčio 
13 d., kai buvo pastatyta žino
moji “gėdos siena”, kai atsirado 
didžiulės plytų, betono, spygliuo 
tų vielų užtvaros, skiriančios va
karinę Berlyno dalį nuo rytinės 
ar nuo sovietų kontroliuojamos 
rytų Vokietijos, tai miestas vir
to, pasakytume, pirmos rūšies 
turistiniu objektu. Ne tik sve
čiai europiečiai, amerikiečiai, 
ibet ir tolimosios Azijos ir Afri
kos turistai, politikai ir kiti 
skuba pasižiūrėti ir įsitikinti, 
kaip atrodo toji garsioji siena, 
kaip komunistinis pasaulis apsi
tveria nuo laisvojo, kokiu būdu 
siekiama išvengti pabėgimų į Va 
karus.

Birželio mėn. lietuviai skubėjo į 
V. Berlyną

šių eilučių autorius Berlyną 
stebėjo 1944—1945 m., tuo me
tu, kai miestas buvo žiauriai 
bombarduojamas, daugelis na
mų buvo sugriauta. Po 20 metų 
pamatyti atkutusį, žvilgantį, Va 
karų pokarine gerove alsuojantį 
(nors, tiesa, ir dirbtinai maiti
namą) miestą — nepaprastai į- 
domu. Ir kai Vakarų Berlyne 
birželio 8—12 dienomis vyko 
“Europos rūmų” ir Vak, Vokie
tijoje veikiančios Baltų draugi
jos bendri posėdžiai, buvo proga 
ne tik dalyvauti gerai parengto
je konferencijoje, bendrauti su 
įdomiais žmonėmis, bet ir kiek 
susipažinti su dabartiniu Berly
nu. Buvo galimybė iš arti stebė
ti žinomąją sieną, kalbėtis su 
sargybiniais, matyti įvairias už
tvaras, mirusį miestą primenan 
čius pastatus, pagaliau ne vieną 
žuvusio bėglio kapą. žinoma, te
ko nors ir apgraibomis susipa
žinti su moderniuoju Berlynu, 
jo žmonėmis bei jų veido išraiš
komis ar jų valingumu. Tai bus 
kitų straipsnių temos.

V. ALSEIKA, Vokietija

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVICIUS. MIC

i arija 
lietuviškoje painlio^

“Tada sugundė velnias brolį, gražųjį Dietrichą, 
žmoną pavilioti. Jis net grasė. Tada ji sugalvojo vy
lių ir pasakė svainiui, kad jis turi pastatyti tvirtą 
lookštą, kuriame jie kartu galėtų gyventi. Jis paklau
sė moters ir uoliai statė bokštą. Tačiau ji reikalavo 
gerų durų ir spynų. Kai jis pranešė, kad viskas įreng
ta, tada ji pareikalavo, kad į bokštą būtų nugabenta 
javų, vyno, duonos ir kitų atsargų. Paskui net baž
nyčios šventenybių. Pagaliau ji pasiėmė drabužius, 
atidarė bokštą, liepė nuvesti ją į visus kambarius ir 
prie šventenybių. Tačiau ten ji pakvietė jį pirmą įei
ti ir staiga užtrenkė duris, užsuko raktą, uždarė vi
sus vartus ir nuėjo. Prieš žmones tačiau ji apraudojo 
mirusį svainį. Kai artinosi žiema, buvo pranešta jos 
vyro grįžimas. Jį nuėjo į bokštą, pasibeldė į duris ir 
išleido savo svainį. Ji pabučiavo jį į lūpas, sargams 
pranešė, kad prieš ją eina kariuomenė ir priėmė jį 
prieš žmones”. Toliau mes žinome, kaip svainis ją ap
skundė vyrui.’“

Šis epizodas ne tik duoda pagrindo kalbėti apie 
Krescencijos išvidinį ryšį su bokštų kultūra, kurią mes

M • •

36. Kaiserchronik, 893-4 psl.

KUO RŪPINASI BERLYNE
VEIKIĄ EUROPOS RŪMAI?
Minėtas minėjimas — koncer

tas V. Berlyno konservatorijoje 
buvo konferencijos, tartume, 
prasmingas apvainikavimas. Bū 
tų gaila, jei apie tą minėjimą 
nebus parašiusi didžioji Berlyno 
spauda.

Dabar kiek apie organizato
rius ir buvusias paskaitas. Bal
tų d-ja Vokietijoje gerai žinoma 
kad ir kasmet iš keliuose mies
tuose rengiamų Baltų dienų. Jos 
tikslas — gilinti draugiškus ry
šius tarp pabaltiečių ir vokiečių 
tautos, informuoti apie Pabalti
jo kraštų kultūrą. Europos rū
mai (Europa — Haus) pradėjo 
veikti nuo 1964 m. gegužės m., 
tad nauja organizacija. Ji turi 
gražius rūmus medžių apsupta
me Gruenevvaldo miesto dalyje, 
posėdžių kambarius, patalpas 
apgyvendinti bent apie 40 sve
čių. Rūmuose nuolat veikia kon
ferencijos ir jų pagrindinis uždą 
vinys — skatinti Europos ap
jungimo idėją ir ypatingai atsi
žvelgti į to apjungimo įtaką vi
durio ir rytų Europos kraštams. 
Tai nepartinė, nekonfesinė orga
nizacija, ir jai pirmininkauja V. 
Berlyno seimelio pirmininkas 
Otto Bach. Bendri posėdžiai su 
Baltų d-ja tai nepaprastai vy
kusi ,nors ir atsitiktinai iškilusi,' 
idėja.

Apie rytų Europos ūkio, 
politikos klausimus

Iš aštuonių paskaitų — refe
ratų (jie buvo akademinio ly- 

(Nukelta j 6 psl.)

Baltų d-ja V. Vokietijoje sa
vo tarpe turi estų, latvių ir lie
tuvių sekcijas. Jos centro valdy
bos vicepirmininkas šiuo metu 
yra Šveicarijoje, Berne, gyve
nąs dr. Albertas Gerutis. Ne
nuostabu, kad į posėdžius nuvy
ko ir lietuviai — jų buvo septy
ni. Be dr. Geručio ir lietuvių— 
vokiečių sekcijos pirmininko 
Valterio Banaičio (iš Miunche
no), į Vak. Berlyną dar atskri
do dr. P. Karvelis, dr. J. Nor- 
kaitis, jr., studentai O. ir V. 
Bartusevičiai (jaunimo atsto
vai). ir šių eilučių autorius, 
kaip spaudos atstovas, šalia lat
vių, lietuviai buvo pati gausin
giausia pabaltiečių grupė.

Europos apjungimas ir Rytų 
Europa

Tokia tema konferencijoje 
skaityti aštuoni referatai. Iš jų 
tris skaitė pabaltiečiai: žymus 
latvių išeivių ir prieškarinių lai
kų politikas, šiuo metu gyvenąs 
Stokholme, Socialistų sąjungos 
vid. ir rytų Europoje pirm., dr. 
B. Kalninš dėstė bene jautriau
sius ir pabaltiečiams įdomiau
sius klausimus — dabartinę Pa
baltijo padėtį ir kontaktų gali
mybes. Paskaita buvo sukėlusi 
plačias, gyvas diskusijas. Tas 
pats Kalninš jau posėdžiams 
pasibaigus, birželio 13 d. V. Ber 
lyno konservatorijos salėje apie 
padėtį trijuose Pabaltijo kraš
tuose kalbėjo ir berlyniečių pub
likai. Tai vyko bendro pabaltie
čių minėjimo ir pabaltiečių mu
zikos koncerto metu. Iš tikrųjų 
tai ir reikšminga ir simboliška. 
Tuo metu, kai laisvajame pasau
ly, tarp N. Zelandijos, Buenos 
Aires, Los Angeles, Chicagos, 
New Yorko ir Miuncheno lietu
viai vieni ar drauge su pabaltie- 
čiais minėjo laisvės kovos 25-ją 
sukaktį, prisiminė 1940 ir 1941 
m. nelemtuosius įvykius, Berly
ne, visai netoli nuo Lietuvos, 
komunistinio režimo apsuptoje 
saloje skambėjo lietuvių kompo
zitorių (Balsio, Gruodžio, Gai
žausko, Naujalio) kūriniai, buvo 
atlikti trijų kraštų himnai, vo
kietis menininkas von Loewis 
skaitė Maironio ir Santvaro eilė 
raščius, o padėtį Pabaltijy pla
čiai nušvietė latvis dr. Kalninš, 
be to, minėjimą trumpu, bet 
prasmingu žodžiu atidarė dr. A. 
Gerutis. Tai pirmas toks įvykis 
per 25 metus.

Raudoniesiems Domininkonų Respublikos sukilėliams sulaužius pa
liaubas ir pradėjus šaudyti, amerikiečiai bazukomis šaudo j sukilėlių 
tanką.

pažinome ryšium su Sicilijos pasaka, bet ir meta dau
giau šviesos šiai kultūrai.

Aišku, kad mes čia turime reikalo ne su kokiu 
pasaulietiško pobūdžio bokštu. Tai labai aiškiai žino
jo tas legendos pasakotojas, kuris rado reikalo įjung
ti į bokštą kambarį su bažnytinėmis šventenybėmis. 
Tos šventenybės, be abejo, yra jau krikščioniškas įna
šas, bet pats religiniams tikslams skirtas kambarys 
turi labai aiškią savo vietą kultūros proištorijoje. Jis 
yra labai tiksli sąvoka šalia religinio bokšto ir šalia 
šventnamio, bet prie jo šiuo metu mes dar nesustoki
me. Mums svarbu tik pastebėti, kad, nepaisant visų 
šalutinių motyvų, pvz. erotinių, Dietrichas statė bokš
tą mergaitei Krescencijai, ir tas bokštas turėjo kulto 
pobūdį.

Dietricho išlaisvinimo iš bokšto scena taip pat 
yra prasminga bokštų kultūrai. Tik, norint jos pirmi
nę prasmę atpažinti, reikia ją atlaisvinti nuo tos mo
tyvacijos, kurią jai surado Krescencijos ir Dietricho 
romanas, šis romanas yra tik vėlyvesnis tos scenos 
komentaras. Scena paimta be jo mums primena anks
čiau sutiktas žinias, kad bokšto gyventojos vadovavo 
krašto politikai ir karams. Ir šis legendos sakinys 
beveik nėra reikalingas nei apvalymo nuo vėlesnių 
priemaišų, kad ta prasme galėtų būti suprantamas. 
Krescencija, išleidusi iš bokšto svainį, “pabučiavo jį 
į lūpa3, sargams pranešė, kad prieš ją eina kariuome
nė ir priėmė jį prieš žmones”. Vadinasi, ji pasiuntė 
jį į kovą. Ir iš tikrųjų gražiojo Dietricho išlaisvinimo 
scena yra visai nepagrįsta, kaip atmesto meilužio 
išlaisvinimas, bet yra suprantama, kaip išsiuntimas 
iš bokšto kario vadovauti kovai su priešais.

Amerikos gyventojų statisti
ka rodo, kad žmonių, sulaukusių 
65 m., vadinamų pensininkų, žy
miai daugėja. Tenka galvoti, 
kad panašiai yra ir su lietu
viais, nors nemažai jų miršta, 
nesulaukus senatvės, dėl širdies 
ir vėžio ligų.

Reikalinga būtų ir mums su
sirūpinti, suskaičiuoti savo tau
tiečius pagal amžių, ypač vai
kus ir senus. Pradžioje nors 
didmiesčiuose pastudijuoti, ko
kios rūšies reikalinga globa ir 
kaip ją organizuoti.

“Draugo” dienraštyje 1965 
m. kovo 9 d. buvo patalpintas 
labai vertingas mūsų gerbiamos 
profesorės dr. V. Tumėnienės 
straipsnis dėl senatvės proble
mų. Jis ypatingai yra įdomus 
tuo, kad jame nagrinėjama se
nų žmonių psichinės ir emocinės 
problemos, o ne tik fizinės ir 
materialinės.

Prisimenu iš savo medicinos 
praktikos nemažai senų žmonių 
reikalingų moralinės ir dvasinės 
paramos, nors jie ir gyvena sa
vo šeimoje prie vaikų ar visai 
vieniši. Kaip mažai rūpinamasi 
mūsų išeivijoje senatve! Visuo
menė ir mūsų viršūnės vis dar 
nesusiorganizuoja pakankamai 
ir vis stokoja lėšų, o pensinin
kai negalvoja apie savo silpnes
nius piliečius, kol jie patys yra 
pajėgūs suorganizuoti pasilinks
minimų klubus. Tuo tarpu mūsų 
šeimoje yra nemažai senų, kurių 
vaikai yra užimti darbais, dole
rių kalimu, savo gyvenimo tvar 
kymu, taip skirtingu nuo tėvų, 
sulaukusių senatvės. Jiems at

rodo, kad senam užtenka tik 
šilto kampelio ir maisto, nesi
domi jų norais ir reikalavimais. 
Lietuvių patriarchalinės šeimos 
beveik išnyko išeivijoje ir sveti
mame krašte. Jaunesnieji žengia 
amerikiečių keliais, nemėgsta 
senų, negerbia jų, nors turėtų 
būti dėkingi, kad juos išaugino, 
padėjo išeiti mokslus ir t.t. Ne
mažai tokių vaikų stengiasi gy
venti atskirai ir prašalinti tėvus 
iš namų. Amerikiečiai stato na
mus su mažais buteliais pensi
ninkams ir seneliams. ' 

Pasamdyti tėvams butelius rei 
kia pinigų, kurių visada trūks
ta, o gal vaikai nenori daryti 
tokių išlaidų ir siunčia tėvus į 
prieglaudas, kur irgi reikia mo
kėti, o pensijos neužtenka arba 
jos visai neturi. Neretai susida
ro nepakenčiamos abiems pu
sėms gyvenimo sąlygos, tryni
masis net neretai priveda prie 
kovos. Suradus tokias šeimas 
neretai reikėtų padėti materia
liai ir moraliai (dėl ko seneliai 
bijo prieglaudos).

Ne vienas iš mano pacientų 
senelių sakė: norėtų surasti sau 
tinkamą darbą, kad kas pamo
kytų ir suteiktų medžiagos, ar 
tai drožinėti, ar mėgsti, siuvi
nėti ir t.t. Kiti su silpnu maty
mu ar apakę būtų laimingi, kad 
kas jiems paskaitytų laikraštį 
ar knygą ar parašytų laišką. 
Neretai girdėjau norą pasivaikš 
čioti gryname ore, pamatyti at
gimstančią žydinčią gamtą, bet 
nėra paramos. O kodėl neaplan
kyti jiems kino, koncerto ar 
vaidinimo, nebendrauti su žmo
nėmis, su visuomene.

Senų žmonių pergyvenimai ir 
norai būna įvairūs — pagal jų 
praėjusio gyvenimo įpratimus ir 
palinkimus. Nelaimingi seni pa
liegę prieglaudose džiaugiasi su
laukę juos aplankant ir sutei
kiant malonumo muzika, daino
mis ir tautiškais šokiais ar fil
mais. Tokie apsilankymai turėtų 
būti dažni, beveik nuolatiniai. 
Ne tik prieglaudose, bet ir šei
mose galima suteikti poilsio ir 
džiaugsmo senam žmogui. Rei
kia tik noro ir organizuotumo 
sudarius lankytojų grupes ir 
komitetą prie Lietuvių bendruo
menės.

PERĖJO Į KATALIKŲ 
TIKĖJIMĄ

Po šv. Tėvo Pauliaus VI-jo 
lankymosi Indijoje — 140 sirų- 
stačiatikių iš Niranam Indijoje 
šiomis dienomis perėjo kartu į 
katalikų Bažnyčią, priimdami si- 
ro-malankarų katalikų apeigas.

Turėdami tai prieš akis mes galime manyti, kad 
Krescencija anksčiau ar vėliau buvo tapusi bokšto 
mergaite ir tuo būdu įgavusi kulto atspalvį, kurį krikš
čioniškasis pasakotojas lengvai pakeitė į išpažinties 
klausimo ir nuodėmių atleidimo galią.

Šį mūsų galvojimą sutvirtina “Kaiserchronik’os” 
leidėjas H.F. Massmann savo pastabomis apie šią le
gendą. Jis visų pirma pastebi, kad nei Krescencija, 
nei broliai Dietrichai nėra žinomi Romos istorijoje. 
Tačiau jis randa, kad dabar žinomas Romos bokštas, 
vadinamas Angelo pilimi, viduramžiais vadinosi Kres- 
cencijaus pilis, šį vardą ji yra gavusi iš to, kad Ro
mos burmistras Krescencijus 895 metais joje buvo 
įsitvirtinęs prieš karaliaus Otto III užpuolimą. Pilį 
šiuo vardu dvyliktame šimtmety vadina vienas i3lan- 
diškas kelionės aprašymas. Tačiau tame pačiame 
šimtmety viename pamoksle pilis yra vadinama Diet
richo namais. Bet Dietricho namai, matyt, yra buvu
si sąvoka, susijusi ne su viena vieta. Vieni namai Ve
ronoje taip pat yra buvę vadinami tuo vardu.17

Iš to, kad legendos vardai nesiduoda priskiriami 
jokiems istoriniams asmenims, juos tenka laikyti se
nesniais už istorinius laikus.

Angelo pilis galėjo gauti vardą nuo burmistro 
Krescencijaus, bet galėjo būti ir priešingai. Romos 
burmistras, kuris išsigelbėjo Krescencijos pilyje, ga
lėjo gauti 3avo istorinį vardą nuo tos pilies, kurioje 
jis išsigelbėjo. Ypač tai galėjo atsitikti, jei pilis buvo 
susijusi su religine tradicija.

37. 897-8 psl..
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Sukelti nerimą pasaulio sąžinėje

Pasikalbėjimas su Vliko pirmininko pavaduotoju St. Lušiu

Ryšium su Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo komiteto įvairiuose 
kraštuose pradėtomis steigti at 
stovybėmis, Eltos inf. redakto
rius prašė Vliko pirmininko pa
vaduotoją ir Vliko atstovybių 
srities vadovą Stasį Lūšį pateik
ti informacijų visuomenei. St. 
Lūšys pirmiausia buvo paklaus
tas apie jo atstovaujamą sritį, 
apie tai, kaip turėtų atrodyti 
Vliko atstovybių veikla, kokia 
jų struktūra?

—: Vliko valdyboje man te
ko atstovybių organizavimo, ry
šių su jomis palaikymo, infor
mavimo ir koordinavimo reika
lai. Tai yra visai naujas dar
bo baras Vliko veikloje. Jį išryš 
kino gyvenimo patirtis ir Lie
tuvos laisvinimo darbo plėtra. 
Kiekviena naujovė turi savo en
tuziastus ir skeptikus. Jų atsi
rado ir Vliko atstovybes pradė
jus organizuoti. Visų politinių 
organizacijų ir sąjūdžių apsijun- 
gimas Vlike logiškai vedė prie 
santykių išlyginimo ir galutino 
darbų suderinimo tarp visų lie
tuviškų veiksnių. Vliko valdy
bai teko padaryti ta kryptimi 
reikalingų sprendimų ir galuti
nai užbaigti konsolidaciją. Tai 
padaryta giliai išmąsčius, kad 
nebeliktų trinties taškų ir, kad 
visos lietuvių jėgos būtų su
telktos vieningam darbui rusų 
okupuotai Lietuvai gelbėti.

Vliko atstovybės steigiamos 
visuose kraštuose, kur gyvena 
lietuvių. Europa yra labai svar
bus postas, nes juk Lietuva Eu
ropoje. Lietuvių Europoje, pa
lyginti, nedaug tepasiliko, bet 
jų tarpe yra pajėgių žmonių iš 
vyresnės ir jaunesnės kartos, 
kurie sutiks imtis to svarbaus 
ir Lietuvos laisvei labai reikalin 
go darbo. Ryšiai su jais jau už
megzti ir tikimasi Europos kraš 
tuose greitai sudaryti Vliko at
stovybės. Svarbūs yra ir kiti 
kraštai — Australija, Kanada, 
Pietų Amerika, Naujoji Zelandi
ja, Izraelis, Afrikos ir Azijos 
valstybės, kur bus galimybių. 
Ne visos atstovybės iš karto at
siras, bet jų tinklas pastoviai 
bus plečiamas visame žemės ru
tulyje.

Vliko atstovybės bus kolekty
viniai organai. Narių skaičius 
numatytas 3-5 asmenys. Galu
tinai narių skaičių kiekvienai 
atstovybei nutars Vliko valdyba, 
atsižvelgdama į vietos sąlygas. 
Negalint kuriame nors krašte 
sudaryti kolektyvinės atstovy
bės, Vliko valdybai nutarus, ga
lės būti paskirtas ir vienas as
muo — Vliko įgaliotinis. Pa
renkant atstovybėms asmenis, 
pagal galimybę, vadovaujamasi 
grupių atstovavimo principu. At 
stovybės yra Vliko valdybos su
daryti organai ir jai atsakingi. 
Palaiko glaudų ryšį su Vliko 
valdyba, vykdo jos bendras in
strukcijas bei atskirus pavedi
mus ir pastoviai informuoja a- 
pie savo veiklą, planus bei su
manymus.

— Koks pagrindinis atstovy
bių steigimo tikslas? Ar jų na
riai savo darbe nesusidurs su 
dipl. tarnybos, lietuviškų veiks
nių, organizacijų kompetencija? 
— toliau teiravosi Eltos inf. re
daktorius.

— Pagrindinis atstovybių tik 
sias __ rūpintis Lietuvos lais
vinimo politine, informacine ir 
finansine veikla paskirtoje teri
torijoje. Organizuoti Lietuvos 
laisvės bylos kėlimą ir paramos 
ieškojimą atitinkamų kraštų vy
riausybėse, parlamentuose, poli
tinėse organizacijose, kultūrinin 
kų sluoksniuose, mokslo įstaigo
se, spaudoje ir pas atskirus į- 
takingus asmenis. Mums reikia 
nuolat didinti draugų skaičių 
kovoje prieš komunistiniai - ru
siškąjį kolonializmą Baltijos pa
kraštyje. Vliko atstovybės bus 
tais židiniais, kurie nušvies lais
vajam pasauliui tą šiurpią ne
laisvės sutemą Lietuvoje, kuri 
ne tik slegia, bet ir naikina ne

kaltas tautas žiauriausio impe
rializmo sumetimais.

Vliko atstovybės savo darbe 
kai kuriuose kraštuose susidurs 
su kitomis organizacijomis, Lie
tuvių Bendruomene ir Lietuvos 
diplomatiniais atstovais, bet ne
susidurs su jais nedraugiška pra 
sme. Toks susitikimas su ištiki
mų kovos draugų susitikimu, 
kovojančių prieš tą patį priešą. 
Vliko atstovybių nuostatuose į- 
sakmiai pasakyta, kad jos arti
mai bendradarbiauja su nepri
klausomos Lietuvos diplomatais, 
konsulais, Lietuvių bendruome
ne ir kitomis lietuvių organiza
cijomis, jei jos yra atstovybės 
veikimo plote. Kai pats Vlikas 
nebesusiduria nei su diplomatine 
tarnyba, nei su Amerikos Lietu 
vių taryba, nei su Lietuvių ben
druomene, tai ir jo atstovybės 
kituose kraštuose to nesusipra
timo išvengs. Nuoširdus bend
radarbiavimas ir sutarimas da
bar yra vienintelė norma visiem 
lietuviam, siekiant Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės.

— Kuriuo būdu atstovybės 
nariai galės reikštis visuomenė
je? Ar numatomas ryšis su Vli
ko informacijos baru? Ar at
stovybėms teks ir finansinio po
būdžio klausimai? Kada tikima
si baigti atstovybių organizavi
mą?

— Kiekvieno krašto atstovy
bė, pradėdama darbą, tą klausi
mą svarstys ir su Vliko valdy
ba tarsis. Bendromis jėgomis tie 
būdai bus išryškinti kiekvienam 
kraštui skyrium. Atstovybių ry
šiai su Vliko informacijos ka
nalais turės būti siuntinėjama 
visoms atstovybėms, o kitomis
kalbomis leidžiamos Eltos__ a-
titinkami to krašto kalba, ku
rioje veikia atstovybė.

Finansinė problema yra labai 
aktuali visai lietuvių veiklai. 
Vis dar nerandama tinkamo bū 
do reikalingoms sumoms sutelk
ti. Lietuvos Išlaisvinimo tautos 
fondas nurodė į naują mokesti
nį būdą lėšas Lietuvos išlaisvi
nimui telkti. Kiekvienas paja
mų turįs lietuvis bus paprašy
tas apsidėti kasmetiniu mokes
čiu Lietuvos laisvės kovai rem
ti. Tas mokestis bus savanoriš
kas, garbingo dydžio ir laiku 
sumokamas. Vliko atstovybėms 
teks ir tuo dalyku rūpintis, nes 
pinigų trūkumas yra stabdis vi
siems darbams.

Mes stovime dabar to darbo 
pradžioje, bet negalime tikrai 
pasakyti, kada jis bus užbaig- 

Į tas. Kai kur, kaip Pietų Ame
rikoje, jis vyko labai sklandžiai. 
Tikimės, kad šiais metais pradė
ję, šiais metais ir baigsime. Pie
tų Amerikoje atstovybės jau su
darytos Argentinoje, Brazilijo
je, Kolumbijoje ir Urugvajuje.

Pagaliau, Vliko pirmininko pa 
vaduotojas St. Lūšys buvo pa
klaustas — kokie pagrindiniai 
Vliko lūkesčiai, atstovybes ga
lutinai sudarius ir joms pradė
jus veiklą?

— Be minėtų Vliko lūkesčių 
iš steigiamų atstovybių, lieka 
pabrėžti du:

a) Įtikinti laisvųjų valstybių 
vyriausybes, parlamentarus ir 
politikus, kad pasaulio taika y- 
ra nedaloma ir jos niekada ne
galės būti, kol yra pavergtų 
tautų. Nerimtos yra kalbos apie 
koegzistenciją ar nusiginklavi
mą, kol šimtas milijonų žmonių 
tebėra pavergti, persekiojami ir 
žudomi žiauriausio komunisti- 
niai-rusiškojo imperializmo Eu-

. ropos širdyje.
b) Sukelti nerimą pasaulio 

sąžinėje, pateikiant jai tikrus 
faktus apie Sovietų Rusijos pa
vergtų tautų visų pagrindinių 
teisių paneigimą. Pasaulio są
žinė turi būti užversta faktais 
tos baisios priespaudos, kuri y- 
ra dabar Lietuvoje ir kitose pa
vergtose tautose, kad ji pasi
bjaurėtų ir visuotinai sukiltų. 
Kai ji sukils, naujasis rusų ko
lonializmas nebeišlaikys, nes So
vietų Rusijai nebeapsimokės nei

Genocido paroda Worcestery prie miesto rotušes

Mūsų kolonijose
Worcester, Mass.

Proteso demonstracija prieš 
Lietuvos pavergėjus

Pasirengimas ir propaganda.
Lietuvos 25 metų pavergimo 
proga Worcesterio lietuvių or
ganizacijų taryba savo balan
džio mėn. susirinkime nutarė 
surengti protesto eiseną per mie 
stą iki rotušės (City Hali). Tam 
reikalui buvo išrinktas komite
tas ir sudarytos komisijos. Ko
miteto garbės pirmininkais su
tiko būti prel. K. Vasys ir kun. 
J. Bakanas, o vėliau ir naujai 
paskirtas š v. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. J. Jutkevičius. 
Darbo komiteto pirm. Pr. Sta- 
nelis, sekr. J. Svikla, ižd. P. Mo
lis, J. Pipiras ir L. Jokubaus- 
kas. Reprezentacinę komisiją, 
kuri rūpinosi išgauti eisenai lei
dimą ir kvietė kalbėtojus, suda
rė A. Staliulionis, Ed. Struckus 
ir advokatas R. Sarapas. Eiseną 
tvarkyti apsiėmė lietuvių vete
ranų postas, vadovaujamas J. 
Drumsto. Rezoliucija rūpinosi 
adv. R. Sarapas. Pamaldų ko
misiją sudarė kun. J. Bakanas, 
kun. J Steponaitis, Ed Daniels 
r M. Watkins. Finansais rūpin

tis pavesta P. Moliui, V. židžiū- 
nui, M. Watkins, V. Pigagai, A. 
Tamkui ir Paliliūnui. Protesto 
plakatų tekstais ir jų pagamini
mu — J. Lendraitienė, R. Sara
pas, J. Pipiras, Pr. Račiukaitis, 
A. Krasinskas ir pats komiteto 
pirm. Pr. Stanelis nemažai dar
bo tam reikalui įdėjo, genoci
do parodos komisija — L. Jo- 
kubauskas, A. Lileikis ir E. Da
niels, spauda bei propaganda rū
pinosi J. Krasinskas, E. Meilus, 
R. Sarapas, A. Lileikis ir Pr. 
Pauliukonis.

Apie įvyksiančią protesto ei
seną VVorcesterio lietuvių visuo
menė buvo informuota pei lie
tuvišką u anglišką spaudą, ke
turius sekmadienius abiejų pa
rapijų biulei?. iuo;j? lietuviškai 
;r angliškai, kunigai per pamoks 
iUš, ragino visuomei ę dalyvauti 
eisenoje, ’;..tvns kartus nėr 
Laisvės Varpe” radijo valan

dėlę buvo skelbiama. Eisenos 
išvak prie miesto rotušės,
xur s’ mkry; u ja visi miesto 
autobusai, buvo išstatyta geno- 
edo ' -rod", pra" viams išda'in- 
ta anglų kalba apie 2,000 atitin
kamų proklamacijų, A. Lileikio
rupesf'.u pagamintų, vietos dien 
raštis buvo j Įėjęs parodos nuo 
trauką su d'iem 1 etuVaitėm. pa 
žymėdamas, kad tytoj įvyks rai
ti lietuvių i rei esto eisena. Vy>. 
Rupijos savaitrasryje “Catholie 
Free Press” kDI ro kun. J. I,d 
kevičiaus pastangų dėka pas ;u-

politiškai nei ekonomiškai lai
kyti pavergtus kraštus/ Pasau
lio sąžinės spaudimas pasireikš 
labai konkrečiai.

Ne vienos dienos tai darbas ir 
ne vienų lietuvių. Bet mes tu
rime pradėti tą ratą sukti di
deliu pasiryžimu ir neišsenkama 
jėga. Talkininkų atsiras ir kal
nų griūtis prasidės. Dievas lai
mins — pergalė ateis. Tegu o- 
kupantas nedžiūgauja 25 metų 
pavergimo sukaktimi, tautos už 
laisvę šimtmečius kovoja.

tiniame puslapyje buvo pataipin 
tas ilgas įvardintas “Lithuanian 
Tragedy Recalled on 25th Anni- 
yersary Of Red Supression” : t- 
vaizduojąs kalikų persekioji
mą Lietuvoje. Taip pat paska
tinę savaitę b;, v o išsiuntinita 
tVorcesterio d" t«zijos parapi- 
įonis ir kitų ori’ ščionių oeu1- 
ruomenėms laiškai, kuriuose bu 
vo trumpai pampėtas žiaurus 
Lietuvos 1 ikinčią;,ų persėki /•- 
mas ir prašoma pasimelsti už 
kenčiančius tikini" uosius.

Protesto eisena. Birželio 13 d. 
2 vai. iš Lietuvių Piliečių klubo 
pasipylė lietuvių demonstracinė 
protesto eisena prieš Lietuvos 
pavergėjus. Eisenos priekyje dvi 
lietuvaitės nešė didelį plakatą 
su užrašu “March For Lithua

Worcesterio lietuviai birželio 13 d. protesto eisenoj žygiuoja per miestą

nian Liberation”, už jų žygia
vo lietuvių veteranų pirm. J. 
Drumstas, toliau komiteto pirm. 
Pr. Stanelis su kun. J. Steponai
čiu, už jų veteranų ir kitų or
ganizacijų vėliavos, veteranų 
būgnų orkestras, organizacijos, 
Šv. Kazimiero parapijos mokyk
los mokiniai su seselėmis, Put
namo vienuolyno bendrabutietės 
tautiškais rūbais apsirengusios 
su seselėmis M. Palmyra ir M. 
Jurgita bei kiti lietuviai. Eiseno 
je dalyvavo, nežiūrint vėsaus o- 
ro, virš 1,000 asmenų. Buvo ne
šama 25 plakatai, su įvairiais 
užrašais, reikalaujančiais Mask
vos okupantus pasitraukti iš 
Lietuvos, grąžinti lietuvius trem

FRANK’S T. V. 8i RADIO, Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

PASINAUDOKITE ’j

DRAUGO” SPAUSTUVĖS . 
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu
vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas kny-. 
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.
... Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyveni
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei. 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu1

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO, ILL. 60629 TEL LU 5-9500 
....... ....— ...

tinius, duoti laisvę pavergtai 
lietuvių tautai ir panašiai. Da
lyviai buvo prisisegę ženklelius, 
su Pabaltijo pavergtų tautų že
mėlapiu. Eisena vyko tvarkin
gai ir drausmingai. Policija gė
rėjosi eisenos drausmingumu.

Protesto rezoliucija ir kalbos. 
Miesto rotušės priekyje buvo pa 
statyta speciali estrada, iš ku- 
,'ios buvo sakomos kalbos. 3 v. 
adv. R. Sarapas pradėjo protes
to susirinkimą. Pirmiausia per
skaitė protesto rezoliuciją prieš 
L; tuvos pavergėjus. Tylos mi
tute pagerbti Lietuvos laisvės 
evotojai ir t k ką miręs Worces- 

Į cerio miesto reikalų vedėjas Mc 
i Brath. kuris buvo pasižadėjęs 

-tuvių protesto mitinge kalbė
ti.

Miesto tarybos narys George 
A. Wells pasveikino lietuvių pro 
testo eiseną. Massachusetts sena 
torius Vytautas Pigaga priminė 
komunizmo pavojų ir pakartojo 
iš proklamacijos paimtą sakinį: 
“Kas jūs esate, mes buvome, o 
kas mes esame, jūs galite būti”.

Kongresmanas Harold D. Do- 
nohue pabrėžė, kad birželio 15 
d., kada Sovietų Rusija jėga 
užėmė tris mažas Pabaltijo vals 
tybes, yra juoda ir klastinga 
žmonijos istorijoje”. Pareiškė 
įsitikinimą, kad daugelio ame
rikiečių “susirūpinimas Lietu
vos likimu didėja”. Lietuviai y- 
ra “liudininkai mūsų nesugebė
jimų veikti pagal tuos principus, 
už kuriuos mūsų žmonės per 
abu pasaulinius karus kovojo 
ir mirė...” Jis reikalavo, kad 
Jungtinės Tautos pajustų "mo
ralės ir žmoniškumo atsakomy- 
oę atstatyti Lietuvos nepriklau
somybę”.

Adv. R. Sarapas perskaitė

Massachusetts gubernatoriaus 
John A. Volpe proklamaciją, 
skelbiančią nuo birželio 13 iki 
19 d. Pabaltijo tautų laisvės sa
vaitę.

Šv. Pauliaus katedroje šven
toji valanda. Po kalbų visi vyko 
į katedrą. Įeinantieji į bažnyčią 
gavo visų giesmių ir maldų teks 
tus, parūpintus kun. J. Stepo
naičio. Dalyvavo Aušros Vartų, 
Šv. Kazimiero parapijų ir Meno 
Mėgėjų ratelio chorai, vargona
vo muz. V. Burdulis. Pamaldas 
laikė Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. J. Jutkevičius, a- 
sistavo diakonu kun. J. Stepo
naitis, subdiakonu subd. Gore- 
kas. Šventei pritaikintą turinin

gą pamokslą pasakė domininko
nas tėvas dr. A. Jurgelaitis.

Katedroj liet. giesmės “Mari
ja, Marija... Dievas mūsų prie
glauda, šventas Dieve” ir kitos 
skambėjo galingai, jaudino vi
sus dalyvius. Vienas iš dalyvių 
išsireiškė, kad jis niekad taip 
karštai nesimeldęs, kaip tą va
landą. Pamaldose dalyvavęs ka
tedros rektorius prel. Thomas 
Daley gėrėjosi lietuviškų gies
mių melodijomis ir džiaugėsi, 
kad leido lietuviams tokią nepap 
astą dieną susirinkti į katedrą 
usikaupti religinei valandai. Da 
■/vavę kai kurie air'ai pamal

dose taip pat grožėjosi lietuvių 
-eliginėmis giesmėmis. Buvo at
vykęs ir kongresmanas H. Do- 
nohue. Mitinge ir pamaldose, ne
žiūrint savo silpnos sveikatos, 
dalyvavo ir prel. K. Vasys, taip 
pat kun. A. Jankauskas.

Pirmadienio “Worcester Te- 
legram” ilgoku straipsniu apra
šė visą lietuvių eiseną ir mitin
gą, pabrėždamas, kad nežiū
rint šalto oro, eisenoje ir mitin
ge dalyvavo gausiai žmonių. Ei
senoje buvo net motinų su kū
dikiais ant rankų. O vakarinis 
“Evening” Gazette” pirmame 
puslapyje dar paminėjo kongr^-

“PRAŠAU, PADEKITE MAN”
DSl gausių Viešpaties malonių aš ateinu pas jus Jo vardu, dSl 

Jo bažnyčios, ieškodamas jūsų pagalbos. Mūsų parapijai desperatiš
kai reikia $28,000, arba /nes prarasime savo bažnyčią.. Mano para
pijiečiai buvo atitolę nuo bažnyčios 30 metų ir aš nenoriu jų pra 
rasti. Jie visai atitolš, jei aš prarasiu bažnyčią dSl finansinių sun
kumų. Mano žmončs yra neturtingi angliakasiai, bet turtingi re
ligijoje.

'''Dievas myli mielai duodanti”, sako šventas raštas. Ar negaiš
tumėt ir jūs atverti savo širdis. Pabuskite $1.00 su daugeliu maldų 
jūsų intencija ir nuoširdžia padčka už dšmesj mano parapijos rei
kalams. Savo maldoje lr dEkingume lieku Jūsų

JSzuje ir Marijoje,
Kun. Tėvas VValter VVerbicki

ST. GEORGE’S CATHOLIC CHURGH
222 Cedar St., So. Timmins, Ontario, Canada

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

M#RQUETTi PK., 6211 S, Western PRosp. 8-S8T5
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vai. iki 5 vai. p.p.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIENĮ

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais- 

Dėl visų informacijų, kreipkitės į

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 
_ mes apmokam visas pašto 

persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK RD. — CHICAGO — VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, i'uesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

currunt dividend on invostment Ytomis
MVipENDŲ MOKAMA PAGAL VTSAS TAUPYMO SĄSKAITAS 

Už 1 metų Investavimo bonus mokama 4^% dividendų kas pusmeti Ir 
dar Išmokame po už kiekvienus metus, 4 metams praSJus

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 82, IULINOI8

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir šeštad. 9 v r __ 4-30
Trečiad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v. p. P.

s
T t/ & RADIO (LIETUVIAI)

■ • v • Sav DAN LIUTIKAS 
TAISYMAS yra mūsų SEPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

CIRCUIT

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

Kas tik turi gėrę skonį,

Viskę perka pas Lieponį!

mano H. Donohue kalbos svar
besnes ištraukas antrašte Do
nohue Asks U. N. to Help Cap- 
tive Lands”.

SUMĖTĖ NUŽUDYTŲ KŪNUS 
Į UPĘ

Sukilėliai Kongo respublikoje 
žiauriai nužudė trisdešimt vie
ną belgų ir olandų misionierių. 
Žinią atnešė pabėgėliai, pasiekę 
Kongo sostinę. Jie patys matė, 
kaip nužudytų misionierių kūnai 
buvo sumesti į Rubi upę prie 
Būtos miesto.

Z nia visame pasauly sukėlė 
g tų pasibaisėjimą. “Misionieriai 
yra taikos ir meilės nešėjai, — 
rašo spauda. — Jie atėjo į Af
rikos žemyną, trokšdami drau
ge su Kristaus Evangelija at
nešti kultūros šviesą, brolišką 
meilę ir tikrąją taiką... Šie ne
kalti misionieriai buvo paimti į- 
kaitais. Dėl to jų nužudymas 
yra priešingas bet kokiai žmogiš 
kai teisei.

— Ne tik katalikų Bažnyčia, 
— pabrėžia laikraščiai, — bet 
r visos žmonijos sąžinė yra 

pažeista šių švenčiausių ir ele
mentariausių žmogaus teisių su
laužymu...

5%



Šių mėty liepos mėn. 3 dieną 7-tą valandą po pietą
UNION PIER COMMUNITY HALL

LB Čikagos Apygardos valdyba ruošia tradicinį
Australiški vėžiai! Dešros pagal agr. A. Šantaro receptą! 

Turtingas bufetas Patarnavimas prie stalų!

V Ė ŽI Ų BALIŲ
Šokiams gros K. RAMANAUSKO orkestras. Stalus pra

šome užsisakyti iš anksto šiuo telefonu: 847 - 6016.

JAV PREZIDENTO PADĖKA 
LIETUVIŲ SALĖS 

BENDROVEI

* Lietuvių salės bendrovės ir
Lietuvių klubo vadovybė, neuž- 
miršta ir Clevelando lietuvių vi
suomeninių — kultūrinių bei po
litinių problemų. Lietuvių salės 
bendrovės akcininkų ir Lietuvių 
klubo narių metiniame susirin
kime buvo priimtas nutarimas 
pasiųsti sveikinimą JAV prezi
dentui L. Jolhnsonui už jo tvirtą 
laikyseną kovojant su komunis
tine agresija Vietname ir ryž
tingą akciją sustabdant tokią 
pat komunistų agresiją Dominin 
konų respublikoje.

Neseniai, Lietuvių salės ben
drovės ir Lietuvių klubo prezi
dentas Zenonas Duomanas gavo 
laišką iš Valstybės departamen
to, kuriame prezidento L. John- 
sono vardu dėkojama už pareikš 
tus sveikinimus ir pritarimą jo 
veiksmams Vietnamo ir Domi
ninkonų Respublikos konfliktus 
sprendžiant.

Tokio pat turinio laiškus iš 
Valstybės Departamento gavo 
Lietuvių Klubo ir Lithuanian 
Village Bendrovės Prezidentas 
Z. Dučmanas, nes šios visos 
trys įstaigos sveikinimą JAV 
Prezidentui buvo pasiuntusios 
atskirai kiekviena.

LINKSMAS VARDUVININKŲ 
VAKARAS LIETUVIŲ 

SALĖJE

Clevelando Lietuvių Salės ben 
drovės ir Lietuvių Klubo vado
vybė, puoselėdama įvairias mū
sų tautines tradicijas, šeštadie
nį, birželio 26 d., savo salės bei 
svetainės patalpose, 6835 Supe
rior Avenue, ruošia varduvinin
kų vakarą. Bus pagerbti: Aloy
zai, Antanai, Juliai, Pranciškai, 
Vitai, Vladislovai, Zenonai ir po 
puharieji tos savaitės Jonai, 
Petrai bei Povilai. Taipogi bus 
pagerbtos Antaninos, Joanos, 
Julijos, Petrutės, Vitos ir Pran
ciškos.

Vakaro metu veiks ir tradici
nis vaišių stalas su gardžiais 
valgiais bei gaiviais gėrimais. 
Vakaro nuotaikos paįvairinimui 
bus laimėjimai, tranki muzika 
tiems, kurie bus pasinešę šokių 
sūkuriuose parodyti kojų miklu
mą...

Vakaras, kuris prasidės 7.00 
vai.

SLA 14 KUOPOS GEGUŽINĖ

SLA 14 kuopos narių geguži
nė įvyksta liepos 4 d. Čiurlionio 
Meno ansamblio (10809 Magno
lia Drive, East Cleveland) sody
boje. Pasitaikius blogam orui, 
įvyks ČM Ansamblio namuose. 
Pradžia 1 vai. p. p.

Popietės ruošos komisiją su
daro M. Mišeikienė, M. Trainaus 
kaitė, M. Jonės, J. Polterienė ir 
P. Šukys.

— Benediktas Kurklius su
žmona buvo išvykę į Pittsbur- 
gą, kur dalyvavo sūnų Algirdo 
ir Broniaus Taorų gimnazijos 
baigimo šventėje. Abu sūnūs 
baigė labai gerais pažymiais.

Ingrida Bublienė, Vysk. Mot. 
Valančiaus Lit. mokyklos Cle- 
velande tautinių šokių grupės 
vadovė, išvyko į Dainavą, kur

dalyvauja tautinių šokių vadovų 
kursuose.

Juzė Nasvytienė, kurį laiką 
buvo ligoninėje. Dabar sveiksta 
namuose.

Rūta Mockutė, Neo-Lithuania 
korp. filisterė, ilgesnį laiką ke
liavusi po Europą, grįžo pas sa
vo tėvus į Clevelandą.

PABALTIEČIŲ
DEMONSTRACIJA

Sekmadienį, birželio 20 d., Cle 
velando lietuviai, talkininkau
jant latviams ir estams, įspūdin 
gai paminėjo Pabaltijo valsty
bių okupacijos sukaktį. Visas 
minėjimas vyko pačiame mies
to centre, kad patrauktų kiek 
gal ina didesnį amerikiečių dė
mesį.

11 vai. šv. mišių metu, Šv. 
Jono katedra buvo užpildyta 
Clevelando lietuvių, prie kurių 
prisidėjo keli šimtai latvių ir 
estų. Mišias atnašavo ir pamok
slą pasakė katedros klebonas, 
prel. Richard P. Walsh. Dešimt 
1 etuvių organizacijų ir po dvi 
latvių ir estų dalyvavo pamal
dose. Pamaldų metu giedojo 
Čiur’ionio ansamblis, vadov. mu
ziko A. Mikulskio.

Tuoj po pamaldų, visi daly
viai tvarkingai nužygiavo į cent 
rinę miesto aikštę, Public 
Sąuare. Clevelando policija už
darė šalutines gatves ir tvarkė 
eiseną. Policijos apskaičiavimu, 
eisenoje dalyvavo apie 3,000 
pabaltiečių.

Minėjimas įvyko Clevelando 
Public Sąuare, prie buvusio bur
mistro Johnson paminklo. Mi
nėjimą atidarė Clevelando Es
tų sąjungos pirm. A. Traks, pa
kviesdamas sugiedoti Amerikos 
himną, kurį atliko Čiurlionio an
samblis.

Buvo perskaitytos Ohio guber 
natoriaus ir Clevelando burmist 
ro proklamacijos, po kurių mi
nėjimo komit. pirm. A. Pautie
nes iškėlė pabaltiečių kaltinimus 
Sovietams, pažymėdamas Sovie
tų veiksmus prieš taiką ir tei
singumą.

Pagrindinę kalbą pasakė Cu- 
yahoga apskrities inspektorius 
ir Clevelando tautybių sąjūdžio 
vadas Ralph J. Perk, kuris sa
vo kalboje pabrėžė Sovietų nu- 
s’kaltimus ir ragino visas tau
tybes jungtis į bendrą kovą už 
visų laisvę.

Minėjimo dalyviai priėmė ati
tinkamą rezoliuciją vyriausybės 
ir kongreso nariams, kurią pa
tiekė latvių atstovas Z. Riders. 
Sekė trumpas pabaltiečių žodis 
sava kalba ir visų trijų tauty
bėj himnai, kuriuos sugiedojo 
Čiurl'onio ansamblis. Lietuviš
kai žodį tarė ALT skyr. vice
pirm. J. Daugėla.

Eisenoje ir minėjime, kuriuo
se dalyvavo visos pagrindinės 
lietuvių organizacijos, buvo vi
sa eilė didėtų plakatų reikalau- 
■ančių Pabaltijo valstybių lais
vės. Minėjime dalyvavo ir ame
rikiečių organizacijų atstovai. 
Minėjimas pasisekė.

A. Pautienis

LIETUVIŲ TEISININKŲ 
DVIDEŠIMTMEČIO 

MINĖJIMAS

Lietuvių teisininkų dr-jos Cle
velando skyrius birželio 26 d.
5 vai. v. Čiurlionio ansamblio

Organizacijų vėliavos plakatai ir minia Cieveiande minėjimo metu.
Nuotrauka J. Garlos

namuose, 10908 Magnolia Dr., 
I rengia Lietuvių teisininkų dr- 
I jos 25 metų sukakties minėji
mą. Po minėjimo vaišės.

Malon;ai kviečiame atsilanky
ti.
LTD ' Clevelando skyr. valdyba

PABALTIEČIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS, PLAUKYMO IR 

FUTBOLO PIRMENYBĖS

Š. Amerikos Pabaltiečių leng
vosios atletikos, plaukymo ir 
futbolo (Soccer) pirmenybės į- 
vyks liepos 17 -18 d., Lake- 
wood, N. J., apie 50 mylių į pie
tus nuo New Yorko.

Pirmenybes vykdo estai.
Lengvosios atletikos varžybos 

bus vykdomos vyrų, moterų, 
jaunių A (16-18 m.), jaunių B 
(15 m. ir jaunesnių) ir mergai
čių B *(15 m. ir jaunesnių).

Plaukymo pirmenybės vyks 
vyrų, moterų, jaunių A (15-16 
m.), jaunių bei mergaičių B 
(14-14 m.), jaunių bei mer
gaičių C (11-12 m.) ir jaunių 
bei mergaičių D (10 m. ir jau- 
įesnių).
Tiek lengvojoje atletikoje, tiek 

ir plaukyme varžybų programa 
apims beveik visas reguliarias 
rungtis. Mergaičių A klasės leng 
voje atletikoje (16-17 m.) ir 
plaukyme (15-16 m.) yra pri
jungta prie moterų klasės.

Futbolas (soccer) bus vykdo
mas tik vyrų klasėje, kur kiek
vieną tautybę atstovaus repre
zentacinė komanda — rinktinė. 
Futbolas bus prvestas “vieno 
minuso” sistema, šeštadienį, lie
pos 17 d., lietuviai žais su es
tais. Sekmadienį, pereitų metų 
nugalėtojai — latviai žais prieš 
lietuvių - estų laimėtoją dėl meis 
terio titulo.

Lengvoji atletika ir futbolas

Organizacijos su vėliavomis plakatais ir tūkstantinė minia eina iš šv. Jono katedros j Public Sąuare, 
kur prie buvusio Clevelando majoro Johnson paminklo įvyko minėjimas. Eisenoje dalyvavo latviai ir 
estai. Nuotrauka J. Garlos

SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $1OOO 
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO!

Balzekas Motor Sales. Ine.
4030 Archer Avenue, Telef.: Virginia 7-1515

CHRYSLER - Imperial — PLYMOUTH - Valiant — BARACUDA
SOO gėry vartotų automobilių. Labai nužemintom kainom. Galima pirkti be pinigų. 

Didžiausia ir teisingiausia Automobilių įstaiga Amerikoje

irncsm
, WFBD0«T(
®SSiA-lAlViA..'JTHyANĮA

vyks Lakewood Aukšt. mok. sta 
dione. Plaukymo varžybos bus 
pravestos puikiame Farmingdale 
Svvimming Club 25 m. baseine, 
apie 12 mylių nuo Lakewood.

Visi mūsų lengvatletai ir plau 
kikai yra kviečiami kuo gausiau 
šiose varžybose dalyvauti. Da
lyvių registracija vykdoma per 
sporto klubus, arba tiesioginiai 
šiuo adresu, iki liepos 7 d.: A. 
Bielskus, 15321 Lake Shore 
Blvd., Cleveland, Ohio, 44110 
(Telefonas 486-6177).

Smulkesnės informacijos ir re 
gistracijos blankai gaunami 
sporto klubuose arba tiesiogi
niai aukščiau nurodytu adre
su.
P. S. F-jos Lietuvių Sekc. K-tas

PABALTIEČIŲ 
LAUKO TENISAS

Š. Amerikos pabaltiečių lauko 
teniso pirmenybės įvyks liepos 
31 d. — rugpiūčio 1 d., Chica- 
joje.

VENGRIJA NORI ĮSIVEŽTI 
JAVŲ

Budapeštas. — Vengrijos že
mės ūkio specialistas G. Eck 
per Budapešto radiją pareiškė 
nuomonę, kad Vengrijai ir ki
tiems Rytų bloko kraštams esą 
būtina įsivežti didesnius javų 
kiekius. Buvę planavimo klaidų, 
turėjo įtakos ir įvairios gam
tos nelaimės. Nors per pasta
ruosius metus padėtis pagerėju
si, tačiau sunkumai ūkyje dar 
nenugalėti. Išskyrus Rumuniją 
ir Jugoslaviją, javus impor
tuoti priversti visi Rytų bloko 
kraštai. Tai būsią reikalinga ir 
per ateinančius kelerius metus.

(E.)

KRETINGIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Kretingos gimnazijos 1944 m. 
laidos abiturientai birželio 16 
d. renkasi Chicagon atšvęsti 
(kad ir su pasivėlavimu) 20- 
ties metų gimnazijos baigimo 
sukaktį. Yra vilties, kad anų 
dienų šaunios klasės vyrai ir 
merginos, dabar gražių lietuviš
kų šeimų tėvai ir motinos iš Ka 
nados, ir JAV-bių nuo Ramio
jo vandenyno ir Atlanto pakraš
čių tą dieną vėl pabuvos kartu, 
sustiprindami save anose sun
kiose dienose išugdytu tikėji
mu, viltim, ryžtu ir entuziaz
mu.

Ta pačia proga paskutinės 
laidos prieš didįjį tautos “exo- 
dus” Kretingos gimnazijos abi
turientai kviečia Chicagon susi
burti buv. tos gimnazijos moky
tojus, mokinius ir visus kretin- 
giečius.

Gimnazijos vadovybė, moky
tojai, mokiniai, mokinių tėvai ir 
visa visuomenė anom dienom 
rodė tiesiog herojiškas pastan
gas karo sunaikintoje Kretin
goje išlaikyti reikšmingąjį lie
tuvišką švietimo centrą. Vokie
čių karinė ir civilinė valdžia, o 
ypač Klaipėdos gestapui patrio
tinis žemaičių jaunimas Kretin
gos gimnazijoje buvo lyg aštrus 
krislas akyse. Mat gimnazija da 
žnai ruošdavo patriotines nuotai 
kas keliančius vakarus bei mi
nėjimus, iš čia sklido į kaimus 
ir miestelius pogrindinė spauda, 
čia virš 600 jaunimo buvo ruo
šiami kovai už savo žemės lais
vę. Priešas tai gerai žinojo ir 
dėjo visas pastangas šį centrą 
sunaikinti: atiminėjo patalpas, 
gimnazijos inventorių, persekio
jo mokinius ir mokytojus. Gim
nazijos ir visuomenės solidaru
mo dėka okupanto spaudimas 
buvo atlaikytas. Išvaryta iš vie
nų patalpų, gimnazija dirbo ki
tose, mažytėse, jei reikėjo ir ke 
turiomis pamainomis. Mokiniai, 
jų tėvai ir mokytojai vėliau sa
vo rankomis ryžosi suremontuo
ti sudegusius buv. pranciškonų 
gimnazijos rūmus. Tekdavo dirb 
ti prirūkusiose ir šaltose klasė
se. Negaudami kuro, patys 
mokiniai vasaromis kasė durpes, 
kad žiemą nereiktų šalti.

(Sudegusio miesto gyventojai 
gimnazijai rodė daug draugišku

mo ir pasiaukojimo. Patys bū
dami suglaudinti, dar labiau 
spaudėsi, kad atsirastų vietos 
mokytojams ir iš apylinkių su
plaukusiems mokiniams.

Ši didžiuliu žemaičių entuziaz
mu išsilaikiusi gimnazija atliko 
reikšmingą misiją savajai tau
tai. Pavergtajai tėvynei ir lais
vajam pasauliui ji davė univer
sitetų profesorių, rimtų profesio 
nalų, reikšmingų visuomeninin
kų. Gimnaziją atidavė ir gau
sią kraujo auką kovoje su ru

LITHUANIAN 
B A K E R Y

2450 W. 59th Street
Chicago, Illinois 60629 
Tel. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS 
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymus įvairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdara nuo 8—6 v.v- Uždara sekm. ir pirm.
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

BRABEC’S DEP1r. STORE
51 st & DAMEN OPEN SUNDAY

HOLLYVVOOD BED with Sealy TRAILER LOAD
Mattress.......... $29.00 & up SEALY MATTRĖSSES

1000 WINDOW SHADES $14.95 — $19.95 — $24.95
Cut to your size . . 59c & up VVorth Much More

ROOM 12x15 LAID VVITH BIRBS’ HEAVY DUTY
VINYL LINOLEUM .................................................... $35.80
Joe Brabec atvyks j namus apskaičiuoti Jums kilimų, llno- 

leum, baldų, apvalkalų, užuolaidų, veneciškų užuolaidų lr baldų 
apmušimo kalnas. Skambinkite — HEmlock 4-3200.

Drapes Measured, Sewed and Hung Free.
DRAW DRAPE SALE

99c Yd. $1.99 Yd. $2.99 Yd.
NO MONEV DOWN. CALL HE 4-3200 FOR ESTTMATE. 

5,000 YARDS VVALL TO VVALL CARPETING
ROOM 12x12 LAID VVITH NYLON CARPETING ___ __

AND PADDING ............................................................ $59.50
ROOM 12x 18 LAID VVITH NYLON CARPETING _ _ _ _ _

AND PADDING ............................................................ $96.00
ROOM 12 x 24 LAID VVITH NYLON CARPETING

AND PADDING ........................................................ $ I I 9.00
NO MONEY DOVVN. Call HE 4-3200 for Free Estimate & Sample. 

SUN DAY HOURS 10:30 A.M. TO 6 P.M.

SKIP’S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 S0. DAMEM AVĖ. ALL PHOHES WA 5-8202
JUNE — BIRŽELIO 24, 25, 26 D. D.

CHANTRE V.X.O.P, IMPORTED
GERMAN BRANDY Fifth $4.89

ST. REMY Imported FRENCH BRANDY Fifth $3-79
MOUQUIN IMPORTED 10 year old

BRANDY Fifth $3-79

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89
BUTON IMPORTED

VERMOUTH dry or svveet 30 oz. Bottle $1.19
LUANA Imported Coffee Liąueur Fifth $4.98
PIERRE CARTIER BORDEAUX 1959 Vintage

Red or VVhite, Medoc or St. Emilion Fifth $1.39
FORBIDDEN FRUIT LIQUEUR Fifth $5-29

GETTELMAN bock BEER
24—12 oz. T. Avvay Bottles Case :$$2>.79

SOUTHERN COMFORT
LIUUEUR Fifth $3-89

siškuoju Lietuvos laisvės uzur
patoriumi.

Kretingiečių susitikimas, rei
kia laukti, nebus vien sentimen
talus praeities dienų prisimini

mų atgaivinimas, bet ir ryžto 
atnaujinimas tolimesnei kovai
už Lietuvos laisvę.

Norintieji nuvažiavime daly
vauti visas informacijas gauna 
šuo adresu: V. Pleirienė, 6658 
Rockvveil St., Chicago, III. 60629. 
Registruotis iki birželio 18 d.

—J. K.

— Amerikoje iš valdžios pa
šalpų gyvena 7,900,000 asme-



DRAUGAS, penktadienis, 1965 m. birželio 25 d.

f Z A S S I F I E D G U I D E REAL ESTATE
NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

Konferencija ir minėjimas Vakarų Berlyne
CONTRACTORS HELP VVANTED

(Atkelta iš 3 psl.).
gio) pirmasis buvo skirtas Ber
lynui ir jo reikšmei Rytų — Va 
karų konflikto įtampoje (kalbė
jo berlynietis, lankytojų įstai
gos vadovas ekon. H. Lummer). 
“Tikrieji ir tariamieji pasikeiti
mai sovietų valdomoje rytų ir 
vidurio Europoje” — tai Wuerz- 
burgo univ. prof. dr. W. Grot- 
tian (jis vedęs latvę) tema. Iš 
Hanoverio atvykęs aukštas kraš 
to valdininkas ir “Europaische 
Begegnung” žurnalo redakto
rius H. Beske kalbėjo apie kon
taktų su Rytais galimybes, apie 
Europos Bendrąją rinką ir Co- 
mecon veiklą skaitė referatą 
Laisvojo universiteto V. Berly
ne prof. dr. W. Foerster ir apie 
komunistų laikyseną europinio 
apjungimo atžvilgiu kalbėjo iš 
Koelno atskridęs vak. “Vokiečių 
Bangų” (Deutsche Welle) siųs
tuvo pareigūnas E. Seiter. Paga 
liau, šalia dr. Kalninš, dar du 
pabaltiečiai — lietuviai dr. A. 
Gerutis ir V. Banaitis palietė 
svarbias ir ne tik pabaltiečius 
sudominusias temas: “Sovietų 
(Sąjungos ūkio politika Pabalti
jy” (V. Banaitis) ir “Europos 
apjungimo politinės perspekty
vos, ypatingai atsižvelgiant į 
Pabaltijį”.

Šalia paskaitų, diskusijų, bu
vo surengtas priėmimas, pabal
tiečių kūrybos vakaras, daly
viams parodytas V. Berlynas su 
pačia siena, jie buvo priimti ir 
Schoenebergo savivaldybėje —

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausio* gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 W**t 6Srd STREET

Telef.PR 8-0888 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M r. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paddag FaciBti—
6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpubBc 7-8600

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME nrirl I" 11)^

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehiil 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOvvnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

i juos pasveikino burmistro 
Brandto vardu senatorius Ex- 
ner, jam už berlynietišką vaišin
gumą padėkojo dr. A. Gerutis. 
Paskaitose paliesta daug svar
bių, aktualių klausimų.

----O-----

EUROPOS GLOBĖJO 
ŠVENTĖ

Birželio 1 d. “L’Osservatore 
Romano” paskelbė Šv. Apeigų 
kongregacijos dekretą, kuriuo- 
mi visose Europos bažnyčiose ir 
koplyčiose įvedama nauja Euro
pos globėjo šv. Benedikto šven
tė liepos 11 d. su naujais mišių 
tekstais, kurie yra jau kongre
gacijos patvirtinti ir netrukus 
bus paskelbti Actą Apostolicae 
Sedis žurnale ir išleisti atskirai 
Vatikano leidykloj. Tos šventės 
mišios gali būti laikomos kaip 
II klasės votivinės mišios. Šalia 
to palikta kaip buvusi šv. Be
nedikto šventė kovo 21 d.

Labai patogi, bet ir nebrangi
maldaknygė 

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS
Išeivijos maldos ir giesmės, 

kurią parengė 
KUN. PR. P. ALEKSA

Maldaknygė patogi. Išleista plo 
nam popieriuje, 255 pusi.

Kaina $1.00
I> K A »J G A S 
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29. ILL.

l
i

STATYBININKAI

IJ 2501 West 69th Streel 
J| HE 4-7482 436-5151

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

i STANKŲ S Į
i CONSTRUCTION C0. Į
i Atlieka planavimo ir statybos; 
’ darbus, gydytojų ofisų, gyvena- ; 
i mųjų ir prekybos pastatų. Jū-• 
; sų pasirinkimui turime virš 300 ;
; įvairių standartinių projektų.
! :

Ofiso ir namų telefonas 
PRospeet 8-2013

■
7105 S. Artesian Avė. 

Chicago, Illinois 60629

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą

ir
Dažome

DECOR HOME BUILDERS, INC. 
A. Markauskas 
Tel. 863 - 4666

~ M I SC E L L A N E O U S

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

IIIUIIIIIIIIIIIIiHIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIĮ
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite I 
už apdraudą nuo ugnies ir auto- ’ 
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 >/a VVest 95th Street, 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4330
................................................................R

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

W A 5-9209 Chicago, Iii

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilir
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. KEDENĄS 
2740 W. 63rd St.
Telef. 434-0421

Čia pat galite gauti Briedžio dažų.
iiHiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiimmo
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
“Draugas”.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiuiiiiimmi

VAKARŲ PENNSYLVANUOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDOS
W E D O

Vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburge ir apylinkėje 
transliuojama iš galingos stoties 

Mckeespsrt, Pennsylvania 
Kas semadienį nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adresu:
Lithuanian Catholic Hour WEDO. 

McKeesport, Pa.
► ♦ ♦ ♦ ♦♦ -

ĮSIGYKITE DABAR!
Jeigu jums reikia 

GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai,
greitai ir prieinama kaina. 

DRAUGAS
4545 W. 63 St, Chicago, UI. 60629

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illiiiois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas Žemaitis OL 6-0412
Victor Skade ST 8-9272

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning } 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste tr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HJEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago B, Ui.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame najus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą - ‘'tuck
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbad garantuotas. ų

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai.

IIIIIIIIIIIIIllllllllIlllllliIIIIII IIililHillIIIIIIi

MISCELLANEOUS

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertiškal uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
DA 1-0047 arba RO 2-8778

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospeet 8-9533

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldas 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. WA 5-8063

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
TELEVIZIJAS

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS 
2549 W. 69 St.. II auk., PR 6-1063
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmii

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie 
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

1490 kil. AM Ir 1027 mg FM 
Tel. HEmlock 4-2413

Tel. HRmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29, Hl.

» » ♦ ♦ 4
TINKAMI RŪBAI TEIKIA

GERĄ SAVIJAUTĄ
Tokius rūbus vyrams ir moterims 

parūpina geriausiose
‘‘Simpson Clothes” siuvyklose

JONAS H. AKŠYS
2551 W. 71 St., Chicago, III., 60629 
tel. 925-5179 Atdara vakarais nuo 7 
iki 10 v. v., šešt. nuo 9 v. ryto iki 
6 v. vakaro. Trečiad. ir sekmad. už
daryta.

VALYMAS
KILIMAI. APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė. 
Tet FRontier 6-1882

COLD-HEADER SET-UP MAN
Top wages to good man. 
Many company benefits

PIONEER SCREW & NUT CO. 
2010 N. Ruby, Melrose Park, UI. 
Mr. J. Zandlo, MU 1-1000

MAINTENANCE 
RELIABLE MAN

With good references to maintaih 
offices of a new plant. 

EVENING HOURS

CALL MR. R. CAIRO 
438-8201

ILLINOIS BRONZE 
P0WDER AND 

PAINT COMPANY
300 East Main Street 
LAKE ZURICH, ILL.

Reikalingas geras automobilių da
žytojas nuolatiniam darbui, geras 
atlyginimas. Adresas 2929 W. 38 
St., tel. YA 7-5432.

STEEL RULE 
DIE MAKER

Experienced. Top tvages. Days.

Call NE 8-5677

LIGHT ASSEMBLY W0RK
GOOD SALARY. GOOD WORKING 

CONDITIONS.
Permanent position.

Apply: Mon. moming: 7:45. 
Come to-—

GUDEMAN COMPANY 
340 W. Huron St., Chicago, III.

CABINET ASSEMBLERS 
AND MAKERS

Good Company benefits.
Call — MR. VVATROBA 

MI 2-0200
EMIL J. PAIDAR CO. 

1120 N. VVells Street

ENGINEER
STATIONARY

licensed for high pressure boiler. 
Oil and gas fired. Knowledge of 
refrigeration (ammonia) helpful. 
Permanent position. Nights. $3.45 
per hour. Apply

WARD FOODS INC. 
(TIP-TOP)

5659 S. La Šalie St.
WOOD SAWER

Call MR. VVATROBA 
MI 2-0200

EMIL J. PAIDAR CO.
1120 N. VVells Street 

Capable oi' running saws — Sand- 
sutv and band-saw Good company
benefits.

ĮSIGVKITG DABAR !

Gulbė, karaliaus pati
Vaikams pasaka. JAV kultūros 
Fondo leidinys. Iliustruota V. Pet
ravičiaus. Kaina $1.25. Gaunama 
“Drauge” 4545 VV. 63rd St., Chica
go 60629. Taip pat“Drauge” gali
ma gauti ir kiti Kultūros Fondo 
leidiniai

Kam prisieina narašyti ar pasu 
kyti vieną kitą sakinį angliška 
‘as labai vertingą pagalbą ras

Viliaus Pėteralčio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAMl
ŽODYNE

Sis žodynas yra vertingas tuo, 
kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo 
džiams. Jis nieko nesuklaidinr ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai ar paskaityti 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
darbą padarvs įmanomu

LIfhuanlan-English
Dictionary

H laida 1960 m. Išleido Liet 
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie
tai įrištas. Kainuoja 7 doL

Užsakymus su pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS’’
1545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILI

PARDAVIMUI

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiimimiiiiiiiiiiiiiii

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDDF.S 
30 and 50 gal. Free Delivery 

5757 S. Haisted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 * 434-1113
IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIII

2x4 Ir 1x3 mūras Brighton Park 
centre. Gazo pečiais šildomas. Geros 
pajamos. Kaina tik $20,000.

2x4 Ir 1x3 medinis. Nauji sidings, 
gazo šiluma, garažas, $13,7000.

1 aukšto mūras 6 ir 4 kamb 
Naujas šildymas ir garažas. Viskas 
modernizuota. $21,000.

2x5 mūras 3 mieg. ir S kamb. 
butas rftsy. Naujas C. šildymas ga

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public
4259 S. Maplevvood Avė, CL 4-7450 arba VA 7-2046

4936 West 15th Street, 
Phone: Office: 0L 6-2233

Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riversfd* ir kituose 
vakariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums 
patinkamą nuosavybę iš katalogo.

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S_____________

Mūr. 1H a., 5 ir 3 kamb. Central, 
šildymas. Skiepas ir pastoge. 59 ir 
Sawyer apyl.

Mūr. 13 hutų, 7 po 6 kamb. ir 6 
po 5 kamb. $13,000 pajamų. Kaina 
5 metų pajamos.

18 vienetų mūr., 12 po 3 kamb. 
ir 6 po 1 kamb. $18,000 pajamų. 
Kaina 5 metų pajamos.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 Wesl 43rd Slreet CL 4-2390

2 butų, 114 aukšto, 12 metų mū
ras. 5 ir 4 kamb. 2 atskiri gazu šil
dymai. Sausas beismantas. Garažas. 
Prie pat Marąuette pko. $30,700.

5 $4 kamb., 8 metų mūras. Centr. 
air-conditionlng, sausas belsmentas. 
geležinė tvora, platus lotas. Arti 73 
ir California. $21,000.

Gerai atrodo. Tvirtas 2 aukštų mū
ras. Arti Marąuette pko. Naujas ga
zu šildymas, platus kiemas!, 2 aukštų 
mūro garažas. Daug vertingų priedų. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $36,000.

ATEIKITE — VISADA

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th St., Tel. RE 7-7200 arba RE 7- 8534

Marąuette pke. 1 m. senumo 2-jų 
butij modernus namas, šviesūs dideli 
kamb. Įmontuoti virtuvės įrengimai 
(built-insl), apsaugotas nuo potvynio 
rūsys, alumin. antrieji langai, 2 auto. 
garažas. Kaina tik $35,000.

Gage pke. 2 po 4 k. mūr. 30 p. 
sklypas. Labai gerame stovy. Dėl 
susidėjusių aplinkybių skubiai par
duodamas už $21,500.

63 ir Kedzie apyl. labai gražus? 8 
butų mūras. Naujas stogas, 220 V. 
elektra, potvynio kontrolė, naujas 
stokeris, alumin. antrieji langai, pe
čiai, šaldytuvai, kilimai, šviesus ąžuo
lo medis. Geros pajamod Kaina 
$75,000.

Į vakarus nuo Marąuette p-ko. 1 %
aukšto modernus 10 metų senumo, 
labai gerai prižiūrėtas namas. 1-me 
aukšte 5 kamb. butas savininkui ir 
$210 pajamų į mėn. Nuomininkai tu
ri 1 metų sutartis. Alumin. antrieji 
langai, dviguba potvynio kontrolė, 
38 p. sklypas, šoninis įvažiavimas, 
garažas. Kaina tik $33,000.

Marąuette pke. 1 % aukšt mūr. 6 
ir 4 kamb. Kabinetinės virtuvės, mo
dernios vonios, platus sklypas. Tik

NERIS REAL ESTATE
6924 So. Western Avė. Tel. 471-0321

PALOS HILLS
5 akrai. $17,500. LISKUS. 

476-7225

Ciceroje parduodamas 5 kambarių 
(3 mieg.), gazu šildomas, apkaltas 
namas, su viškom, skiepu ir dviem 
mašinom garažu — už $15,000.00. 
Patyręs gali įtaisyti gyvenimui 
kambarius skiepe. Reikalingam 
galima parduoti ir baldus. Ap
žiūrėjimui skambinkite TO 3-6550.

35 mylios nuo Chicagos — Motei, 
16 vienetų ir 4 kamb. butas, 2y2 
akrų žemės. Liskus. 476-7225

Marąuette Manor apylinkėj savi
ninkas parduoda 2 aukšt. mūr. 
6413 So. Artesian Avė. — po 6 
kamb. kiekv., 2 miegam., plyt. vir
tuvės ir vonios, poilsio kambar., 
alum. langų stogel., gera nuoma, 
dujų šildym., didelis sunkvež. ga
ražas, puiki vieta. Teirautis ant
ram aukšte.

Prie gero susisiekimo savininkas 
parduoda 2 aukštų po 6 kamb. mūr. 
namą. 2 maš. garažas. 4544 S. 
Christiana Avė. •
Parduodamas sklypas ant 71-os 
netoli VVashtenavv Avė.

Tel. PR 8-2393

Parduodamas 2-jų butų med. na
mas—krautuvė ir 4 kamb. apačio
je ir 7 kamb. viršuj. 2 maš. gara
žas. Arti 44 ir Rockvvell St. Skam
binkit 847 - 6485.

Parduodamas vasarnamis (galima 
gyventi ištisus metus), 5 kamb., 
įrengtas rūsys, centrai, apšild., 
100x200 p. sklypas. Cedar Lake, 
netoli Lake Vilią, III. Palikimas, 
nori skubiai parduoti. Nebrangiai. 
Skambinkite VVM. Petty — dieno
mis 312-356-8241, vakarais 312-556- 
2431.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

UNION PIER — Arti prie ežero iš
nuom. butai vasarotojams. Kaina $45 
savaitei. Informacijai skambinti Chi
cagoje VI 7-7457 po 6 v.v.

Platinkite “Draugą”

zu alum. langai, garažas. Arti viro 
kių mokyklų ir lietuvių bažnyčios
$25.000.

lįĄ aukšto 9 m. mūras, rtn o, , 
vak., arti Archer. 47 p. ski Viskas 
modern. 2 a. neįrengtas. $2o.0li0

2x4 mūras, viskas atnaujinta, mo 
dernu. 30 p. skl., garažas Turi grot' 
parduoti dėl mirties šeimoj Painu 
lykite.

Cicero 50, Illinois 

Residence: 0L 2-8907

Mūr. 1& a., ir 4 kamb., 10
metų. gražus, erdvus. 46 ir Kilpat- 
rick apyl. "

Likerių ir maisto krautuvė su mūr. 
namu ir tuščiu sklypu. Brighton 
p-ke.

Mūr. 3 butai, 5—4—3 k. Gazo pe
čiais šildymas, 45 ir .Fairfield.

Meti. 2 po 4 k. su sklypu ir pasto
ge. Gazo pečiais šildymas. $13,900.

Priims rimtą pasiūlymų..
Naujas 2 metų, 6 kamb. mūras. Ki

limai, alumin. langai, “awnings", pla. 
tus privatus kiemas!. Arti mūsų ofi
so. $17,950,

5 kamb. bungalovv. Arti 65 ir Ca
lifornia. Gazu šildymas. Garažas. Sa
vininkas parduos su nuolaida už 
$16,900.

3 nitų med. — $285 nuomos mBn. 
Centr. gazu šildymas, alumin. langai, 
sausta.8 belsmentas, apie 50 p. lotas. 
Prie 62, arti Kedzie. $22,800.

TURIME GERŲ NAMŲ

$23,500.
61 ir Savvyer. apyl. 6 kamb. ‘‘oo 

tagon” bung. Modern. virtuvė, nau
ja karšto vandens šilima. Teirauki
tės.

Marąuette pke 8 kamb. med. Gazo
šiluma, pilnas rūsys, garažas. 12,800. 
arba geriausias pasiūlymad.

59 g-ve į vakarus nuo Kedzie. 7 
metų, graži krautuvės patalpa tin
kanti bet kokiam bizniui. Rūsys ap
saugotas nuo potvynio. Tik $18.000.

Marąuette pke. 2 aukštų mūr. Alu
min. antrieji langai, mūr. garažas, 4
pajamod. Tik $27,500,

6x5 kamb. mūr. Brigliton pke. Alu
min langai. Garažas. Gyventojai pa 
tys apsikurena. Tik $37,500.

Beverly Hills apyl, 4 metų senu
mo, 6 butų pajamų namas. Moderniš
kai Įmonifotl visi virtuvės įrengimai. 
Alumin. langai ir kt. priedai. $76,000 
arba geriausias pasiūlymas.

10 butų Marųuete p-ke. Gerai pri
žiūrėtas mūras. Pajamų $12,500 
$90,000 arba pasiūlymas.

Labai geroj apyl. 1 metų senumo 
apartamentinis. Pajamų $34,000. Kai 
na 7 kart metiniu pajamų.

Mūr. 6 k. 3 mieg. Arti mūsų. 
$16,800.

8 butai, mūr. Baregnas už $69,900. 
Mūr. 1Į4 a.—5 ir 3 kamb. $22,900 
Mūr 2x5 kamb. Garažas, rūsys

$25,900.
4 kamb. mūr. 10 metų. $20,000.

KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 69th St. HE 6-5151

Didelis ir geras įvairių namų, 
sklypų, biznių ir žemės ūkių 
pasirinkimas

L I N AR TAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4348

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA

LEONAS REAL ESTATE
2735 VV. 7lst St. IVAlbrook 5-6015

Brigliton pke, naujas 2 aukštų po 
5% k. Platus sklypas. Pigus.

Marąuette pke, 7 kamb. rezidenci
ja. Mažas įmokėjimas. Tik $14,500.

72 ir Wastenaw. l!į aukšto, G Ir 
5 kamb. Moderniai Įrengtas. $25,200.

61 ir Falrrield. Mūr. 3 būtų, 6—4 
—3 kamb. Geram stovy. Būtinai rei
kia pamatyti.

VAINA REALTY
2517 VV. 71st St. RE 7-9515

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX
Apdraudų Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTARIJATAS, 
CAR LICENSES, INCOME TAX.

A. KATILIUS R. E.
2456 VV. 69tb SL RE 7-8399

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



Mūsų kolonijose
Pradžioje, besiren k a n č i u s 

(nuo 6 vai. vak.) gegužinės sve
čius, būrys šeimininkių vaišins 
lietuviškais pusvakariais, o pla
čiašakių ąžuolų pavėsy putos

Rockford, III.

SKAUTAI STOVYKLAUJA

Rockfordo skautukai suskato 
pilnu tempu statyti paukščiu
kams (inkiliukus). O jiems j tal
ką su medžiaga ir mašinomis 
.atėjo pagelbėti statyti A. Po
cius. Buvo padaryta apie 20 in- 
kiliukų. Kas kaip išmanė, sten
gėsi kuo puikiausiai nudažyti. 
Lietuvių klube įvyko tų inkiliu- 
■kų paroda.

Susirinko gerokas skaičius 
žmonių. “Iš Chicagos buvo at
vykęs Rockfordo skautų-čių or
ganizatorius v. s. Vaclovas Pliop 
lys, kartu atsivežė svetį s. V. 
Vijeikį.

Parodą suorganizavo ir ją glo 
bojo bei aukas premijoms pa
skyrė LB Rockfordo apylinkės 
valdyba (valdybos pirm. Jonas 
Kiznis), Rockfordo lietuvių klu
bas ( jo valdybos pirm. W. Kar
velis) ir lietuvių klubo sporti
ninkai (valdybos pirm. P. Arno- 
ne).

Pinigines premijas gavo visi. 
Pirmutinė premija teko sk. J. 
Petručiui.

Gražų žodį tarė skautukams 
svečias s. V. Vijeikis, padėkoda
mas už skautišką darbą.

Pasibaigus parodai, svečiai ir 
dalis publikos kartu su skautais 
išvyko į lietuvių klubo parką, 
kur ir buvo su džiaugsmu visi 
inkiliukai sukelti į šakotus ąžuo 
lūs.

Po to visi buvo ten pat pavai
šinti skaniais užkandžiais. Rock 
fordo skautai ir skautės birž. 26 
d. savaitgalį skyrė stovyklauti 
klubo parke. Iš Chicagos daly
vauja jų vadovas v. s. V. Pliop- 
lys su skautais, o taipogi skautų 
-čių mylimiausias dvasios vadas 
v. s. kun. A. Kezys.

Sekmadieny ąžuolų pavėsyje 
kun. A. Kezio atnašaujamos šv. 
mišios už žuvusius bei nukankin 
tus mūsų brolius — seses Lietu
voje bei Sibiro taigose. Šv. mi
šios su skautų giesmėmis, ku
rioms vadovauti pakviestas L. 
Jarošekas.

Šeštadienį dalyvausime lauže, 
o sekmadienį, 11 vai., dalyvau
kime šv. mišių aukoje.

Tegul suskamba graži vienin
ga lietuviška giesmė, ąžuolų pa
vėsyje. Augis

Waterbury, Conn.

TRADICINĖS JONINES

Vietos lietuvių bendruomenės 
pastangomis birželio 26 dieną, 
šeštadienio vakare, rengiama 
tradicinė Joninių šventė, su 
specialiai ruošiama programa ir 
gegužine.

Joninės įvyks dr. Petro Vilei
šio sodyboje AJlerton Road, Mid 
dlebury, Conn. Vietovė, per eilę 
metų yra pasidariusi veik nuo
latinė įvairiems apylinkės lietu
vių vasaros susibūrimams. Ši Jo 
ninių šventė bus paskutinis lie
tuvių parengimas šioje gražioje 
vietoje. Ūkis su plačia apylinke 
yra nupirktas, ir bus paverstas 
valstybiniu parku su upelio už
tvankomis, ežerais, bei numato
mais paplūdimiais.

Gražiame miško kalnelyje, 
kur prieš keletą metų buvo su
rengtas partizano kapo prisimi
nimas (balto beržo kryžius ir 
dabar tebestovi), Joninių naktį, 
prie simbolinio Rambyno auku
ro, buvo suvaidinta misterinė 
legenda “Piliakalnio sargas”, su 
tradiciniu Joninių laužu, sutar
tinėmis, bei paparčio nakties pa
sakomis.

Erdvioje sodybos pievoje, kur 
daugybė bijūnų šiuo metu žydi, 
prie spalvingo žibintų degalų 
apšvietimo, bus subatvakario 
šokiai ir žaidimai jaunimui, gro 
jant lietuviškai kaimo kapelai, 
su suktiniais, klumpakojais ir 
mikliaisiais ratukais iki šv. Jo
no vidurnakčių..

alaus ąsočiai, ir gaivins, kad ir 
labiausiai ištroškusius po dienos 
kaitros.

Bendruomenės valdyba pasi
ryžusi sukviesti visus Waterbu- 
rio ir apylinkės kolonijų lietu
vius į šią gražią šventę ir tra
diciją palaikyti kasmet. vav

Mielam bičiuliui, "Laisvosios Lietuvos" redak
toriui

A.-f A. ALGIRDUI J. KAULĖNUI 
mirus, žmonai STEFANIJAI, sūnums DR. MINDAU
GUI su šeima ir GEDIMINUI liūdesio valandose reiš
kia gilią užuojautą ir drauge liūdi

L.A.S. Detroito Skyrius

Mūsų mielai bobutei

A. f A. LIUDVIKAI JABLONSKIENEI
palikus mus, jos dukras VALERIJA BANKAUSKIENĘ 
ir LEOKADIJA ŽVYNIENĘ bei jų šeimas ir artimuo
sius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
* j
__ Genė ir Adolfas Armaliai, Elena Jankauskienė, 

Emilija Grimtmanaitė, Aldona Jankauskaitė

A. -Į- A.
ONAI KRIKŠČIŪNIENEI, 

mano buvusiai mokytojai mirus, seserims SOFIJAI 
GRAUŽINIENEI su vyru ir EMILIJAI PETRAUSKAI
TEI; dukterims ir sūnui su šeimomis, giliausią už
uojautą reiškia ir kartu liūdi.

Janina Kutkienė ir šeima

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad bir
želio 17 dieną, 1965 m. mirė mūsų mylimas tėvelis

A. -f- A.
VLADAS ALELIŪNAS

Gyveno Maženių kaime, Velykių parapijoj, Panevėžio 
apskrity, Lietuvoje, kur paliko liūdinčią žmoną Oną, sūnų 
Jurgį su šeima, dukterį Anielę Janušienę su šeima, Adelę Kar- 
tonienę su šeima ir kitus gimines.

Čia Amerikoje sūnų Simoną, marčią Oną, keturius anū
kus gyvenančius Pittsburghe ir, kitus gimines.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisi
minti a. a. Vlado sielą savo maldose.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, dukterys, marčios, žentai ir anūkai.

Mielai mokytojai
ONAI KRIKŠČIŪNIENEI 

iškeliavus amžinybėn, nuliūdime pasilikusiems jos 
brangiems artimiesiems — seserims EMILIJAI PET
RAUSKAITEI. SOFIJAI GRAUŽINIENEI, dukterims 
DANUTEI KARUŽIENEI, JULIJAI JANONIENEI, sūnui 
GYČIUI, marčiai, švogeriui, žentams, anūkėliams ir 
kitiems giminėms reiškiame užuojautą ir kartu liū
dime.

Jadvyga, Kazimieras Paukščiai

"Laisvosios Lietuvos" redaktoriui, Dipl. teis.
A. -J- A.

ALGIRDUI J. KAULĖNUI 
mirus, jo žmonai STEFANIJAI, sūnums: GEDIMINUI 
ir DR. MINDAUGUI su šeima reiškiame gilią užuo-

čikagos Anglijos Lietuvių 
Klubas

A. -Į- A.
ALGIRDUI J. KAULĖNUI mirus, 

jo žmonai p-niai STEFANIJAI ir sūnums GEDIMINUI 
ir MINDAUGUI reiškiame gilią užuojautą.

Juozas ir Salomėja 
Petrauskai

EMILIJAI PETRAUSKAITEI ir p.p. GRAUŽINIAMS, 
mirus

A.-j-A. ONAI KRIKŠČIŪNIENEI,
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

- ■
Juozas ir Salomėja 

Petrauskai

Buvusiam režisoriui
A. -J- A.

ALGIRDUI KAULĖNUI mirus, 
našlę Stefaniją ir sūnus nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime.

L.T.M. “Dainavos” Ansamblis

A. -f- A.
LIUDVIKAI JABLONSKIENEI mirus, 

jos dukroms VALERIJAI BANKAUSKIENEI ir LEOKA
DIJAI ŽVYNIENEI su šeimomis ir anūkės DANGUO
LĖS GRIGANAVIČIENES šeimai reiškiame giliausią 
užuojautą. Sofija ir Juozas Graužiniai

Marytė Graužinytė 
Emilija Petrauskaitė.

A. -j- A.
ALBINAS GRISKĖNAS

Gyveno 4558 N. Kostner Avenue.

MirS birželio 23 d., 1965, 6 vai. ryto, sulaukęs 61 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Alytaus apskrities, Simno parapijos, 

Babrauninkų kaimo. Amerikoje išgyveno 16 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona (Duobaitė), 2 sū

nūs: Jurgis ir Jonas, duktė Giedrė Gillespie, žentas Thomas. anūkė 
Birutė, Lietuvoje liko motina Morta, 2 seserys: Gražina ir Elena su 
šeimomid. broliai Gediminas ir Algimantas su šeimomis, Sibire bro
lis Algis su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažjstami.

Priklausė Šv, Vardo dr-jai ir Ateitininkų Sendraugių Sąjungai.
Kūnas pašarvotas Wold ir Wold koplyčioje, 3337 W. North Ave.
Laidotuvės jvyksl šeštad., birž. 26 d., iš koplyčios 9:15 vai. ryto 

bus atlydėtas į Šv. Mykolo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamalu bus nulydėtas! j šv. 
Kazimeiro kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duktė, žentas lr anūkė.
Laidot. direkt. Steponas Lackawicz. Tel. RE 7-1213.

aJa.
Algirdui Jonui Kaulėnui

mirus, našlei STEFANIJAI KAULE- 
NIENEI, jų sūnums Dr. MINDAUGUI 
ir GEDIMINUI bei jų artimiesiems reiš
kia gilią užuojautą ir kartu liūdi

Stasys Vidmantas

Mūsų mielai

A.-Į-A. ONAI KRIKŠČIŪNIENEI
atsiskyrus iš mūsų tarpo, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą sūnui GYČIUI KRIKŠČIŪNUI su žmona, 
dukrai DANAI KARUŽIENEI su šeima, dukrai JU
LIJAI JANONIENEI su šeima, seseriai SOFIJAI 
GRAUŽINIENEI su vyru, seseriai EMILIJAI PE
TRAUSKAITEI ir kitiems giminėms.

Domą Šleževičienė,
Mečys Mackevičius ir dukros Ina, Birutė, 
Audronė Vikta su šeima.

1965 m. birželio 22 dieną, 12:09 valandą ryto po il
gos ir sunkios ligos mirė “Laisvosios Lietuvos” laikraščio 
redaktorius, dipl. teis.

fr

A.
ALGIRDAS J. KAULĖNAS

Gimęs 1912 m. kovo mėn. 27 d. Subačiuje, Lietuvoje.

Velionis pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 
2533 West 71st Street.

šeštadienį 8:15 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į švč. 
Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią. Po gedulingų 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines amžinam 
poilsiui.

Liūdinti žmona Stefanija, sūnus Gediminas ir sūnus 
dr. Mindaugas, marti Margareta ir anūkai Gedainis ir 
Aldona.

DRAUGAS, penktadienis, 1965 m. birželio 25 d.

A. "Į“ A.

ONAI KRIKŠČIŪNIENEI mirus, 
jos sūnui Gyčiui su žmona gilią užuojautą 
reiškia

Chicagos Lietuvių Slidininkų 
Klubas

A. -j- A.
LIUDVIKAI JABLONSKIENEI mirus, 
mielus Leokadiją ir Juozą Žvynius bei šeimą 
nuoširdžiai užjaučia

Tamošiūnų šeima

A "j” A
DR. BRONIUI BAŠKIUI mirus, 

žmoną Ireną, našlaičius ir uošvę Ireną Kubi- 
liūnienę giliai užjaučiame ir drauge liūdime.

Dr. Vincas Misiulis su sūnumis 
Mikas ir Nelė Vitkai

A. -f- A.
ALBINUI GRIŠKENUI mirus, 

liūdinčius žmoną Mariją, dukterį Giedrę su 
šeima ir sūnus Jurgį ir Joną nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Pusfelnikų šeima

A. “f- A.
ALBINUI GRIŠKENUI mirus, 

jb žmonai MARYTEI, sūnums JURGIUI ir JONUI, 
dukteriai GIEDREI GILLESPIE ir žentui THOMAS 
nuoširdžią užuojautą reiškiame.

Antanas, Rimvydas, Genė ir 
Edmundas Rimkai

A. -j- A.
VLADUI ALELIŪNUI mirus 

Panevėžyje (Lietuvoje), jo sūnui SIMONUI ALE
LIŪNUI ir šeimai reiškiame gilią užuojautą ir drauge 
liūdime.

Juozas Juška 
ir šeima

A. -j- A.
ONAI KRIKŠČIŪNIENEI 

mirus, JULIJĄ JANONIENĘ, DANĄ KARUŽIENĘ, GYTĮ 
KRIKŠČIŪNĄ ir jų šeimas, bei visus artimuosius gi
liai užjaučiame ir kartu liūdime.

Marytė ir Juozas žygai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE. CICERO, ILL. Tei. OLympie 2-1003



X Stasys Pieža, vienas iš dien 
raščio “Ohicago’s American” re 
daktorių, buvo nuvykęs į New 
Orleans pas naująjį Chicagos 
arkivyskupą J. Cody. Lietuvį 
laikraštininką arkivyskupas la
bai palankiai priėmė, pasiųsda
mas jo sutikti kunigą su auto
mobiliu. Arkiv. Cody pasakojo, 
kad jam teko su l’etuviais stu
dijuoti. Ekscelencija net buvo 
rezervavęs sau vietą lietuvių ko 
legijoje Romoje visuotino Baž
nyčios susirinkimo metu, tačiau 
atvykus grupei kito krašto vys
kupų, savo vietą užleido. St. Pie 
ža apie arkiv. Cody parašys 
straipsnį žurnalui “The Marian”.

X Solistas Jonas Vaznelis, iš 
Chicagos, dainuos Ateitininkų 
kongreso koncerte liepos 3 d. 
Toronte, universiteto Hearst
House didžioje salėje.

X Lietuvių tautinių šokių
ratelių vadovų kursų užbaigimo 
proga birželio 26 d. 2 v. p. p. 
Dainavos stovyklon kviečiami 
atvykti visi tautinių šokių dar
buotojai. šia proga bus aptaria
mi su lietuvių tautinių šokių ug 
dymu susiję klausimai. Atskiri 
pakvietimai nebus siuntinėjami, 
bet visi besidomaujantieji mū
sų tautiniais šokiais šį šeštadie
nį laukiami Dainavos stovyk
loje. >

X Ispanų kalba B. Armonie- 
nės “Palik ašaras Maskvoj” vai 
dinama šį šeštadienį, birželio 26 
d., 5:30 vai. v. iš W. O. P. A. 
(1490 klc.).

X I. šilingienė ir L. Braždie- 
nė, lietuvių tautinių šokių mo
kytojos, buvo nuvykę į Daina
vos stovyklą pravesti pamokas 
tautinių šokių ratelių vadovų 
kursuose. Kursuose pamokos 
vyksta kiekvieną dieną po 8—9 
valandas ir juose dėsto kiekvie
ną dieną 3—4 mokytojai. Tauti
nių šokių teoriją dėsto ir prak
tiškai praveda 11 mokytojų.

X Vyresniosios giedrininkės, 
Chicagoje, savo įnašą Lietuvių 
fonde papildė iki $1,000. Buvu
sios energingos pirmininkės Ele 
nos Juknevičienės vadovauja
mos, Vyr. giedrininkės 1962 m. 
baigoje įstojo į Lietuvių fondo 
narius. Įnašą vis papildydamos, 
š. m. Lietuvių fondo suvažiavi
mo proga jį pakėlė iki tūkstan 
čio dolerių. Vyr. giedrininkės 
yra vienos iš veikliausių ateiti
ninkų vienetų Chicagoje. Šiuo 
metu Vyr. giedrinininkių pirmi
ninke yra Emilija Paliokienė.

X Dr. Milda ir dr. Stasys 
Budriai rašo iš New Yorko, kad 
tenai buvo gausi lietuvių dele
gacija JAV gydytojų suvažiavi
me. Dr. Budriai aplankė Pasau
linę parodą. Jiems didelį įspūdį 
padarė lietuviškasis kryžius ir 
daug įdomybių rado Vatikano 
paviljone.

X Dr. Aldona Nakutienė bu
vo sunkiai sužeista, kai vieno 
studento vairuojama mašina 
trenkė į jos automobilį. Dakta
rė buvo išmesta iš mašinos, su
laužytas jos rankos ir peties 
kaulas.

X Karolis Avižienis, LB Chi
cagos apygardos valdybos na
rys kultūros reikalams, vado
vauja vėžių baliaus paruošia
miesiem darbams. Vėžių balius į- 
vyks liepos 3 d. 7 v. v. Union 
Pier Community Hali. (pr.)

X LFB Studijų ir poilsio sa
vaitė šiais metais įvyksta Dai
navoje rųgpiūčio 8—15 dieno
mis. Sąlygos ir programa pri
taikyta atostogauti su šeimo
mis. Kviečiami ir bičiulių drau
gai ir kiti svečiai. Informaci
jos ir registracijos reikalu rašy
ti: J. Buitkus, 7710 Da Costa, 
Detroit 39, Micb. (Pr.)

X Kinderių vasarvietė Kam- 
jynas jau atidaryta. Skambinti 
lesiai į Rambyną tel. 616-469- 
1260. Rašyti adr.: Union Pier 
Michigąn, P.O. Box 51. (sk.)

X TSv. Juozapas Barinis, be
nediktinas, gyvenąs Švč. Mari
jos vienuolyne, 528 High St., 
Newark, N. J. atvyko į JAV- 
bes benediktinų ordino (Cas- 
sino padalinio) generalinę kon
gregaciją, kurios posėdžiai vyks 
Šv. Prokopijos abatijoje, Lisle, 
III. Tėvas Juozapas Barkus dės
to matematiką šv. Benedikto pa 
ruošiamoje mokykloje Newarke,
N. J.,Tėv. Barkus yra gimęs 
Hobokene, N. J., jau 39 metai 
kai yra benediktinas. Pasakoja, 
kad yra ir daugiau lietuvių be
nediktinų: R. Matulėnas, dar
buojasi St. Bede’s abatijoje, Pe
ru, III., Benediktinas R. Reilly, 
besidarbuojąs Šv. Marijos aba
tijoje, Morristown, N. J., yra 

t lietuvės sūnus, o jo tėvas — ai
ris. Tėv. Barkus grįš į Nevvarką
liepos 3 d.

X Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą už liepos mėn. 1,180 
dol.: Vasario 16 gimn. iš 45 bū
relių $900, Saleziečių gimn. iš 
13 būr. $260 ir Punsko gimn. iš 

I 1 būrelio $20.

Dr. Gediminas P. Jočys 
Kanados Dalhousie universitete 
gavo odontoloiijos daktaro diplo
mą.

MOTINA GAVO $85,004)

CHICAGOS ŽINIOS

Keturių vaikų motina Helen 
Ploski, 2258 S. California ave., 
teismo keliu gavo $85,000 už su 
žeidimus, patirtus 1962 m. spa
lio 22 d. Dviejų kompanijų au
tomobiliai susidūrė prie Mar- 
shall Blvd. ir 23-čios gatvės. Vie 
nas jų užvažiavo ant šaligatvio 
ir sunkiai sužeidė praeinančią 
Ploskį.

ALKOHOLIO NAUDOJIMAS 
ŠEIMOJE

Illinois alkoholio kontrolės 
komisija išleis brošiūrėlę, skirtą 
tėvams. Joje paaiškinama apie 
alkoholio naudojimą namuose. 
Daugelis tėvų nežino, jog drau 
ūžiama namuose duoti alkoholi
nių gėrimų jaunamečiams, kad 
ir savo vaikams, dar nesulauku
siems 21-rių metų. Už prasižen
gimą įstatymui gresia $100 pa
baudą arba 6 mėnesiai kalėji
mo, arba abi bausmės kartu.
BANKAS ĮŠALDĖ UNIJOS 

SĄSKAITĄ
American National Bank & 

Trust kompanija, 33 N. La Šalie 
St., įšaldė Air Lines patarnau
tojų unijos lokalo nr. 550 sąs
kaitą, kurioje yra $89,000 uni
jos pinigų. Nežinia kokiais su
metimais bankas jau 12 mėne
sių atsisako išduoti pinigus, uni 
jai jų pareikalavus. Unija teis
mo keliu bando išlaisvinti sąs
kaitą ir priedui reikalauja, kad 
bankas už baudą užsimokėtų 
$500,000.
PAGALBA NETURTINGIEMS 

KALINIAMS
Chicagos universiteto teisių 

mokyklos 17-ka pažangiųjų stu
dentų šią vasarą pagelbės netur 
tingiems Cook apskrities kali
niams apeliacijos bylų paruoši
mui. Studentai dirbs prie apskri 
ties viešojo gynėjo štabo.

X Drėgmę išima labai efek
tyviai tie gerieji Emerson vė- j 
sintuvai. Pasižiūrėkit pas Gra- 
dinską. TV, hi, fi stereo, pate
fonai. 2512 W, 47 St. FR 6-1998. j 

* (sk.) i

Tėv. J. Barkus, OSB su marijonų namo Chicagoje viršininau kun. V. 
Bagdanavič įimi, MIC.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
TĖV. JURGELAITIS, O. P., 

SESELĖMS VEDĖ REKOLEK
CIJAS

Tėv. Antanas Jurgelaitis, O. 
P., jau 16 metų dėstąs Provi- 
dence kolegijoje, buvo atvykęs į 
Chicagą Šv. Kazimiero seserims 
vesti lietuviškai rekolekcijas. Re 
kolekcijos tęsėsi 10 dienų. Bai
gėsi birž. 23 d. ir tą pačią die
ną tėv. Jurgelaitis grįžo į Pro- 
vidence, A. I., kur dėstys vasa
ros kursuose. Dėsto ispanų kal
bą ir literatūrą, taip pat yra stu 
dentų dekanas.

Kun. Ant. Jurgelaitis yra ki
lęs iš So. Bostono, Lietuvos nė
ra matęs, bet labai gerai kalba 
lietuviškai ir yra patriotinio nu
sistatymo. Teologijos mokslus 
išėjo Domininkonų studijų na
muose Washingtone, o paskiau 
pontlfikaliniame katalikų univer 
sitete Peru valstybėje gavo lite
ratūros daktaro laipsnį ir dar

metus laiko dėstė tikybą mergai 
čių gimnazijoje Domininkonų 
valstybėje; viena iš jo mokinių 
buvo Trujillo duktė.

Laisvesnio laiko turėdamas 
tėv. Jurgelaitis keletą metų ben
dradarbiavo “Darbininke”, “Vy
tyje” (kur į anglų kalbą vertė 
Daumanto knygos ištraukas 
apie partizanų kovas).

Pasakoja, kad JAV-bėse yra 
penki lietuviai domininkonai. Lie 
tuvoje dabar esąs vienas užsili
kęs lietuvis domininkonas, bet 
nelabai gali reikštis. Vienas iš 
artimiausių tėvo Jurgelaičio už
davinių — įrengti kalbų labora
toriją Providence kolegijoje. 
Tam jau ruošėsi trejetą metų ir 
šį rudenį RCA bendrovė jau tą 
laboratoriją įves.

TIRS SEGREGACIJĄ VIEŠO
SE MOKYKLOSE

Atstovo Adam Powell (D. 
—N. Y.) vadovaujamas Švieti
mo ir darbo komitetas šį rudenį 
Chicagoje tirs segregaciją vie
šose mokyklose ir išdavoje tiki
si galės sustabdyti federalinės 
valdžios piniginę šių mokyklų 
paramą. JAV prokuroras (atty. 
general) Nicholas Katzenbach 
gavo telegramą iš Chicagos ci
vilinių teisių gynimo vadų, jog 
Chicagos mokyklų sistema “iš
vystė daugialypę techniką ne 
vien įvesti, bet ir visam laikui 
palikti segregaciją.”

SIŪLO $100,000 GERAM 
ADVOKATUI

Chicagos gengsterių galva 
Giancana siūlo $100,000 bet ku
riam advokatui, kuris sugalvos, 
kaip jį išlaisvinti iš Cook ap
skrities kalėjimo, kur jis užda
rytas už teismo įžeidimą ir pa
sipriešinimą atsakyti į teisme 
užduotus klausimus.

AUKŠTAS PASTATAS
Aukščiausias pastatas Chica

gos pietinėje dalyje bus stato
mas 35 aukštų apartmentinis 
namas prie 7447 So. Shore Dr.

Stovyklautojai Marijonų seminarijos soduose, Clareudon Hills, Illinois

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Pottavvattamie vasarvietė
je, Michigane, kurios savinin
kai yra L. ir Petras Ambutai, 
įsikūrė amerikiečių profesionalų 
vasaros teatras. Taip pat ten 
veiks ir Michigano valst. univer 
siteto dramos studija. Liepos 
ir rųgpiūčio mėnesiais bus po 
šešis spektaklius savaitėje. Pir
masis spektaklis įvyko antra
dienį, birželio 22 d. Teatras pla
čiai reklamuojamas Michigano 
valst. dienraščiuose ir televizi
joje. Į repertuarą tarp kitų au
torių yra įtrauktas ir Šekspy
ras.

— Detroito šauliai surengė 
Mažosios Lietuvos sūnui, šau- 
liui-maj. Jonui Šimkui pagerbi
mą ir liaudies meno parodėlę. 
Buvo įspūdingas žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę pagerbimas. Ju
sto Pusdešrio montažas “Pas
kutinis žygis”, dalyvaujant Šv. 
Antano parapijos chorui, vado
vaujamam muz. Albertui Matei
kai buvo jaudinantis. Šauliai Į 
jau pradėjo išsiuntinėti LŠST 
leidinį: “Nepriklausomai Lietu-
vai” bibliotekoms.

kykloje ėjo pirmūnų gretose. 
Priklausė JAV Garbės dr-jai, 
mokyklą užbaigė magna cum 
Įaudė. Jau metų virtinę Detroi
to lietuviai mato Valentiną Lie-

Valantina Hotra

Lietuvių fondą vertiną Detroi 
to šauliai ir šiais metais yra nu
matę įnešti $1,009. Tam tikslui 
birželio 27 d. 12 vai. Beeohnut 
darže, Middle Beit Road, rengia 
šaunią gegužinę. Bus laimėji
mai, gera muzika, Jonams ir Jo 
anoms atskiras vaišių stalas.

— Immaculata Aukšt. mokyk 
lą baigė lietuvaitė Valentina Ho 
tra. Ji visą laiką minėtoje mo-

Du bostoniškiai kaimynai: tėv. A. Jurgelaitis, O.P. ir kun. A. Naudžiū
nas, MIC

VAIKŲ FESTIVALIS

Visiems lietuviams vaikams pe
dagoginis užsiėmimas — Alvudo 
rengiamas ketvirtas metinis vai 
kų festivalis — įvyks šį sek
madienį, birželio 27 d., nuo ry
to iki vakaro Marąuette Parke, 
netoli vandens, prieš Šv. Kry
žiaus ligoninę — ten, kur pir
miau tokie festivaliai būdavo. 
Speciali vaikų programa nuo 2 
vai. p. p.

Lietuviški užkandžiai: visikas 
be svaigalų ir be rūkalų — gry
bai, cepelinai, pyragai, gaiva, 
vaisių sultys — nuo 10 vai. r. 
visiems atsilankiusiems. Vakare 
kultūriniai spalvoti filmai—pra
džioj vaikiški. Veiks pirmoji pa
galba.

Programoj: lipdyba, karpyba, 
statyba, laimės pievelė—visiems 
vaikams simbolinės dovanėlės. 
Žaidimai, rateliai, bėgimai, ko
miškas sportas, skautiški užsiė
mimai. Kiekvieno vaiko kūrybi

nis pasirodymas prie mikrofo
no. Higieniška vaikams užkan
da. Puošni vaikų eisena. Akt. 
A. Brinkos meninis apipavidali
nimas šios šventės.

Planuoja studijuoti mediciną. 
Ji yra trečios kartos lietuvaitė, 
bet gražiai kalba lietuviškai, 
mėgsta lietuvišką knygą, skaito 
Lietuvių Dienas, Draugą ir ki
tus katalikiškus laikraščius. Do 
misi lietuviškais velykiniais mar 
gučiais ir ruošiasi išleisti spal
votą knygutę. Ją lietuviškoje 
dvasioje išauklėjo Amerikoje gi 
mę Walter ir Stella Hotrai. 
Stella Hotra — veikli Lietuvių 
kultūros klube ir apie porą me
tų buvo to klubo pirmininkė. 
Valentinos tėvas yra Amerikoj 
gimęs ukrainietis, farmaceutas.

— Nijolė M. Žilytė iš West 
Hartford, Conn., birželio 5 d. 
baigė aukštuosius meno mokslus 
Marylando universitete ir dirbs 
savo srityje Gynybos departa
mente, Washingtone, D. C.

— Urbanoje gražiomis iškil
mėmis birželio 19 d. buvo užbai
gti Illinois universiteto mokslo 
metai. Baigusiųjų sąrašuose yra 
ir kelios lietuviškos pavardės: 
Aušrelė Venclovaitė, gavusi dak 
tarės laipsnį, Aušra Jurkynaitė 
ir Austė Paliokaitė, gavusios 
magistrės laipsnius ir Ina Pavil- 
čiūtė — bakalaurės.

Vadovai: akt. Alfas Brinką, 
Aldona Sobieskienė, mokytojai: 
Stasė Petersonienė, Magdalena 
Šulaitienė, Konstancija Čepienė, 
Kazimieras Toliūnas, Zuzana 
Juškevičienė, Anelė Kirvaitytė, 
stud. Leonas Šulaitis, inž. Vy
tautas Andriulis, inž. Juozas Sla 
bokas, Stakėnų ir Bosų šeimos, 
Stasys Terminas.

Visi neatsisakykime pasidžiau 
gti tikru džiaugsmu, vaikams 
kultūringoje aplinkoje, prasmin
gai užsimant. Mieli tėveliai, su
teikime vaikams pavyzdį, kaip 
galima be svaigalų ir be rūkalų 
prasmingai užsiimti nedūkstant. 
Šitoks pavyzdys gydys visus 
nuo beprasmiškų užsiėmimų. 
Visi kviečiami.

tuvių kultūros klubo darbuose 
talkininkaujant. Ji yra uoli vyr. 
skautė, skiltininkė. Dalyvauja 
vyčių veikloje. Priklauso ir vai
dina Detroito Dramos mėgėjų 
sambūry. Paskutinį kartą prieš 
porą mėn. vaidino Lietuvių na
muose “Teta iš Amerikos” ko
medijoje.

KANADOJE
— Kun. Liudas Januška, šį

pavasarį baigęs Laterano kuni
gų seminariją Romoje, birželio 
27 d. Toronte, Šv. Jono Krikš
tytojo bažnyčioje atnašaus pri- 
micines pamaldas. Naujasis ku- * 
nigas, būdamas nebe pirmosios 
jaunystės, turėjo nugalėti daug 
sunkumų studijose. Didelis pa
siryžimas ir darbas davė pui
kius rezultatus: po 7 studijų me 
tų visos pastangos vainikuotos.
Po primicijų ir po atostogų, 
girdėti, kun. L. Januška išvyks 
į šv. Jurgio lietuvių parapiją 
Rochestery darbuotis pastoraci
jos darbe pas kun. Pr. Valiu
ką.

— Baltų organizuotas 25 me
tų Baltijos trijų valstybių oku
pacijos ir birželio deportacijų 
minėjimas Toronte šiais metais 
praėjo didingoj nuotaikoj: pro
grama buvo trumpa ir konden- 
suota. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo Kanados gynybos ministe
ris Paul Hellyer, kuris iškėlė 
laisvės gynymo principus mate
rialine ir dvasine prasme. Minė
jime dalyvavo ir federalinės vai 
džios ministeris Miehael Sharp, 
Kanados prekybos misteris. Abu 
ministeriai minėjime išbuvo iki 
galo. Rezoliucijose smerkiama 
Rusija kaip akresorius Pabalti
jo kraštuose. Abu ministeriai sa 
vo atsistojimu kartu su pora 
tūkstančių lietuvių, latvių ir es
tų patvirtino rezoliucijų mintis. 
Meninėje dalyje dalyvavo visų 
trijų kraštų chorai. Lietuvių 
jungtinis choras išpildė Šimkaus 
“Atsisveikinimas su tėvyne’’, 
solo partijas atliekant J. Liusti- 
kaitei, V. Žemelytei ir V. Veri- 
kaičiui.

— Prof. Pikūnas su šeima at
vyko į Wasagą, prie George 
įlankos, Huron ežero, kur pra
leis dvi savaites atostogauda
mas. Šioje vasarvietėje susiren
ka vasaros metu daug lietuvių.
Jau trys savaitės kaip atosto
gaujantiems lietuviams čia lai
koma sekmadieniais pamaldos.

VOKIETIJOJ
— Vokietijos lietuvių suva

žiavimas — liepos 24 — 25 d.
PLB Vokietijos Kr. valdyba va
sario 16 gimnazijos sodyboje, 
Huettenfelde, liepos 24 — 25 d. 
rengia Vokietijos lietuvių suva
žiavimą.

Maloniai kviečiame lietuvišką visuomenę !

MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 

SĄJUNGOS APSKRITIES

Didysis Piknikas
— įvyksta —

1965 m. sekmadienį, birželio mėn. 27 d.

TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOS 
SODUOSE

Route 83 ir 6 3 r d Street

BUŠAI IŠVAŽIUOJA:
12 valandą nuo Marąuette Park prie bažnyčios
12 valandą nuo Cicero prie šv. Antano hažnyčios 
12 valandą nuo Brighton Park prie bažnyčios 
12 valandą nuo Bridgeport prie bažnyčios ir iš 
ten sustos prie Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčios.


