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Popiežius Paulius VI 
patvirtino celibato

nuostatus
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI-sis vakar paskelbė 
enciklikinį raštą, patvirtinantį 
kunigų celibatą, nors kai kurie 
kunigai šioje srityje norėjo pa
keitimų.

Šventasis Tėvas Paulius VI 
savo ketverių metų popiežiavi
mo istorijoje šeštoje 13,000 žo
džių enciklikoje pareiškė:

‘‘Kunigiškasis celibatas am
žiais Bažnyčios globotas kaip 
šviečiąs žemčiūgas palaiko sa
vo nesumažintą vertę mūsų lai
kuose, kai mentalitetas ir struk 
•tūros pergyveno tokias gilias 
permainas”.

Šv. Tėvas apgailestavo, kad 
kai kurie kunigai bėga iš Kris
taus vynuogyno.

Nixonas Izraelyje
TEL AVIV, Izraelis. — Bu

vęs viceprezidentas Nixonas bir
želio 21 d. atvyko į Izraelį. Už
vakar jis gatvėse sveikinosi su 
žydais, atrodė, kad jis tarsi da
lyvautų rinkiminėje kampani
joje.

Kelis kartus jis buvo atpa
žintas gatvėse izraelitų, kurie 
sukėlė jam ovacijas. Tada Nix- 
onas dar daugiau sveikinosi su 
žydais. Jis atvyko iš Atėnų bir
želio 21 d. naktį į Artimuosius 
Rytus susipažinti ten su padėti
mi.

Birželio 22 dieną jis buvo nu
vykęs į karinę ligoninę, kur jis 
kalbėjosi su sužeistais karei
viais. Jis pasikeitė žodžiais su 
su sužeistais kariais ir pareiškė, 
kad jis sužavėtas jų “aukšta 
morale”.

Atidėtas nutraukimas
pagalbos arabams

VVASHINGTONAS. — Atsto
vų rūmų užsienio reikalų ko
mitetas birželio 22 dieną atidė
jo persvarstymą projekto iš
braukti ekonominę pagalbą a- 
rabų valstybėms iš pas'ūlyto 
užsieninės pagalbos įstatymo.

Kongresininkas Edvvard J. 
Denvinski (R., III.) pasiūlė re
zoliuciją, raginančią peržiūrėti 
JAV-bių užsieninę politiką Sov. 
Rusijos link, paminėdamas rusų 
įsivėlimą į Vietn i no karą ir 
dabartinį arabų ir Izraelio kon
fliktą.

Kongresininkas Thomas E. 
Morgan, komiteto pirmininkas, 
pareiškė savo grupei, kad, gal 
būt, nebus sprendinio iki po lie
pos 4 dienos. Siūloma nebeduo
ti pagalbos toms arabų val
stybėms, kurios nutraukė dip
lomatinius santykius su Ameri-

Prohibicijos partijos konvencija
DETROITAS. — Amerikiečių 

Drohibicijos partija nominuos sa 
vo 1968 m. prezidentą konven
cijoje, įvykstančioje Detroite 
□irželio 28 - 29 d. d.

KALENDORIUS

Birželio 24 d.: šv. Jonas Krik 
štytojas, Algimantas, Budytė.

Birželio 25 d.: šv. Vilimas, 
šv. Febronija, Mantmiras, Bai- 
nutė.

Birželio 26 d.: šv. Antelmas, 
šv. Persevera, Jaunius, Viltau- 
tė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
galimas smulkus lietus, aukš
čiausia oro temperatūra 70 laip 
snių.

Saulė teka 5:17, leidžias 8:29.

Prezidento johnsono ir 
premjero Kosygino susitikimas
GLASSBORO, N. J. — Pre- nuo New Yorko. Johnsonas ke- 

zidentas Johnsonas ir Sovietų liavo 140 mylių susitikti su Ko- 
premjeras Kosyginas vakar su- syginu, gi pastarasis važiavo 
sitiko mažame Glassbcro mies- 105 mylias pas prezjdentą johp
te, N. J., pusiaukelyje tarp New 
Yorko ir Washingtono, norė
dami “išlaikyti diplomatinį pro
tokolą”. Dviejų valstybininkų 
konferencija įvyko Glassboro 
State kolegijos rektoriaus na
muose. Šis miestas turi 1C,OOO 
gyventojų ir yra 15 mylių piet
ryčiuose nuo Philadelphijos. Gi 
Glassboro yra 105 myl’os keliu

Laukta taiklaus 
atsik’rtimo

NEW YORKAS. — Kai tele
vizijoj rodomame Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybos posė
dyje Sov. Rusijos ambasado
rius Fedorenko ėmė reikalauti, 
kad Izraelis tuojau atitrauktų 
savo pajėgas iš karo veiksmais 
užimtų sričių, žiūrovams atro
dė, kad Izraelio atstovas ims ir 
atsikirs, kad Izraelis tai pada
rysiąs, kai Sovietų Rusija savo 
pajėgas atitrauks iš karo veiks 
mais jau prieš daugiau kaip 
25 metus užimtų kraštų... Izra
elio atstovas susilaikė, bet tą 
mintį kitą dieną viešai ištarė 
NBC televizijos komentatorius 
D. Brinkley, paminėdamas visą 
eilę Sovietų pagrobtų teritori
jų ir ištisų valstybių, jų tarpe 
ir Lietuvą.

Du tokios prasmės laiškus pa
skelbė ir The Philadelphia In - 
quirer, birželio 16 d. (E.)

Naujausios žinios
— Chicagos meras Daley ir 

jo žmona vakar išskrido į Romą 
dalyvauti Chicagos arkivysku
po kardinolo oficialiame įvedi
me į kardinolų kolegiją.

— Nauju Chicagos policijos 
vadu paskirtas James B. Con- 
lisk jr., kuris vadovaus 11,000 
policininkų. Jo paskyrimas įsi
galioja rugpiūčio 1 d. Jis pa
skirtas vietoj policijos vado 
Wilsono.

— 30 Jungtinių Tautų dele
gatų vakar žuvo lėktuvo ka
tastrofoje šiame krašte. Žuvo 
taip pat keturi lėktuvo tarnau
tojai.

— Rumunijos ministeris pir
mininkas Maureris vakar nepap
rastoje Jungtinių Tautų sesi
joje pareiškė, kad Izraelis gali 
atskirai tartis su kiekviena ara
bų valstybe be pašalinių tar
pininkų. Vadinasi, Rumunija 
neina Sov. Rusijos vadovų ke
liu, kurie reikalauja pasmerkti 
Izraelį už “agresiją” prieš ara
bus.

— Senatas 92 balsais prieš 5 
vakar cenzūravo šen. Thomas 
Dodd (D., Conn.) už rinkiminių 
pinigų panaudojimą savo as
meniškiems reikalams.

— JAV-bių respublikonų jau
nių organizacija vakar savo pir
mininku išsirinko konservatorių 
MacDonaldą.

šoną.
Prez. Johnsonas ir premj. 

Kosyginas dvi valandas kalbė
josi per vertėjus. Tik jie su 
vertėjais tebuvo konferencijos 
-kambaryje. Kokius klausimus 
jie svarstė? Tenka manyti jų 
pasikalbėjimai sukosi aplink Vi 
dūrio Rytų krizę ir Vietnamo 
karą.

Vėliau jie atėjo į salę užkan- 
džiams. Čia jau atsirado val
stybės sekr. Ruskas, gynybos 
sekretorius McNamara, Thomp- 
sonas ii- kc., gi iš Sovietų pusės 
buvo užsienio reikalų ministe- 
ris Gromyko, ambasadorius Dob 
rynin ir kt.

Johnsonas ir Kosyginas pasi
kalbėjimus tęs sekmadienį po 
pietų.

Paskirti nauji Chicagos arkivyskupijai vyskupai pagalbininkai (iš kairės 
dešinę) John L. May, William McManus ir Thomas J. Grady.

Nafta —arabų ginklas prieš Vakarus
LONDONAS. — Ai abu kraš

tų paskelbtas embargas naftos 
išvežimui į Angliją, Egipto užda
rymas Suezo kanaio dabar ver
čia ekonomistus ir pramoninin
kus skaičiuoti, kuriam laikui 
užteks krašte turimų naftos 
atsargų ir kiek padidės išlaidos 
naftai gabenti iš Persų įlankos 
rajono aplinkiniu keliu apie visą 
Afriką.

Pabrango nafta
Jau smarkiai pašoko karnos 

naftos pilstymo laivų frachto 
rinkoje. Jei iki Izraelio - arabų 
karo pradžios tonos naftos ža
liavos atgabeni.nas iš Persų į- 
lankos rajono į Angliją kaina
vo 32 šilingus, tai dabar, už
darius Suezo kanalą, kainuoja 
jau 95 šilingai.

Vien tik “British Petroleum” 
bendrovė buvo per užvakar die
ną užsakius naftai gabenti į 
Angliją iš Persų įlankos rajono 
trylika tanklaivių, kurių bend
ras tonažas 550 tūkstančių to-

JAV-ių principai randa pritarimo
JUNGT. TAUTOS. — Po tri

jų pilnų diskusijų JT gen. asam
blėjoje Vid. Rytų erdvės pro
blemų sutvarkymo beieškant, 
dar niekas nesiėmė iniciatyvos 
kelio iš miško ieškoti.

Tuo tarpu asamblėja turi JA 
Valstybių ir Sovietų Rusijos re
zoliucijas, kurios stovi viena 
prieš kitą kaip šviesa ir tam
sa. Niekas nemano, kad Sovie
tų rezoliucija turėtų praeiti (a- 
pie abi rezoliucijas anksčiau 
rašyta). Dauguma susikoncent
ruos prie JAV penkių principų 
rezoliucijos, kuri ras daug pri
tarimo, tačiau ir ji gali turėti 
daug pataisų ta prasme, kad 
jos atskiros dalys gali pasitar
nauti pagrindu atskiroms rezo
liucijoms, o kitos gali būti iš
plėstos ir aiškiau nusakytos vė
liau įneštinomis pataisomis.

Senųjų ir naujųjų pabėgėlių 
klausimas

Atskira rezoliucija gali virsti 
principas apie senųjų ir naujų
jų pabėgėlių reikalų rimtą su
tvarkymą, nes šitas klausimas 
negali laukti taikos sutarčių, 
bet turi būti kad ir laikinai ap
tvarkytas, nes jau dabar ken
čia, ir tai be savo kaltės, dideli 
būriai žmonių.

Britai pritarė visiems pen
kiems JAV pasiūlytiems princi
pams, tik pridėjo ir kiek savų
jų pažiūrų. Jiems atrodo, kad 
savo karinę pergalę Izraelis ne
turėtų suteršti arabų teritorijų 
pasisavinimu. Užs. reik. meis
teris Brovvnas net patarė Izra
eliui tuo tarpu nieko nedaryti

nų, papildant savo ir be to mil
žinišką tanklaivių laivyną.

Riboti ištekliai
Bet Londone su nerimu pa

žymima, kad tanklaivių laivyno 
įitekliai taip pat riboti ir papil
domo tanklaivių skaičiaus frach 
tavimo metodas taipgi neduo
siąs išeities iš padėties. Ekono
mistų apskaičiavima’s, per pa
starąsias trylika dienų Vakarai 
netekdavo kasdien maždaug pen 
kių milijonų statinių žaliavinės 
r.aTtos dėl tiekimų sumažinimo 
iš Artimųjų Rytų kraštų.

Naftos verslo žmonės ir su
interesuotos valstybės bando 
įtikinti arabų kraštus atšaukti 
arba sumažinti jų paskelbtas 
sankcijas.

Londone plačiai kalbama, kad 
Sov Rusija esanti pasirengusi 
pasinaudoti proga ir, vaikyda- 
mosi pelno, tiekti naftą Vaka
rams, tame tarpe ir Anglijai,

kuri turi didelių nuostolių deltos gaminių normavimą, o JAV

Maskvos rezoliucija gali būti pamiršta
O. LABANAUSfKAIT®, mūsų korespondentė Jungt. Tautose

nė su iš Jordano paimta Jeru
zalės dalimi, kad nuo jo nenu
sisuktų dabar jam palanki pa
saulio opinija.

Siūlo išvalyti Suezo kanalą
Visą taiką Vid. Rytų erdvėje 

reikią ramstyti teisingumu, jei 
norima ją turėti pastovia ir tos 
erdvės žmonėms naudinga.

Britas mano, kad kuo grei
čiausiai reikia išvalyti Suezo ka- 
nalą, nes reikalingas ne tik E- 
giptui ir Izraeliui, bet ir daug 
kam daugiau. Izraelis turi gau
ti lygias teises su kitais nau
dotis Suezo kanalu. Ikšiol jam 
toji teisė nepripažįstama. Šitas 
reikalas gali susilaukti greito 
patvarkymo atskira rezoliucija. 
Navigacijos laisvės klausimus 
linkstama sutvarkyti tarptauti
ne sutartimi — panašia į Mont- 
reaux sutartį, tvarkančia navi
gaciją per Dardanelus.

Naujas brito pasiūlymas yra 
tas, kad JT sustiprintų Vid. 
Rytų erdvėj esantį paliaubų 
priežiūros personalą ir prie jo 
prijungtų savo įgaliotinį įvy
kiams stebėti. Jis būtų paval
dus gen. sekretoriui, kuriam 
viską pranešinėtų. Izraelis pra
šomas grąžinti paliaubų prie
žiūros štabui Jordano Jeruza
lės pusėj buvusią būstinę, kad 
pal-vbų priežiūros organas ga
lėti} veiksmingai savo pareigas 
atlikti.

Akmenukas į Sovietų darželį
Anot brito, jei JT nepasiseka 

Vid. Rytų erdvės problemų su
tvarkyti teisingai ir protingai, 
JT ateitis būsianti tamsi. Jis 
priminė, kalbą baigdamas, Ki
nijoje ką tik išsprogdintą van
denilio bombą (krašto varnu 
neminėdamas) ir paragino tuo 
įvykiu visiems susidomėti bei 
teisingas išvadas padaryti. Čia 
buvo paritintas akmenukas į 
Sovietų Rusijos darželį.

Grer. po brito kalbėjęs Da-
mjO3 premjeras ir užsienio rei- ’'kejjo tiltus, vieną 22 mylios šiau 

rėš vakaruose nuo Hanojaus,kalų misteris Kraagas >rg' 
parėmė „AV patektus penkis 
principus taikai Vid. Rytuose 
organizuoti, bet ir jis, kaip bri
tas, nepatarė Izraeliui prisijung 
ti nauja- paimtų teritorijų. Nei 
britas, nei danas nespecifika- 
vo, kada Izraelis užimtas ten- 1 gynybos ministeris McNamara 

pradėjo skaičiuoti, iš kokių šal
tinių patenkins amerikiečių gin- 
luotus dalinius Viepiame,

kraštų draudimo tiektiarabų 
naftą.

Susirūpinimas
Dabar Vakarų valstybės ir 

užsienio naftos bendrovės su- 
nerimusios. Irakas, Alžirija ir 
kiti arabų kraštai uždraudė tiek 
ti naftą šalims, kurios remian
čios Izraelį, žinoma, visų pirma 
JAV-bėms ir Anglijai. Alžirijos 
vyr ausybė šiom dienom uždrau 
dė jplaukti į savo uostus dvie n 
Anglijos tanklaiviams, kurie 
turėjo Alžirijoje paimti skystų 
dujų krovinį.

Taigi, šį kartą nafta — ara
bų ginklas, ir ekjnomir.ių sank 
C'jų jėgą turi pajusti Vakar} 
v.ūstybės. Šio rajono nafta JA 
Valstybės patenkina beveik pu
sę savo pietryči j Azijoje esan
čios armijos poreikių, o An
glija ii kiti Europos kraštai iš 
Art. Rytų gauna 65 procentus 
naftos. Kaip tik todėl Vakaruo
se pradėta kalbėti apie “naftos
badą”. Anglija ketina įvesti naf vietoje

torijas Turėtų apleisti.
Danija pasiūlė, kad JT g t. 

sekretams pasiųstų savo jgaho 
tinius į Egiptą, Siriją, Jordaną 
ir Izraelį, kad rudėtų šuo. g 
nizuoti tarpusavius pasitarimus 
taikai ‘jitarti.

Kas agresorius?
Danijai nesvarbu nustatyti, 

kas paleido pirmąjį šūvį, ne? 
esą pak: nkamai medžiagos pa
sakyti, kad ten visi gali būti 
agresoriais pavadinti. Todėl tuo 
reikalu ėjoje byloje domėtis c- 
są neprasminga.

Egipto atstovo kalba
Su dėmesiu laukta Egipto 

atstovo kalba visus apvylė, kaip 
nesprogęs fejerverkas. Jis pa
jėgė tik padėkoti Sov. Rusijai 
už sesijos sušaukimą ir Egip
tui palankios rezoliucijos įne
šimą, bet, palyginus su Izraelio 
užs. reik. ministerio Abbos E- 
bano kaltinamąja kalba, Egip
to vicepremjero Fawzi žodis bu
vo daugiau negu silpnas. Trum
pas, nuobodus, be duomenų bei 
žaižaruojančio Izraelio apkalti-
nimo. Bet sugebėta, savo ne- savąjį Vietnamo karą.

SIRIJOS PABĖGĖLIAI
DAMASKAS, Sirija. — Į Da

maską dar atvyksta vis naujos 
pabėgėlių grupės.

Oficialiais duomenimis, Siri
jos sostinėje ir jos apylinkėse 
paskirstyta apie 30 tūkstančių 
pabėgėlių yra berods Muhafa- 
zate, kuris siekia okupuotą EI 
Kuneitros provinciją. Mažų ma
žiausia 10 tūkst. pabėgėlių iš 
Sirijos nuvyko į kaimyninius

— JAV-bių laivyno sprausmi- 
niai lėktuvai užvakar smogė į 
atstatytą Nam Dinh elektros 
jėgainę 46 mylios pietryčiuose 
nuo Hanojaus, Š. Vietnamo sos
tinės. JAV-bių sprausminiai lėk
tuvai taipgi sugriovė du greit-

— Jordanas užvakar pranešė, 
kad jis atidarys septynias sto
vyklas 150,000 pabėgėlių iš Iz
raelio okupuotos vakarinės Jor
dano pakrantės.

New Yorko kongresininkas J. P. 
Addabbo kalba lietuviško kryžiaus 
dedikacijos šventėje birželio 17 die
ną Flushing Meadows — Corona 
parke, buvusios pasaulinės parodos 

Nuotr. R. Kisieliaus

naudai, kaltinti Ameriką su
maišius Egipto radarus ir tuo 
būdu padėjus Izraeliui per tris 
valandas sunaikinti veik visą 
arabų aviaciją. Parodytas ir 
blogas diplomatinis skonis, pa
juokiant prezidentą Johnsoną, 
kad šis pasivėlinęs su teisin
gumu, iš kurio visgi daugiau 
naudos turėtų Izraelis negu a- 
rabai.

Užkulisiniai pasikalbėjimai
Pasakytina, kad vyksta čia 

dideli užkulisiniai pasikalbėji
mai dėl tokios rezoliucijos, ku
ri nebūtų tuščias burbulas, bet 
ir galėtų surinkti reikalingą 
dviejų trečdalių daugumą. La
bai aktyviai veikia Italijos ir 
Danijos delegacijos, ieškodamos 
paramos Lotynų Amerikos blo
ke.

Visiems čia atrodo, kad ne- 
diplomatiškai pasielgė birželio 
21 d. de Gaulle, atsisakydamas 
neutralumo ir pavadindamas 
Izraelį agresoriumi bei sur šda- 
mas Vid. Rytų įvykius su Viet
namo karu. Nebuvo nė logikos 
nė rimto reikalo, nebent prisi
minimas skausmo, kurj patyrė 
prancūzų didybė, pralaimėdama

kraštus i— Libaną ir Jordaną.
Sirai skundžiasi, kad EI Ku

neitros mieste izraelitų karei
viai apiplėšė visas parduotuves, 
atėmė iš gyventojų pinigus ir 
vertingus daiktus, ištempė iš 
namų ir nusivežė viską, kas 
bent kiek vertinga. Visus suau
gusius miesto vyrus izraelitų 
okupacinė valdžia paskelbusi 
karo belaisviais. Jie buvę su
rinkti ir išvežti nežinoma kryp
timi. Beveik visi imiesto gy
ventojai krikščionys, daugiau
sia moterys, seniai ir vaikai, bu 
'vę suvaryti į bažnyčią paverstą 
Italėjimu. Vėliau buvę paleisti.

Trėmimai
Sirijos Raudonojo pusmėnu

lio draugijos duomenimis, Izra
elio valdžia iš viso iš okupuotų 
pietinių Sirijos rajonų iki birže
lio 19 d. išvarė 75 tūkst. žmo
nių. Iš jų 35 tūkst. pabėgėlių 
apgyvendinti mokyklose, valsty

binėse ir visuomeninėse orga
nizacijose.

25 tūkstančiai tremtinių lai
kinai gyvena pas gimines ir pa
žįstamus, 15 tūkstančių iki šiol 
neturi pastogės ir nakvoja po 
atviru dangumi. Tai primena 
sovietų trėmimus iš Lietuvos 
birželio mėnesį.

Gi amerikiečių žydų organi
zacijų pirmininkų konferencija 
gegužės 22 dieną protestavo 
(prieš taip vadinamus arabų per
sekiojimus žydų Egipte, Siri
joje ir Irake.

Bendrosios rinkos 
reikalai

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
.prezidentas Charles de Gaulle 
dėl Britanijos įsijungimo į Eu
ropos ekonominę bendruomenę 
(Bendrąją rinką) pareiškė, kad 
ji mielai bus priimta, kai susi
tvarkys ekonomiškai ir politiš
kai. Kol kas tokios kliūtys į- 
stoti būtų svaro silpnumas, Bri
tanijos santykiai su JAV-bėm, 
žemės ūkio problemos.

Švedija ir Norvegija vėl ruo
šiasi prašytis priimamos į Eu
ropos ekonominę bendruomenę.



Redaguoja: Jonas Prunskis, 2440 W. 62 Str., Chicago, III. 60629, kuriam siųsti 
rankraščius moksleivių ir sendraugių reikalais, ir Gražina Bičiūnaitė, 3236 
So. Halsted Str., Chicago, III. 60608, kuriai siųsti rankraščius studentų rei
kalais.

VISUOTINIS SUVAŽIAVIMAS

Visuotini Ateitininkų Sen
draugių Sąjungos suvažiavimą 
šaukiame š. m. rugpiūčio 11-13 
d. Dainavoje, sendraugių stovyk
los metu. Suvažiavimas prasidės 
penktadieni, rugpiūčio 11 d. S v. 
ryto šv. Mišiomis ir baigsis sek
madieni, iškilmingu posėdžiu (a- 
pie 12:00 vai ).

Kiekvienas ASS skyrius renka 
po vieną atstovą. Jei skyriuje y- 
ra daugiau kaip 20 nariu, tai 
nuo kiekvieno 20 renkamas vie
nas atstovas ir nuo ne mažes
nio kaip 10 likučio — irgi vie
nas atstovas.

Kiekvienas ASS skyrius Cen
tro Valdybai skolingas vieną do
leri už kiekvieną narį kasmet, 
nežiūrint ar vietoje mokestis iŠ 
visų išrinktas ar ne.

Nustatytą atstovų skaičių išren 
karna visuotiname skyriaus susi
rinkime.- Atstovu pavardes ir ad
resus reikia pranešti centro valdy 
bai iki liepos 20 d.

Jei skyriaus išrinktas atstovas 
dėl didelio atstumo ar kitų ypa
tingu aplinkybių negali pats da
lyvauti suvažiavime, save atsto
vauti jis gali įgalioti kitą ASS na
rį. (Australijos, Italijos, Prancū
zijos fr Vokietijos skyriams: jei 
neturite pažįstamų sendraugiu iš 
Chicagos:, Clevelando, Detroito 
ar Toronto apylinkių, kreipkitės 
į mus iki liepos 7 dienos — ga
lėsime pasiūlyti eilę suvažiavime 
dalyvaujančių asmenų, kurie ga
lėtu Jūsų skyrius tinkamai atsto- 
vautf suvažiavime.).

Kiekvienas skyrius įpareigoja
mas suvažiavimui pateikti prane
šimą apie pereitų dvejų metu vei
klą ir skyriaus padėtį. Praneši

Salvinija Gedvilaitė, Stasys Rastonis ir Aldona Drazdytė stud. ateit, suva
žiavime Dainavoje. Nuotr. Gr. Bičiūnai tės

JAUNESNIŲJŲ ATEITININ
KU STOVYKLOS VADOVYBĖ

Stovyklos vadovybę sudaro 
kun. prof. St. Yla — dvasios va
das, Salvinija Gedvilaitė — sto
vyklos vadovė, Nekalto Prasidėji 
mo vienuolyno seselė Palmyra, 
seselė Jurgita, seselė Igne, komen 
dantas Paulius Alšėnas, mergai
čių vadovė Giedrė Degutytė, ber
niukų — Kazys Razgaitis, sekre
torė Milda Pakalniškytė, ūkve
dys Gutįįnskas.

Vadovų sąstate: J Juozevičiū- 
tė, E. Bradūnaitė, E. Razgaity- 
tė, V. Bačinskaitė, D. Zylytė, I. 
Banionytę, Skiriutė, L. Undery- 
tė, V Kliorys, J. Bradūnas D. Sto 
nčius, ,A. Razgaitis, R. Šilkaitis.

Stovyklautoju sveikatos reika
lais rūpinsis Detroito ateitinin
kai daktarai ir iš Chicagos paža
dėjo atvykti dr. J. Juozevičius ir 
dr. A. Aviža.

LIETUVOS LAISVE 
BESIRŪPINANT

Dalis žydu ir JAV liberalu iki 
šių metų įvykių Artimuose Ry
tuose Lietuvą ir kitus Sov. Rusi
jos užimtus kraštus tarsi buvo nu
rašę Sov. Rusijos naudai. Skai
čiau kaip Lipmanas “Sun-Times” 
dienraštyje dėstė, kad Baltijos 
valstybės yra Sov. Rusijos terito
rijos integralinė dalis. Sov. Rusi
jos imperializmas nepasotinamas 
— ji užsigeidė ir Artimųjų Rytų. 
Paskutiniai įvykiai Artimuose 
Rytuose žydus ir liberalūs nutei 

i Sov. Rusiją, o tai )/rakė prieš

mą turi paruošti skyriaus valdy
ba raštu. Skyriaus valdybos na
rys arba vienas iš skyriaus atsto
vų suvažiavimo metu padarys, 
ne ilgesnį kaip 3-4 minučių, pra
nešimą visuotinam suvažiavimui 
paliečiant aktualiausius ir svar
biausius Jūsų skyriaus punktus, 
paliestus pilname raštiškame pra 
nešime. Raštiškas pranešimas tu
rės būti įteiktas suvažiavimo sek
retoriatui.

Nors suvažiavime sprendžia
mąjį balsą turi tik atstovai, pa
tariamuoju balsu gali dalyvau
ti kiekvienas sendraugis. Prašo
me raginti savo narius kuo gau
siau dalyvauti šiame jubiliejinia
me sąjungos suvažiavime. Progra 
ma tikrai įdomi—be įprastų šuva 
žiavimo darbu bus didelis me
no vakaras, paroda, sukaktuvinis 
iškilmingas posėdis. Visiems sen
draugiams bus proga ne tik įsi
jungti į sąjungos aktyvu darbą; 
bet ir pabendrauti, atnaujinti ry
šius su kitur gyvenančiais pažįs
tamais, pasidžiaugti gražia Dai
navos gamta, pasimaudyti šalti
niu pasotintame Spyglio ežerėly
je, pasidžiaugti tikrai nekasdieni
niu savaitgaliu.

Dalyvaujančiam visame suva
žiavime registracija ir pragyveni
mas kainuos $15.00. Visais kitais 
atvejais bus vadovaujamasi kai
noraščiu, kuris buvo skyriams pa 
siūlytas su aplinkraščiu Nr 4. 
Būtu gražu, kad skyriai bent da
linai apmokėtu savo atstovų iš
laidas.

ASS vasaros stovykla vyks rug
piūčio 6-13 dien. Dainavoje.

Garbė Kristui 1
ASS Centro Valdyba

didelis laimėjimas mūsų kovoje 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. Buvo 
girdėti, kad Valiuko suorganizuo 
ti dėl pernai kongrese priimtos 
Lietuvos laisvinimo rezoliucijos 
komitetai šiemet stengsis ska
tinti JAV vyriausybę iškelti Lie
tuvos ir Baltijos valstybių klau
simą J T. organizacijoj. Žydu ir 
liberalų nusistatymas prieš Sov. 
Rusiją dėl įvykių Artimuose Ry
tuose gali JAV vyriausybę palen
kti mums palankia kryptimi. 
Tiems komitetams pradėjus spau 
sti JAV vyriausybę dėl Ealtijos 
valstybių klausimo iškėlimo Jun. 
Tautose, mes, ateitininkai, turi
me tai remti tiek moraliai, tiek 
materialiai. Šių metų įvykiai y- 
ra palankūs tam. Jonas p.

SPORTAS DAINAVOJE

Amerikos ir Kanados A ir B 
klasių lietuvių krepšinio nugalė
tojas — Cicero “Ateitis” šį sek
madienį, birželio 25 d., 2 vai. po
piet Dainavoj žais draugiškas run 
gtynes prieš šiuo metu ten vyk 
stančios moksleivių ateitininkų 
jubiliejinės stovyklos rinktinę. 
Svečiai iš arti ir toli kviečiami 
atvykti ir pasižiūrėti.

BUŠAI IŠ DAINAVOS
Iš jubiliejinės vyresniųjų mok

sleivių stovyklos grįžtama liepos
2. sekmadienį, 8 v.v. Kviečiame 
tėvus rinktis prie Jaunime cen
tro ir Cicero Šv. Antano parapi
jos mokyklos savo vaikų pasitik
ti.

Vilija Malciūtė duoda jaunesniosios 
ateitininkės įžodį Montrealyje.

ASS CENTRO VALDYBOS 
ŽINIOS

...MAS jubiliejinės stovyklos rei
kalams ASS centro valdyba pra
vedė specialų vajų. Buvo kreip
tasi į ateitininkus sendraugius 
prašant aukomis paremti šios va
saros moksleivių at-kų stovyklas. 
Atsiliepė didelis skaičius sendrau 
giu- Be jau anksčiau MAS centro 
valdybai įteiktų auku, c. v. iždi
ninkas Jonas Žadeikis, kuris mok 
sleivių at-kų stovykloje bus vie
nas iš vadovų, įteiks dar papil
domą $400.00 auką.

Buvo reaguota į JAV vyskupų 
konferencijos prašymą Romai 
dėl didesnių teisių uždarant tau
tines parapijas. LRK fed-jos ini
ciatyva buvo sušauktas tuo reika
lu posėdis, kuriame ASS C V at
stovavo vicepirm. P. Narutis. Pa
gal šio posėdžio nutarimus pir 
masis reagavimo būdas buvo te
legramos Vatikano Konsistorinei 
kongregacijai, Kard. A. Ottavia- 
ni. Mons. Samore, prašant, kad 
JAV tautinių parapijų uždary
mas priklausytų nuo Šv. Sosto. 
ASS centro valdyba, o taip pat 
ir nemažas skaičius sendraugių 
ateitininkų skyrių valdybų, to
kias telegramas jau pasiuntė. 
....Ateitininkų sendraugių stovyk 
los, kuri įvyks rugpiūčio 6 13 die 
nomis, Dainavoje, akademine 
programa rūpinasi Washingtono 
ateitininkai sendraugiai. Stovyk
los savaitgalį ten pat vyks ASS 
suvažiavimas, kurio pagrindinės 
temos bus sendraugių prieauglio, 
veiklos su moksleiviais ir Lietu
vių religinės chartos klausimai.

Prof. A. Sužiedėlis baigia pa
ruošti specialią anketą baigusiem 
studijas ateitininkams, buvusiem 
studentams ir neįsijungusiems į 
ASS. Bus bandoma vėl ieškoti 
sendraugių prieauglio trūkumo 
bei nubyrėjimo priežasčių.

ASS CV

IŠ CHICAGOS VARSTAN
TIEMS Į JAUNIESNIUJŲ

ATEITININKŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE

Jaunesniųjų ateitininkų stovyk 
la Dainavoje prasidės liepos 2d., 
sekmadienį, ir baigsis liepos 16 d. 
sekmadienį.

Bušai nuo Jaunimo centro ir 
Šv. Antano parapijos mokyklos, 
Cicero, išvažiuoja 8 vai. ryto, lie
pos 2 d., sekmadienį. Stovyklau
tojus kviečiame išklausyti Šv. Mi 
šias savo parapijose. Pamaldos 
stovyklautojams bus tėvų jėzui
tų koplyčioje 7:30 vai. ryte.

Dėl registracijos prašome kreip 
tis į p. Nijolę Baronienę, Cicero 
telefonu OL 2-3212; į p. Bronių 
Polikaitį Marąuette Parke ( telef o 
nu 434-5719 ir į Adomą Viliu- 
šį, telefonu LA 3-8330 adresas 
4050 So. Campbell, Chicago, III. 
60632. Dar yra laisvų vietų sto
vykloje ir autobusuose. Kviečia
me tėvus leisti jaunimą į ateiti
ninkų stovyklą, kur jis galės dvi 
savaites praleisti lietuviškoje ir 
katalikiškoje dvasioje, sveikoje ap 
linkoje ir gražioje gamtoje.

Į stovyklą važiuojantys pasii
ma: muilo, dantų pastos, šepetu
ką, rankšluosčių, 2 paklodes, 2 
užvalkalus, maudymosi kostiu 
mą, drabužių pamainas, kojinių, 
šliures, pakeičiamus išeiginius ir 
sportinius batus. Naktys stovyk
loje šaltos, tai naktinė apranga 
turėtų būti šilta.

Stovyklos adresas: Camp Dai
nava, 15100 Austin Road, Man- 
chester, Mich. Telefonas 313-428 
-4237.

PIRMOSIOS ŽINIOS IŠ MAS 
STOVYKLOS

Birželio mėn. 17 d. Dainavos 
Stovykloje prasidėjo vyr. moks
leivių ateitininkų jubiliejinė sto
vykla. Ją atidarė moksleivių atei
tininkų centro valdybos pirmi
ninkas Rimas Laniauskas. Pabrė 
žė, kad tai yra jubiliejinė stovyk
la — 40 metų nuo Ateitininkų 
konferencijos Palangoje. Prista
tė šių metų stovyklos vadovybę: 
kun. Ged. Kijauskas — dvasios 
vadas, A. Tauginas — stovyklos 
vadovas, Jonas Žadeikis — vado
vo padėjėjas, Milda Pakalnišky 
tė — stovyklos sekretorė, Pau
lius Alšėnas — komendantas, Sal 
vinija .Gedvilaitė — mergaičių 
vadovė, Kazys Razgaitis — ber
niukų vadovas, Faustas Strolia— 
muzikos vadovas, stud Ant. Raz
gaitis — stovyklos laikraštėlio ir 
spaudos vedėjas, Danguolė Ta- 
mulionytė — MAS sekretorė, EI. 
Bradūnaitė — vakarinių progra
mų vedėja, Laima Bačinskaitė— 
mergaičių sporto vadovė, ir jau
nesnieji vadovai: stud. Ant. Tau
ginas, jr., stud. Kąst. Latoža, 
stud. J. Juozevičiūtė, stud. B. Bal-

Paieškojimas
Ieškomi Pijušas Gaižaus

kas, (gim. 1921 m.) ir Antanas 
Gaižauskas (gim. 1927 m.), sū
nūs Jono. Savieji iš Lietuvos 
prašo atsiliepti. Žinantieji apie 
juos prašomi pranešti adr.: 
Kalit-Kalitovas, Box 238, Guli 
Lake, lSaskatehewan, Canada.

Kuriam galui
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
KITE NUO $500 IKI $1,000

BALZEKAS MOTOR 

SALES, INC.

“U VVILL LIKĘ US”
CHRYSLER • IMPERIAL 

PLYMOUTH • VALIANT
4030 Archer, VI7-1515

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARŲUETTE GIFT PARCEL SERV.
3 skyriai Chicagoje:

2808 88tfa St. Tel. WA 5-2787
2501 88th St. . Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St. Tel. CA 5-1884

Lietuvių bendrove, kuri turi teise 
siuntinius siusti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu 15 Chicagos } Lietuvą..

Didelis pasirinkimas geriausios rū- 
5ies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. Ir V. Žukauskai
■•v- JR ^R ^R

APDRAUDŲ AGENTŪRA,
Nam*, automobilių, 
gyvybes. sveikatos 

Ir biznio
Patogios l&dmokeil- 

mo sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Sėdite Avė* PR 8-2233

^IIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||P£

Į Cosmos Parcels Express Corp. Į
Prisijungusi prie Podarogifts, Ine.

| PRIIMA Sovietų Sąjungoje gyvenantiems giminėms f 
| užsakymus BUTŲ, o taip pat. Sovietų gamybos pre- = 
1 kių: — AUTOMOBILIŲ, ŠALDYTUVŲ. TELEVIZIJOS ! 
1 APARATŲ, SKALBIAMŲ MAŠINŲ. PRODUKTŲ ir t. t. |
| INFORMACIJŲ IR NEMOKAMŲ KATALOGŲ GALITE GAUTI = 
1 VYRIAUSIOJE ĮSTAIGOJE ARBA VISUOSE MŪSŲ SKY- f 
| RIUOSE.

| COSMOS PARCELS EXPRESS | 

| CORPORATION |

| 45 W. 45th Street, New York, N. Y. 10036 | 

| Tel. — CI 5-7905 |

3 .. <
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čiūnaitė, R. Šilkaitis ir Jurgis Bra 
dūnas.

J jubiliejinę moksleivių ateiti
ninkų stovyklą susirinko 141 
moksleivis iš šių vietovių:

Chicagos — 44, Clevelando— 
20, Detroito — 19, Cicero — 13, 
Hamiltono — 10, Toronto — 6, 
Lemonto — 7, Los Angeles 5, 
Putnam — 5, Kenoshos — 2. 
Bostono — 2, Racine — 2, Hyat
tsville — 2, Alexandria----1,
Grand Rapids —1, Melrose Park 
2.

Atvyksta dr. D. Jasaitis

Gauta linksma žinia, kad į ju
biliejinę moksleivių ateitininkų 
stovyklą atvyksta dr. Domas Ja
saitis, gyvas liudininkas atei
tininkų konferencijos Palangoje, 
buvęs jos prezidiumo pirminin
kas ir pagrindinis kalbėtojas. Ger 
biamas svečias asmeniškai per
duos buvusią ateitininkų nuotai
ką Palangos konferencijoje
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotą straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimą 
turinį neatsako. Skelbimą 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30,
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba 
dien 8:30 ■*- 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

IŠ VISO PASAULIO KARIAI LIURDE

Liurde įvyko pasaulio karių 
maldinga kelionė. 35,000 katali-

Austrijos, Belgijos, Vokietijos, 
Prancūzijos, Italijos ir kitų

miiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimi
LIETUVIŠKA KIRPYKLA 

Kolin Barber Shop
4309 W. 63rd Street 

Jonas Kaladauskas, Savininkas
lllllllllllllllllllllllllllllllllliniKIIIIIIIIIIIII

kų karių traukiniais ir lėktuvais i kraštų melsti Marijos globos pa- 
atvyko iš Argentinos, Anglijos, I šauliui.

PATYS ĮSIGYKITE IR KITIEMS 
PASIŪLYKITE ŠILUVOS MARI
JOS šventinimo ir RELIGINIO 
KONGRESO VVashingtone MUZI
KOS PLOKŠTELĘ.

MECHANICAL
ENGINEER

OUR POSITIONS ARE FOR YOUNG MEN WHO WANT RESPON- 
SIBILITY, CHALLENGE AND A REWARDING CAREER WITH 
THE W0RLD’S LEADING INTERNATIONAL MANUFACTURER 
OF MEDICAL AND SURGICAL SUPPLIES.
Degree in Mechanical Engineering reąuired. Recent graduates are 
welcome, as well as the experienced M.E. Position involves machine 
design and development work. We are expanding our staff engineer
ing in a non-defense area. We presently have 3 plants in Nebraska 
and currently employ over 1,100 persona.
These are excellent career opportunities with a stable, progressive 
cotmpany. Working conditions are tops and our fringe benefits prog
ram is second to none.

SALARY OPEN
Send resume in confidence, include education background, type and 
length of experience, and responsibilities of this position.

Write, visit or call Personnel Manager. Ph. (402) 564-3181

BECTON, DICKINSON & CO.

0F NEBRASKA
INDUSTRIAL SITE OOLUMBUS, NEBRASKA 68601

We are an eąual opportunity employer_i>u

PASIKLAUSYKITE ISTORINIŲ 
ĮVYKIŲ:

J. Naujalio Mišių, Dainavos an
samblio giedamų šventovėje,

Br. Budriūno giesmės “Sveika, 
Marija”, atliekamos sol. A. Pava
sario,

J. Štarkos kompozicijos “Tušti 
paliktieji namai”, įdainuotos sol. 
R. Mastienės,

Br. Markaičio “Nenuženk nuo 
akmens, o Marija” giesmės, atlik
tos sol. Pr. Bičkienės,

T. Brazio dainos ‘‘Oi toli, toli”, 
sudainuotos New Yorko Lietuvių 
vyrų choro, ir giesmių, giedamų 
tūkstantinės minios.

Plokštelės kaina $5.00; ji gau
nama pas lietuviškų plokštelių pla
tintojus arba pas leidėją: Šiluva 
Record, 110 W. Lafayette Avė., 
Baltimore, Md. 21217.

S K I L L E D 
PRODUCTION 

MACHINE SHOP

M O V I N G 
A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

Įvairią atstumą
3415 S. LITUANICA AVENUE 

Te. — FRontier 6-1882

PERSONNEL
This may be your lašt opportunity to get in on the ground 

floor and work in Central Pennsylvania with a growmg, well 
established leading envelope machinery manufacturer. New 

plant and excellent working conditions.

TOP WAGES, LIBERAL BENEFITS AND 

OVERTIME AVAILABLE.

MULTI-SPINDLE DRILL OPER’S 

MILLING MACHINE OPER’S

TURRET LATHE OPER’S 

MACHINE ASSEMBLERS

Mušt be able to work from Blueprints, Operation Sheets, and/or 
Verbai Instructions, Set-Up and Operate, work to close tolerances, 
and ūse precision measuring Instruments.

If you are interested, complete the coupon
below and mail it to us.

Name ............................... ........................................ ,..........................

Address ...................................................................................... .... ....

Phone ...................................................................................... ....................

Occupation ............................................................. . .............. ..........

or, if you prefer a personai interview at the plaut location, the 
Employment office is open 9:00 A.M. to 4:30 P.M. Monday 
through Friday. After hours and Saturday appointments can be 
imade by calling: "

ROBERT DECOULAZ 
Tel. — 814-695-5521 Ext. 216

F. L. SMITHE MACHINE CO., INC. 

P. O. Box 36 Duncansville, Pa. 16635



Mūsų tikėjimas

TIKĖJIMO METUOSE
Vidurio Rytų taikos planai

Vakarai ir Rytai nudegė nagus kartu

Rimties valandėlei

RYŠYS SU EUCHARISTINE 
MEILE

Tikėjimas — tai žmogiškojo 
gyvenimo praturtinimas. Tikė
jimas padeda žmogui išlaikyti 
savyje viltį ir žemiškame gy
venime, juoba jis yra didysis 
naskatas siekti antgamtės, ku
ri yra aukštesnė už visokius 
žmogaus pastangomis pasie
kiamus tikslus. Tai, ką mes 
galime savo jėgomis pasiekti, 
yra tik gamtinė tikrovė, nors 
kartais taip pat eilinio proto 
neaprėpiama. Bet tąif kas yra 
už gamtinės tikrovės, pasie
kiama tik Kūrėjo pagalba, ku
ri teikiama, kai tikėjimu pa
laikomas intymus ryšys su 
savo Tvėrėju. Dėlto^^e be rei
kalo Kristus pabrėžė tikėjimo 
fekalingumą tiemš’CVargšams, 
kurie prašė jo pdgalbos, — 
ligoniai sveikatos/ Mirusiųjų 
artimieji prikėlimo, išalkę duo
nos. Tai pabrėžia ir Bažnyčia, 
nuolat primindama, kad be ti
kėjimo žmogus pegajį* pasiekti 
antgamtinio gyvenimo.

Primindama tikiįyįjno reikš
mę žmogui, Bažnyčia paskelbė 
šiuos metus tikėjimą metais. 
Jie prasideda nuo birželio 29 
dienos — šv. Petro j^šv. Pau
liaus šventės. Si sukaktis šie
met primins tikintiė^'ems tūks 
tantį devynis šimtus jrietų, kai 
šie du apaštalai, du Bažnyčios 
žmogiškieji šulai, dęlr tikėjimo 
B^rnešė visokius valgus, nu
galėjo visokias kliūtis, perke
liavo anų laikų priemonėmis 
didžiąją to laiko pasaulio dalį 
ir atidavė savo gyvybes. Šv. 
Petras, Kristaus palydovas ke
lionėse, stebuklų liudininkas 
ir net nusikaltęs Mokytojo iš
sigynimu, buvo paskirtas va
dovauti kitiems apaštalams ir 
būsimai Bažnyčiai.’ šv. Pau
lius, Kristaus persekiotojas, jo 
mokinių nekentėjas, Keliaunin
kas ir rašytojas, buvo skirtas 
pagonių apaštalu. Jlė abu kaip 
kaliniai atsirado pagoniškoje 
Romoje ir abu laisvai už tikė
jimą atidavė gyvybes.

*
Be tikėjimo nugyvena nė 

vienas žmogus tiek\že|niškame 
gyvenime, tiek ir siekdamas 
tikėjimą padarome savo gyve- 
antgamtės. Žemiškame gyve
nime yra tiek daug^ngžinomų, 

Jjet tikimų dalykų, kad mes 
nimo dalimi. Juo labiau ant
gamtinis gyvenimas; kuris y- 
ra žmogaus susitigirpas su Tvė 
rėjų, su visatos tvarka ir su 
nesikeičiančia amžinybe. Už
tat Bažnyčia, skeliama tikė
jimo metus, nori paminti ne
pakeičiamą tikėjimo vertę žmo 
gaus gyvenime ii"'jo galuti
niuose siekimuose. Ji nori, kad 
žmogus giliau pažvef&tų į ti
kėjimo svarbą savo asmeni
niame gyvenime i? kreiptų 
žvilgsnį į amžinybę, kurioje 
prasideda naujo gyvenimo tik
rovė.

Koks yra keno tikėjimas, 
toks ir jo gyvenimas; Tikėji
mo esmė yra ne formos, ku
riomis mes išreiškiame išorėje 
savo įsitikinimus, bet santy
kis su Aukščiausiuoju, su am
žinąja Būtybe ir savo Tvėrėju. 
Tos regimos religinės formos 
yra tik priemonės — nors iš 
tikrųjų būtinos — išreikšti sa
vo santykiui su Dięyu ir geres

Spaudoje ir gyvenime

Komunistų laikraštis “Vilnis” 
birželio 20 d. savo vedamajame pa
skelbė šį pranešimą: “JAV komu
nistų partijos konferencija New 
Yorke, apsvarsčius partijos parei
gūnų raportą, išleido ^pareiškimą 
reikalu prezidentinių rinkimų 19- 
68 metais... Susidarys trečias są
rašas, visai nepriklausomas, se
noms partijoms. Ar pati komunis
tų partija statys kandidatus, ne
pasakoma, gal tai prndąusys nuo 
trečio sąrašo, koks jis^bus”.

Taigi, JAV komunistai pradeda 
ryškiau rodyti savo^vpidą. Rin
kimų metu jau jie aiškiai netilps

KOMUNISTAI EIS ATSKIRU SĄRAŠU 
KONGRESO RINKIMUOSE

niam jo pažinimui. Mes nega
lime tvirtinti, kad net ir tikė
jimu mes pilnai pažįstame Die
vą, nes begalybė neaprėpiama 
riboto žmogaus proto, bet, 
kiek mes jį pažįstame ir kaip 
su juo santykiaujame, nuo to 
priklauso mūsų gyvenimo su
tvarkymas bei siekimai. Tik 
įsižiūrėję į šių dviejų apašta
lų tikėjimą ir to tikėjimo stip
rumą, mes galime palyginti ir 
savo tikėjimo su gyvenimu 
santykį.

Mūsų tikėjimas tiek yra stip 
rus ir geras, kiek juo mes gy
vename, kiek gyvenimas at
spindi mūsų vidaus įsitikini
mus. Gali būti ir priešingai — 
mes galime turėti tikėjimą ant 
gamte, bet netaikyti gyvenime 
tikėjimo dėsnių, kai bet koks 
ribotas dalykas užima mūsų 
gyvenime centrinę vietą. Tik
ras tikėjimas reiškiasi darbais, 
kurių reikalavo Kristus ir rei
kalauja Bažnyčia iš savo se
kėjų.

*
Kai pavergtoje tėvynėje ti

kėjimas, ypač krikščioniškas 
persekiojamas žiauriausiomis 
priemonėmis, mūsų pareiga jį 
ginti ir viešai rodyti. Net tie, 
kurių tikėjimas yra tik žmo
giškas, vistik turėtų prieš per
sekiojimus pastatyti bent vie
ną didžiųjų žmogiškų verty
bių — laisvę, nes ir laisvė kar 
tu su tikėjimu ten yra suvar
žyta.

Išeivijos lietuviai bent šiais 
tikėjimo metais turėtų giliau 
pažvelgti į savo tikėjimo es
mę ir ją geriau pažinti, pa
žvelgti ir į tikėjimo apraiškas 
ir jas pastatyti kaip kovos 
prieš komunistinį ateizmą prie 
mones. Kas šiandien prie ko
munizmo dedasi bent tuo, kad 
jam padeda naikinti tikėjimą 
aukščiausiąja Būtybe, tas pri
sideda prie priešo pastangų 
sunaikinti tautos gyvastį ir pa
versti ją beforme mase ko
munistiniam mišiny. Taip pat 
yra ir su tais, kurie tikėjimo 
vardu niekina savo brolius, 
kurie savo siaurus reikalus 
stato aukščiau tikrojo tikėji
mo, — jie naikina patį tikėji
mą savo sielose ir padeda prie 
šui užgesinti paskutines tikė
jimo kibirkštis tėvynėje.

Su mūsų krikščionišku ti
kėjimu jungiasi ir mūsų pasi
tikėjimas tautai laisvės atga
vimu, tikėjimas pavergtos tau 
tos išsilaikymu. Šis žmogiškas 
tikėjimas turi tikrą atramą 
tik dieviškame tikėjime, nes 
jis uždega mus darbui ir ne
pailstančiai veiklai už tėvynės 
laisvę ir pavergtųjų brolių ge
resnę ateitį.

Kaip šv. Petras ir šv. Pau
lius nepabūgo žūti už tikėji
mą, kad tik įvykdytų tai, ką 
Kristus buvo jiems pavedęs, 
taip negalime stokoti pastan
gų ir mes nei religiniuose ,nei 
tautiniuose ,nei socialiniuose 
siekimuose, jeigu norime ,kad 
viskas įvyktų, kaip amžinasis 
Teisingumas yra pramatęs. 
Tikėjimo metai turi būti mūsų 
tikėjimo gilinimo laikotarpis, 
o kartu ir mūsų tikėjimo pa
rodymas tarpusavio santykiuo
se, nes tai ir yra gyvo tikėji
mo apraiška. Pr. Gr.

j demokratines partijas ir būtinai 
siekia sudaryti atskirą sąrašą tų, 
kurie nepatenkinti ligšioline de
mokratine Amerikos santvarka

Toliau minėtame komunistų lai
kraštyje sakoma, kad trečioji par
tija stengsis įtraukti jaunimą, kad 
jie savo veiklą derins su negrais. 
Tai ne nuostabu, nes ir dabar ko
munistai stengiasi drumsti negi ų 
tarpe.

JAV piliečiams, kurie ankstai 
vertina demokratiją, gerai žinoti, 
kas yra organizuojamojo trečio są 
rašo, trečios partijos užnugary.

J. 2 vili).

Karinis Vid. Rytų tarpsnis 
buvo trumpas. Diplomatinė ko
va yra išvakarėse. Pradėjo ryš
kėti ir taikos planai. Jie skiria
si, kaip diena nuo nakties. JAV 
prez. Johnsonas savo kalboje 
(VI.20) Washingtone pasiūlė 
penkių punktų planą įgyven
dinti Vid. Rytų taikai. Jo plane 
liečiamas kiekvienos valstybės 
garantuotas egzistavimas, pabė 
gėlių teisingumo problema (Iz
raelis jos nepripažino seniau), 
taikingas ir laisvas visiems pa
sinaudojimas Akabos įlanka ir 
Suezo kanalu (Izraeliui tokios 
teisės arabai nepripažino se
niau), politinės nepriklausomy
bės ir teritorinės ntliečiamy- 
bės garantavimas, ginklavimo
si lenktynių sustaodymas. Prin 
cipiniai panašų planą pasiūlė 
ir Britanijos užs. reikalų mi
nisteris G. Brown savo kalboje 
(VI.21) JT nepaprastoje sesi
joje.

Maskvos planas — ultimatumas

Nesuprantamas Sov. Rusijos 
reikalavimas sukviesti nepapras 
tą JT sesiją. Visi žino, kad se
sijos nutarimų vykdymas nė
ra privalomas. Serija privalo 
kreiptis į Saugumo tarybą ir 
jos prašyti, kad ji paremtų vyk 
dymą numatytų chartoje sank
cijų. Nebus kuo kelio ir šį kar
tą. Teks sugrįžti su šiuo klau
simu vėl į Saugumo tarybą, ku
rioje Vid. R>rų karas buvo dis
kutuojamas nuo pirmosios die
nos (VI.3). Sov. Rusijos spe
cialios delegaciios vadas min. 
pirm. A. Kosyginas 'pirmasis 
kalbėjo nepaprastos sesijos me
tu VI.20 d. Jis pasiūlė ne k- 
giškai aptariamą taikos planą, 
bet reikalivmą — ultimatumą, 
kad Izraelis būtų pasmerktas 
agresorium, be sąlygų atsitrauk 
tų iš okur-uot oi Egipto, Jor
dano ir Sirijos teritorijos ir 
sumokėtų arabų valstybėms pa
darytus karo metu nuostolius. 
Tik po to,, mano, būtų galima 
surasti Vid. Rytu erdvėje tai
kos planą. Savo ultimatumui no
ri ir prašo uždėti Jungtinių Tau 
tų sesijos anbipaudą.

Izraelio taikos planas

Izraelio valstybė, kaip šešių 
dienų karo laimėtoja, kalba a- 
pie taiką Vid. Rytuose ir siūlo 
tokį taikos planą: 1. Izraelis 
pasiruošęs derėtis tiesiogiai su 
arabais. Atmeta derybas Jung
tinėse Tautose, kaip buvo 1948 
ir 1956 m.; 2. Arabai turi for
maliai pripažinti Izraelį nepri
klausoma valstybe, baigti “ka
ro stovį”, kurį arabai palaiko 
nuo Izraelio įsikūrimo 1947 m.;
3. Laisvas izraelitų laivų plau-
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Ir kaip šešėlis ji vaikščiojo tarp pažįstamu ir nepa
žįstamu, ieškodama, kuo galėtų patarnauti, kam ką 
paaiškinti. Verutė, atgavusi pusiausvyrą, staiga pasiju
to svarbi patarnautojo rolėje, kurią ji atliko su reika
lingu orumu ir sugebėjimu. Valgomajame paruošti sta
lai buvo nuolat papildomi užkandžiais ir švariais in
dais. Marcelė paraudusiomis nuo ašarų akimis vis ne
galėjo įeiti į kambarius, bijodama pažvelgti uždarytų 
karstu pusėn, triūsė karštoje virtuvėje, padedama kelių 
moterų iš kumetyno.

Filomena nepastebėjo, kaip kartais, jai praeinant 
pro šalį subūriavusių darnu, staiga nutrūkdavo kalba, 
ir savotiški nedraugiški žvilgsniai ją ilgai lydėjo. Fi
lomena sau buvo nejautri. Ji nejautė nei nuovargio, 
nei nemigos, nei alkio, tartum į juodus užkaltus kars
tus kas nors būtu ir jos pajūčius uždaręs.

Ne visi buvo patenkinti tuo, kad karstu Filome
na neleido atidaryti. Ypatingai skundėsi parapijos da
vatkos ir nuolatinės laidotuvių giedotojos.

— Tai dar nematyta! Kaip gi tu, žmogus, mel
sies!, nematydamas, už ką meldiesi, — girgždėjo gar
sioj; zakrastijonienė.

— Vis nauji išmislai. Nė vaikams tėvų pamaty
ti neleido, — nedraugišku žvilgsniu nulydėjo Filome
ną zakristijonienės draugė. Iki šiol nestačiusi jokių rei
kalavimu ir nepiršdama savo autoriteto, šiuo atveju 
Filomena buvo užsispyrusi ir neperkalbama. Jos nu
sistatymą neleisti atidaryti karstų karštai gynė dakta
ras Spudas ir jam pritarė ponas Liutikas.

KAZYS DUBYSA

kimas Akabos įlanka ir Suezo 
kanalu; 4. Izraelis neįsileidžia 
JT taikos dalinių į savo terito
riją; 5. Jeruzalė nebus vėl pa
dalinta tarp Jordano ir Izrae
lio. 6. Izraelis nepasiruošęs įsi
leisti Palestinos pabėgėliij į sa
vo teritoriją; 7. Izraelis pasi
laiko Sharm EI Sheikha netoli 
Tirano sąsiaurio, kad užsitikrin 
tų saugumą savo laivininkystei 
Akabos įlankoje ir 8. Dėl kitų 
laimėtų teritorijų karo metu 
Izraelis tarsis su pralaimėto
jais. Arabų valstybes, kurių te
ritorijos karo metu buvo Izrae
lio okupuotos, šias Izraelio są
lygas griežtai atmeta. Jos tiki
si, jog Maskva “sugebės” im
perialistus įbauginti, kad “glo
bėjai” paspaustų Izraelį nusi
leisti iki priimtinų arabams tai
kos sąlygų. Tam ir Kosyginas 
atvyko dainuoti senos diktatū
rinės dainos, kad 3avo autori
tetu paremtų arabus ir atšal
dytų skaudžiai nudegintus pirš
tus.

Podgomy Kaire

Sov. Rusijos diktatūros “pre
zidentas” Podgomy VI.21 d. 
atvyko į Jungtinės Arabų Res
publikos (Egipto) sostinę pa
guosti skaudžiai pralaimėjusio 
Egipto diktatoriaus Nasserio. 
Izraelio karinė jėga sutriuški
no Nasserio armijas, Maskvos 
ginklus sudaužė, likusius susė- 
mė ir papildė savo ginklų atsar
gas. Podgorny turi tikslą ne tik 
paguosti, bet ir vėl duoti paža
dą, kad bus apginkluota Nas
serio ir kitų arabų kraštų ka
riuomenė naujais ginklais. Kaip 
Kosygino Jungtinėse Tautose, 
taip Podgorny Kairį? tikslas yra
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Nedidelis upinis kovos laivas, labai gerai buvo galimas panaudoti kovose Pietų Vietname, 17 mylių nuo 
Saigono. Pasinaudodami, laivu amerikiečiai kariai sunaikino 249 komunistų karius.

—Neturime teisės rodyti ju iki neatpažinimo su
darkytų kūnų. Ypatingai vaikams. Ju atmintyje tėvai 
turi išlikti gražūs, tokie, kokius jie pažinojo, o ne su
draskytą masę, nevykusiai padengtą odos gabalais.... 
Aš esu gydytojas, daug ko matęs, bet šis vaizdas... — 
pasipurtė daktaras Spudas, šluostydamas akis.

Metęs akį į atidarytus karstus, ką tik juos par
gabenus iš geležinkelio stoties, ponas Liutikas ilgai ne
galėjo ištarti nė žodžio. Bet gandas greitai pasklido, 
kad palikti karstus uždarytus buvo Filomenos valia, 
kaip artimiausios ponų Petkevičių suaugusios giminai
tės.
Beveik visą savo dėmesį Filomena sukaupė į vaikus. Kęs
tutis pagaliau nustojo verkęs, bet, nieko nevalgydamas 
ir su niekuo nekalbėdamas, sėdėjo ramus kėdėje tarp 
karstų, žiūrėdamas į vieną tašką ir nekreipdamas dėme
sio į aplinką. Bandymai jį kalbinti ar su juo pasisveikin
ti nuėjo niekais. Jis buvo momentais panašus į Michel- 
angelo bareljefų liūdnus angelus, skelbiančius paskuti
nio teismo dieną. Liucytė buvo įpuolusi į isteriją, ir tik 
daktaro Spudo vaistai ją įstengė nuraminti. Ji atsisakė 
išeiti iš savo kambario ir net nenorėjo apsirengti nauja 
juoda suknele, kurią skubiai pasiuvo į namus pakviesta 
keliaujanti siuvėja. Valytė nevisai suprato savo namų 
tragediją. Ji, glausdamasi prie Filomenos, vis norėjo pa
matyti, kaip tėtukas ir mamytė miega tuose mažuose 
nameliuose. Jausdama bendrą nuotaiką, Valytė verkė 
graudžiomis ašaromis, padėjusi galvą Verutei ant peties. 
Iš Filomenos ji nebereikalavo sau išimtinio dėmesio, 
kaip ji tai anksčiau mėgdavo daryti, tartum suprasdama, 
kad tetulė turi svarbesnių reikalų.

Kapinėse, žemių grumstams sunkiai krintant ant 
karstų, Filomena negalėjo sau leisti verkti, nes jos įtemp
to dėmesio buvo reikalingi vaikai. Apkabinusi viena ran 
ka Kęstutį ir priglaudusi virpančią ir kūkčiojančių Liu

parodyti arabų pasauliui, kad 
jie jų reikalus gina, kovoja su 
Britanijos ir JAV imperializ
mu, kurį Vid. Rytuose “įparei
gotas” vykdyti pikčiausias ara
bų valstybių priešas Izraelis.

Arabų karingumą paskatino 
Maskva. Ji buvo įsitikinusi, kad 
šį kartą jungtinės arabų valsty
bių karinės jėgos sutriuškins 
izraelitus ir suvarys į jūrą. Sau
gumo taryboje Maskvos amba
sadorius Fedorenko vilkino lai
ką, ginčijosi, kad tarybos posė
džiai vedami be reikalo. Kada 
izraelitai žaibiškai davė smū
gius arabams, kuriuos ginklais, 
moraliai ir politiškai rėmė Krem 
liaus vadai, tai sumušus, jie 
asmeniškai nudegė pirštus, jų 
imperijos buvo paliestas ginklų 
pranašumo mitas, komunistinės 
persvaros prestižas.

Maskvą viską darys, nesidro 
vės melo ir veidmainystės, fab
rikacijų ir prasimanymų, kad 
asmeniškai atsigautų diktato
riai, būtų nesėkmės paliesta 
“dogma” nuvalyta ir parodyta 
arabams, kas yra jų draugai, 
kas priešai. Juodasis auksas ir 
proletarą traukia. Jų atsargos 
vilioja lygiai imperialistą, lygiai 
ir “svieto lygintoją” (žmonių 
pavergėją ir išnaudotoją) — 
komunistą. Reikia laukti ne tik 
kalbų, kaltinimų, planų, bet ir 
šaltojo karo sukarštėjimo. Tiltų 
statytojai gali nudegti nagu3, 
kaip Maskva nudegė Vid. Ry
tuose su arabų karingumu.

— Kinasha katedroje Afri
kos Konge iškilmingai paminė
tas gegužės 25 d. miręs Tikėji
mo platinimo kongregacijos ge
neralinis sekr. arkiv. Sigis- 
mondi, buvęs Konge Apaštalų 
Kosto Nuncijus.

Popiežius Paulius VI naujai 
išleido specialų raštą — instruk 
ciją — apie Eucharistiją. Veda
moji mintis čia yra: gyvenimo 
džiaugsmas yra sustiprinamas 
dangiškuoju maistu. Šiame raš
te be kitų dalykų skaitoma: “Ką 
tikintieji Eucharistijos apeigoje 
priėmė tikėjimu ir sakramentu, 
tai privalo turėti įtakos į jų gy
venimo būdą. Sustiprinti šiuo 
dangiškuoju maistu, jie privalo 
stengtis gyventi džiaugsmingai 
ir su dėkingu patenkinimu, bū
dami Viešpaties mirties ir prisi
kėlimo dalininkai. Ir taip visi, 
kurie dalyvavo Mišiose, privalo 
būti uolūs gerų darbų daryme, 
uolūs pastangose patikti Dievui, 
gyventi garbingai, būti pasišven
tusiais Bažnyčiai, praktikuoti 
tai, ką yra išmokę, ir augti die
votume. Jie stengsis pripildyti 
pasaulį Kristaus dvasia ir visuo
se dalykuose, net ir pačiame 
žmogiškųjų reikalų sūkuryje, 
stengsis tapti Kristaus liudinin
kais, nes (kaip sako II Vatikano 
suvažiavimo dekretas) negali 
būti sukurta jokia krikščioniš
koji bendruomenė, jeigu ji savo 
pagrindu ir centru neturės šv. 
Eucharistijos”.

♦
Eucharistijos branginimas, 

per ją vienijimasis su Viešpačiu 
yra nuostabus ramstis gyveni
mo kelyje. O žmogui čia dažnai 
vien savų jėgų neužtenka. Iškal
bingai tai yra nusakęs Alan Pa- 
ton, savo knygoje “Cry, the Be- 
loved Country” prabildamas 
šiais žodžiais: “Kas iš tikrųjų 
žino žemiškosios piligriminės ke
lionės paslaptį? Kas žino, dėl 
ko mes gyvename, kovojame ir 
mirštame? Kas žino, kas išlaiko 
mus gyvenančius ir kovojan
čius, kai aplinkui mus visi daly
kai lūžta?.. Išmintingieji rašo

cytę, Filomena kita ranka spaudė prie krūtinės garbano
tą Valytės galvutę, kad ji nežiūrėtų į žemių gilumoje 
dingstančius karstus.

Po šermenų nenoriai skirstėsi svečiai, pavalgę, atsi
gėrę ir atgavę nuotaiką. Jie glostė su užuojauta vaikų, 
galvas, šaltokai atsisveikindami su Filomena, retai te- 
pamiršdami išgerti dar vieną “ant kelionės”.

Pagaliau, suguldžiusi vaikus, valgomajame tarp 
lėkščių krūvų ir maisto likučių Filomena pasiliko su dak
taru Spudu ir ponu Liutiku, artimiausiais Petkevičių šei
mos draugais ir jos paskutiniųjų tragiškų dienų patarėjais 
Žmonas su vaikais pasiuntę į namus su kitais pažįsta
mais, jiedu pasiliko patys paskutinieji. Ponas Liutikas, 
prisipylęs šaltos arbatos puoduką, pradėjo atsiseginėti 
baltinių apikaklę, nusiėmęs platų juodą kaklaraištį, tar
tum jis būtų jam spaudęs gerklę. Daktaro Spudo akys 
buvo paraudusios, o balsas kimus. Pati Filomena jautė 
nervingą virpesį visuose savo kūno sąnariuose. Galimas 
dalykas, kad ji kapinėse kiek peršalo...

— Reiškia, viskas baigta, — kimiai pertraukė vaš
kinėmis žvakėmis vis dar kvepiančią tylą ponas Liuti
kas.

Taip. Viskas. Užgeso, kaip žvakių liepsna Hm, 
Hm... — negalėjo toliau kalbėti daktaras Spudas.

Tuo tarpu atsidarė durys ir jose pasirodė Valytė ba
somis kojomis, apsirengusi ilgais iki žemės naktiniais 
marškiniais

— Valyte! Kodėl tu nemiegi? — pribėgdama prie 
jos, paklausė susirūpinusi Filomena.

— Aš negaliu miegoti. Ir viena nenoriu būti. Man 
karšta, — ašarotu balsu skundėsi mažoji mergaitė.

— Daktare, būkit malonus ir apžiūrėkit Valytę. Ar 
ji tik nėra persišaldžiusį? — Valytės veideliai buvo rau
doni ir įkaitę.

(Bus daugiau)

daug knygų, kietais žodžiais, 
kuriuos sunku suprasti. Tačiau 
tai — mūsų gyvenimo tikslas, 
visų mūsų kovų galas prašoka 
žmogaus išmintį. O Dieve, ma
no Dieve, neapleisk Tu manęs. 
Nors aš vaikščiosiu mirties slė
niu, nebijosiu nieko, jeigu Tu 
būsi su manimi”.

Eucharistija yra akivaizdus 
Viešpaties buvimas su mumis. 
Bereikia su pasiruošimu ir išgy
venimu vienytis su Eucharisti
ja, kad Viešpats būtų ne tik su 
mumis, bet ir mumyse. Vieniji
masis gali būti realiu būdu šv. 
Komunijoje, bet gali būti ir dva
siniu būdu — aplankant Alto
riaus Kalinį bažnyčios tylumoje, 
pagarbos jausmu Jį pasveiki
nant, kai pravažiuojama ar pra
einama pro bažnyčią, kur Jis 
yra.

Ir tai bus ne tik mūsų parei
gos atlikimas, bet ir įnešimas 
naujos ramybės ir džiaugsmo į 
mūsų vidaus pasaulį. Gyvenimo 
realybė tai patvirtina. Lloyd C. 
Douglas savo knygos “Disputed 
Passage” antrame skyriuje apie 
palaimingą religijos įtaką taria: 
“Taip, jūs galite sakyti, kas 
jums patinka apie religiją kaip 
opiumą; kartais juk tai ir yra, 
ko jūs norite — opiumas. Medi
cinos mokslas turi būti dėkingas 
už tam tikrus raminančius vais
tus, pakankamai pajėgius nuga
lėti skausmą, nedarant žalos or
ganizmui. Ir nėra ko tyčiotis iš 
religijos vien dėl to, kad ji daro 
žmones patenkintus net nusivy
limuose, ramiai pajėgiančius pa
kelti neįmanomus pašalinti sun
kumus. Tikėjimas šiame punkte 
toli pralenkė mokslą, apie tai 
nėra nė kalbos”.

*
Net ir Sinclair Lewis savo kū

rinyje “Babitt” pasakoja, kaip 
Bažnyčia sulaiko bloguosius nuo 
pasidarymo dar blogesniais, pa
laikydama jų ryšį su Aukštes
niais dalykais.

O nuošaliau nuo religijos sto
vėjęs rašytojas W. Somerset 
Maugham savo knygos “Of Hu- 
man Bondage” 88-me skyriuje 
pabrėžia, kad religija yra ge
riausia moralybės mokykla. 
Anot jo, “žmogus tikriau bus 
geras, jeigu jis gerumo išmoks 
mylėdamas Dievą, negu skaity
damas, nors ir atidžiai, Herber
tą Spenserį”. J. Pr.

— Albanijos radijas praneša, 
kad Rusijoj siaučia antisemitiz
mas. Ten yra 2,2 mil. žydų, ku
rie neturi jokių galimybių savo 
tikybos praktikuoti, nei savo 
kultūros plėtoti.

T
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CISLUNAR — area of space be- 
tw«»n the erbitt of the Moon and 
th. Earth. Surveyor was a cislunar 
flight. "Ci«,” Latin, "on this side.”

Cislunar vadinasi erdvė tarp mė
nulio ir žemės orbitų. Ciš yra lo
tyniškas žodis, reiškiąs — šioj 
pusėj.

PAIEŠKOJIMAS
Motinos ieškomi: PIJUS GAIŽAUS
KAS, sūnus Jono, gim. 1921 m. ir 
ANTANAS GAIŽAUSKAS, sūnus 
Jono, gim. 1924. Abu krikštyti 
Griškabūdžio bažnyčioje. Atsiliep
ti adr.: V. Datis, 4424 Ambrose 
Terr.t Ix»s Angeles, Calif. 90027,

P R M E s 10 1

3-jų mėnesių kačiukai — nemokamai. 
Kreiptis visą d. šeštad. ir sekmad., 
kitOm dienom po 4 popiet telef. 
GR 6-8421.

Brighton Parke parduodama TA
VERNA su namu. Gerai einantis 
biznįt^ Skambinti informacijai

*»»' PR 0-0620

-m KO NUOMOTI

Dviem suaugusioms (motinai ir 
dukteriai) reikalingas 4—5 kamb. 
butas Marąuette parko rajone. 
Skambinti po 5 v.v. tel. 434-2090.

ICeikalingas 2—3 k. butas (ne- 
bruŠtgiat) Marąuette pk. rajone, vie
nam nsmejiiui. Rašyti: (Marija Valai
tytė, 020<l So. UonirnercioI Ave.. Chi- 
i'jųm 17, m.

PARDAVIMUI

PARDUODAMA lova su ‘‘sprink- 
sais”, nedidelis virimui pečius, sta
las ir kt. 7034 So. Washfenaw Ave, 
Telef. PRospect 6 - 8247

GARBAGE DRUMS
WTTH OOVERS AND HANDLBS 

80 and 50 gal — Free Deliver
5622 S. Racine 434-1113

CONTR ACTO BS

Heating Contractor
DOMAS ŽUKAUSKAS 

įrengiu naujus lr perstatau se 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters) vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.
HEATIJiG & SH1.I7T MI TAI, 

4444 S. \Vestern, Chicago 9, III. 
Telefonas VI 7-3447

Skelbkitės “Drauge”.

K E A L ESTATE

Arti 63 ir Pulaski, kamp. 6 kamb. 
mūr. namas, dideli kamb., plytelių j 
1V2 vonios ir virtuvė, alum. langai 
ir sieteliai, apsauga nuo potvynio, 
kilimai. Didelis 2 maš. garažas. Ge
ras susisiekimas, mokyk. ir t.t. 
776-8189.

66 ir Riehmond — 6 kamb. ,mūr. 
bungalow. Įrengta pastogė, nauja 
centr. gazo krosnis, plytelių virtu
vė ir vonia, 2 maš. garažas. 
RE 7-7716

CICERO — Mūr. 7 butų namas. Pa
jamų virš $10,000 per metus. 1 blo
kas iki Cermak ir Lombard. Viskas 
modernu, gazu apšild, 50 p, sklypas, 
įkainuotas skubiam pardavimui. $58,- 
500. Bl 2-2162 arba LA 1-7038.

Savininkas Marąuette Parke par
duoda 2 aukštų, mūr. namą, 3 bu
tai ir 3 kamb. rūsy. Apšild. aly
va - karštu vand. 2 maš. mūr. ga
ražas. PB 6-0620

Marąuette Parke savininkas par
duoda 2-jų butų po 6 kamb. mur. 
namą. 2 maš. garažas. Skambinti
__________ HE 4-7274.__________

Mūr. 2x5 kamb. Gage Pk. Garažas. 
Atskiri šildymai gazu. Platus lo
tas. Parduodama skubiai už $25.500 
Tuoj galima užimti. Dėl inform, 
skamb. BE 6-5151.

Savin Akas parduoda mūr. namą, 
3 miegamieji, 14 metų senumo. 
Krosnis, šaldytuvas ir daug prie 
dų. Apyl. 73 ir Rockwell.

$21,000 arba? 434-1282
Marąuette Parke — 14 butų H part

inėm i nis. Visi butai moderniai Įreng
ti. Dideli miegamieji. Potvynio kon
trolė, naujas stogas, šildymas, tiražus 
kampinis pastatas. Viskas naujai da
žyta ir sutvarkyta.. Aliuminijaus lan
gai ir sieteliai. Partneriai Išsiskiria ir 
parduoda už. maža jmokėjima — tik 
823.U00. Iiikusia suma savininkai pa
tys finansuos. RE 7-2046.

Prie 71 ir Rockwell—Mūr. “income’’ 
bungalow. 2 butai, 6 ir 2 kamb. Ge
ram stovy namas. Kaina $22,500.

RE 7-9515
63 ir Homan Ave. Puikus labai ge

rame stovyje didelis 4 butų namas. 
Dideli miegamieji, gražus ir didelis 
salkmas. Tile vonios ir rivtuvės. 60 
pėdų rūpestingai prižiūrėtas sklypas. 
Savininkai išvyksta ir parduos už pri
einama kainų. RE 7-2646.

CLASSIFIED GUIDE
B E A L ESTATE | B E A L ESTATE

STATOME
REZIDENCIJAS —

APAItTM EXT1 MIS NAMUS 
IR KITOKIUS PASTATUS 

PETRAUSKAS BlILDERS, INC. 
3759 W. 59th Street PR 8-3792
♦ ♦ ♦ ♦-♦♦♦♦■<

Marąuette Parke — Mūr. 3-jų 
butų. 2 po 6 kamb. po 3 miega
muosius ir 4 kamb. su 2 mieg. Ga
zo karšto vandens šildymas, 35 
p. sklypas. 2 auto mūr. garažas. 

Tel. — 776-2058

Mes Padedame Jums

Graži nauja 6 kamb. mūro rezi
dencija bu 2 auto garažu, žalias pla
tus sodelis. Arti buso. Marą. parke. 
$28,850.

6 kamb. modernus octagon mūr.
Kaip naujas viduj. Arti 71st ir Wash- 
tonaw. Tuoj paskambinkite. $21,800.

Našlė parduoda aukšto narna.
Apie $200 pajamų mėn. ir 4 k. butas 
pirkėjui. Centr. alyva šildymas. Apie 
$16,450. Garažas. Vieta northwest.

8 kamb. mūras. Alyva šildymas, už
dari porčiai, alumin. langai, 2 auto 
garažas. $16,900.

Pajamų bungalovv. 6 kamb. butas 
ir $80 pajamų savininkui. $21,000.

3 butų mūras. Arti 66 ir Califor
nia. 3 auto- garažas, platus lotas. 
Apie $5,000 nuomos. Kaina $35,900.

$8,600 pajamų ir tik $20,000 Įmo
kėti. Apartmentinis. Marą. Pke.

2 butų mūras, 6 ir 5 kamb. Užda
ri porčiai, naujas gazu šildymas, 
alumin. langai. $26.900.

Lotas 25 pėdu ir garažas — Mar
ąuette Parke. $6,750.

Atvykite — visi laukiami

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

Marąuette Pke. med. 2 butai. 4 
kamb. lr 2 tį kamb. beismente. 
$18.000.

72 ir Albany. 6 kamb. au 4 mieg. 
15 metų senumo. $21,500.

71 ir Talman. Mūr. 2 po 6 kamb. 
Platus sklypas. $27,900.

Kampas — 3 namai, 14 butų. Ge
ros pajamos. $39,000.

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

Marąuette Parke sav. parduoda 
4 miegamųjų namą. Plytelių ll/e; 
vonios. Spintelės virtuvėj, pilnas' 
rūsys, “natūrai draft” apšild. Žemi 
mokesčiai. 2 maš. garažas. Apso
dintas sklypas. 436-5558.
Marąuette Parke mūr. — 2 butai 
po 5 kamb. Naujas gazo šildymas, 
garažas, dideli kamb. Naujas gazo 
šildymas, garažas, dideli kaimb., 
aukšta pastogė, gražus geltonas 
medis. Prieinama kaina. 68 ir Rock- 
well. Tuoj galima užimti. Dėl ap- 
žiūrėjimo skambinti HE 6-5151.
Savininkas parduoda kampinį namą 
— 2 biznio patalpos (rūbų valykla 
ir taverna), 7 kamb. ir 2 kamb. bu
tai. 5 vaismedžiai, 2 maš. gara
žas. Pajamų $500 per mėn. Kaina 
$51,500. 434-0692.

Women’s Nursing Home. $1200 
pajamų per men. 5 ir 4 kamji. Pla
tus sklypas. Pilnas rūsys. Didelis 

pelnas. Apyl. 26 ir Hamlin. 2 vir
tuvės ir 2 vonios. Karna $23,500. 
Įmokėti $5,000. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

2 po 5 kamb, mūrinis, vandeniu - 
gazu šildymas, 2 maš. garažas, di
deli kambariai, prižiūrėti. Statytas 
po paskutinio karo. 7028 S. Camp
bell Ave. Savininkas
CICERO — Apyl. 16 ir 50 Ave. 4 
butų apartmentinis namas 3 po 5 
kamb., ir 6 kamb., pilnas rūsys. 
Pajamų $350 per mėn. Mokesčiai 
tik $242. $29,900 arba duokit pa
siūlymą. SVOBODA, 2134 S. 61st 
Ct., Cicero. Bl 2-2162 arba

LA 1-7038
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Jtes mokanti! 43a
per annum

ant visų sutaupą

MIDLAND 
SAVIN G S

-MMANDSįigN(xi 4040 Archer Ave.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
August Saldukas

Chairman of the Board
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■ / Namų, sklypų, biznių 
V ir ūkių pasirinkimas.
LINARTAS REALTY
4936 W. 15th St., Cicero, 652-4843

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas «— Income Tas
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Ave., PR 8 - 2238

REAL
Mfir. 2x5. Gage p. Garažas, atski

ri šild. Platus lotas. $25,500.
Mūr. IU a. 6 ir 5 k. Garažas. La

bai puiki vieta $24,000.
Mfir. 2x5. Arti Brighton p. Ga

ražas. Žemi mokesčiai. $16,500.
Mūr. 6 k. Ypatingai gera vieta, 

įrengtas rūsys. $28.900..
Naujas mūr. 6 ir 4 k. ir daktaro 

ofisas. Gage p. $34,800.
Mūr. 2x5. Talman ir 69. Garažas. 

Naujas gazo šild. $29.900.
Mfir. de lnxe 6 k. rezidencija. M. p. 

Viskas yra. $27,500.
Mūr. 6 k. Gage p. Naujas šildy

mas. Garažas. Tik $18,800.

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Ave.. CL 4-7450

5 kamb. mūrinis namas, 1 kamb. 
pastogėje ir vienas skiepe. 2 vonios. 
Arti mokyklų ir bažnyčių.

925 - 6203

Brighton Parke 2-jų butų po 5 
kamb. medinis apkaltas namas. 
Skambinti LA 3-5289, kalbėti ang
liškai.

Mūr. ir 4 kamb. 10 metų, ga- ' 
ražas, 32 p. sklypas gražus kiemas, ■ 
daug rožių. 46 ir Kilpatrick.

Mūr. 2 po 5 su dainele, atskiri 
šildymai gazu, 6 metų 61 ir Rockwell.

Mūr. 2 po 5 su valgomu, Jrengtas 
skiepas, garažas Brighton Parke.

2 po 6 mūr., atskiri šildymai, ne
brangus, Brighton Parke.

Naujas mūr. bung. labai gerai Iš
planuotas, 2 toiletal, garažas, rūpes
tingai parinktas medis, kvepia nau
jumu. Brighton Parke. $22,800.

Med. 4 butai su skiepu lr pasto
ge, gazo pečiais šildymas, $299 paja
mų j mėnesi.

2 po 4 med. gražiai atrodo, arti 
bažnyčios ir mokyklos Brighton Par
ke. $14,900.

Mfir. 2 po 5 lr 4 kamb. skiepe, 
Centrallnls šildymas, garažas. Mar
ąuette Parke, Skubame parduoti.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 48 St, CL 4-2390

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Ave., LA 8-8775
(Currency Exch»nge patapose) 

Sąžiningas patarnavimas

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 W. 69fh St BE 7-8899

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS- 
PARDAVIMAS * NOTARIATAS 
* PATVIRTINTI VERTIMAI * 
IMIGRACIJOS POPIERIAI * PA
JAMŲ MOKESČIAI — INCOME 

TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. !1« St. Tel. 925-6015
□auauduasMzidc muaumiasmcsm mukias stt ^*‘A**a» w sk

STAT
Mfir. 4 k. 10 metų. Garažas. Pla

tus sklypas. M. p. $19.900.
Mūr. 6 k. 40 p. lotas. 72 — Sacra

mento. Garažas. $20.900.
Mūr. 2x4, Brighton p. Moderni

zuotas. Tik $21,300.
Mūr. 6 k„ 3 mieg. Garažas. Puiki 

vieta M. p. $20.500.
Med. S kamb. rezidencija M. p. 

Gerai prižiūrėta. $14.800.
Mūr. 1$4 a. Gage p. (6 ir S), žemi 

mokesčiai. $21,600.
Mūr. 3 mieg., 7 metų, C bl. nuo M. 

p. baJto. *17,800.

KAIRYS 2943 West 59th Street, Tel. HE 6-5151
vOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOaOOOOOOCKK

SALES ■ MORTGAGES b MANAGEMENT

Member of M.L.S.
Main office 5727 W. Cermak, Cicero, HL Tel. OL 6 - 2233 

Branch ofc. 2617 W. 71st St., Marąuette Parke, tel. 925-5256
ALEX ŠATAS — Realtor

Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti j mūsų įstaigą ir 
išsirinkti iš katalogo.

•w.e<u-.r.r^rtoAccruvuv«www>0<SX>00000ė00000Ooe00O00O0o

2 po 5 kamb. 12 metų mūr. 2 at
skiri šildymai gazu. Central atr-condi- 
tion. alumin. langai. 2 auto garažas. 
Marąuette pke. Tik $41.000.

1 aukšto mūr. 5 lr 4 kamb., 
■‘bullt-ins”, 2 (ėjimai J 2 aukštų, 2 
kamb. rūsy. 2 maš. garažas. Apyl. 62 
ir Campbell. $23,900.

5 kamb. apynaujis mūr. Gazo ši
lima, 2 auto garažas, platus sklypas, 
Marąuette pke. $23.900.

kamb., 10 metų mūr. 1% vo
nios, “overhead sewers”, centrai, air- 
condition. šiluma gazu. 2 auto mūro 
garažas. Marąuette pke. $28.900.

Liuksusinė H kamb. nauja mūr. 
rezidencija. Marmuras, ugniakuras, 
centrai, vėsinimas. 2 auto prijungtas 
mūr. garažas ir daug kitų vertingu 
priedų. Marąuette pke. $59,000.

18 Uuksusinlų butų, naujas. Virš 
$36,000 pajamų metams. Labai ge
roj vietoj. Teiraukitės.

Marąuette Pke. labai geroj vieto
je 4 butų mūr. Naujas šildymas ga
zu. Plytelių vonios. 3 auto. mūro ga
ražas. $45,000.

Marąuette Pke. 6 kamb. apynaujis 
mūr. Šildymas gs&u, dideli kambariai. 
$22,600.

5 kamb. apynaujis mūr. Šiluma 
gazu, alumin. langai, garažas. Tik 
$18.500.

Marąuette Pke. 5 butai b* biznis.
Mūrinis. 2 auto mūro garažas, šalia 
tuščias sklypas. *65.000.

6 kamb. mūr., labai švarus. Netoli 
parko. Nauaj šiluma gazu, nauja vo
nia, 2 auto mūro garažas. Marąuette 
pke. Tik $19,000.

Apynaujis 5 kamb. mūr. “'Built- 
ins”. šiluma gazu, alumin. langai, 
ųžuoto medis, kilimai, gražiai (reng
tas rūsys. Marąuette pke. Tik *21,000.

NERIS REAL 
6924 South Vtfestern Avenue Tel. 471 -0321

HELP VVANTED — VYRAI

HOUSEMEN
MRJOR D0WNT0WN, HOTEL 
Good transportation. Good 
pay. Apply to Housekeeper.

EXECUTIVE HOUSE
71 E. WACKER DRIVE.

MECHANIC
AUTO AIR OR REFRIGERATION 
Work For Factory Owned Branch. 

Guaranteed Salary Plūs Bonus

261 - 6612 — 383 - 5720

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE

Full time, permanent. Will train 
person to handle incoming phone 
calls along with various other Of
fice duties. Light typing and fig- 
ure aptitude reąuired. Pleasant 
vvorking eonditions.
Contact Miss Mnckle; 677-8200

HOLIDAY LAUNDRY AND 
DRY CLEANERS 

8188 Florai Ave., Skokie, Illinois

LIVE AND VVORK IN 
BEAUTIFUL CALIFORNIA

FEMALE
X-RAY TECHNOLOGISTS 

Registered
46 hour week 8 to 5 p. m. only wlth 
minlmum call. Starting salary $486 
per month with potential to $604 per 
month. Ekcellent working eonditions 
in jvonderful Southern California 
beaoh town. Close to ocean and rec
reational facilities. Wire, or jvrite to 

Bruno Bush, Chief Technician
SCRIPTS CLINIC 

RESEARCH FOUNDATION
476 Prospect St., LaJolla, Cal. 

Tel. 714-454-6141 
An Eąual opportunity employer

M AID S
MRJOR D0WNT0WN HOTEL

Good transportation. Good 
pay. Apply to Housekeeper.

EXECUTIVE HOUSE
71 E. WACKER DRIVE.

COMPTOMETER OPERATOR
Recently trained. Experd. Start at 
above average salary in an air cond. 
Office. Liberal vacation & Insurance 
plan. For appt.

Call Mr. Deppe, EA 7-8900
An Eąual opportunity employer

Reikalinga vyresnio amž. moteris 
gyventi vietoje su vyresnio am
žiaus pora. 5554 S. New England 
Ave. Tel. 58648)90.

SECRETARY & ASSISTANT 
TO PHYSICIAN IN 

NORTHLAKE
Excellent typist, no medical expcr. 
neeessary, will train. Prefer mature 
lady with office exiper. for permanent 
posltlon. CaU — 345-3335.

An Eąual opportunity employer

NURSES AIDE OR PRACTICAL 
NURSE.

Private duty. Paraplegic. $21,00 
a day. Mušt be neat. experienced 
and energetic.

PHONE — 422 - 0912

RNS — LPNS & NURSES AIDĖS 
For the A.M. & P.M. shifts. Also 
CLEANING HELP.

Oakridge Convalescent Home 
323 Oakridge Avenue

Tel. — Hillside 547-6595

IŠNUOMOJAM — FOR RENT

Išnuom. naujai dekoruotas 4 kamb. 
butas 2-me aukšte. Yra garažas. 
2450 W. 45 Place. Po 6 v.v. skam
binti 523-4657.

IŠNUOM. didelis miegamasis kamb., 
galima naudotis visais patogumais. 
Marąuette Parko apyl. Skambinkit 
po 5 vai. vak. ir sekmadieniais vi
są dieną. PR 6-9854.

Išnuomojamas kambarys vienam 
asmeniui prie 2-jų viengungių vy
rų. Galimybe naudotis virtuve ir 
visais buto potogumais. Nebran
giai. 7034 S. Bell Ave.
BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užsiregistruoki t dabartį 
Best Agency, 2925 W. 63. PB 8-6032 
Aptarnauja pietvakarine daly'7 me
tus. Savininkai: kreipkitės ' dėl pa
tarnavimo nemokamai.

HELP VVANTED — VYRAI

IMMEDIATE OPENINGS!
STEEL HAULERS

Our owner operators are averaglng- 
$600 per vveek gross revenue. Many 
are in the $750 plūs braukei. If you 
have a later model 5 axle unit and a 
tvillingness to run, sign on with us 
and jto.il can do the šame.
We are offerlng a. speeial set-up for 
ownnrs of traetors only wbo jvould 
likę to pull good company trallers.

I Contact the safety depnrtment at

TEL. — 219-844-4545, Ext, 77

ARTIM
TRANSPORTATION

SYSTEM
4000 Cline Ave.

East Chicago, Ind.

OPTICS
We need new pcople to help espand 
a growlng business in aero space 
opties, we are offerlng employment 
opportunities to anyone \vho jyishes 
to learn a valuable skilled trade.
Supervisor positions are also available 
to ąualified bptical trades men all co 
benefits including proflt sharing.

Contact M r. Krammer
Tel. 342 - 7233

Triad Optical Corp.
(A subsidinry mf Valpey enrp.)

Holliston, Mass.
YOUNG OBGANIZATION IjOOKING 

UOR

Apprentices or Journeymen
For stainless steel restaurant eąuip
ment shop. Top rate pay, chance to 
advance. Excell benefits.

4535 W. WashJngton Blvd. 
__________CALL —• 387-4019_________

SEWING
MACHINE

MECHANIC
Outstanding opportunity for top 
noteh sewing machine mechanic 
needed for permanent position with 
large modern shirt mfr. Completely 
air conditioned plant. Top salary, 
retirement plan and fringe benefits. 
Excellent living and recreational 
facilities in the Mt. Home area. 
All replies held confidential.

VVRITE OR CALL COLLECT 
J. Convllle, 501-435-6211

MAR-BAX SHIRT C0.
GASSVILLE, ARKANSAS

Perskaitę "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — VYRAI

General Warehouse
40 hour week, paid vacation, good 
vvorking eonditions and starting
pay.

APPLY IN PERSON

North Shore Distributors Ino.
411 No. Wolf Road 

Wheeling, Illinois

QUALIFIED
ELEGTRO-PLATERS

VVANTED
For printed Circuit manufacturing 
company. Top pay for good people.

CALL MR. CURRIE

BASIC ELECTRONICS MFG. 
CORPORATION 

Grayslake, III. 223-5555
TOOL AND DIE MAKJER

ist shift — 7:30 A.M. to 4 P.M.* 
Union scale. Ęxcellent benefįts. TO 
arrange for an interview, Phone —

T. Gllmaifin, 774-7700, Ext. 362 
or apply

YVILSON JONĖS COMPANY 
6150 W. Touhy Avenue

An Eąual ; opportunity employer

EXPERIENCED QUANTITY 
CONTROL INSRECTOR

Urgently reąuired by printed 
Circuit manufacturing company. 
Excellent eonditions for right 
person.

CALL MR. CURRIE
BASIC ELECTRONICS MFG 

CORPORATION 
Grayslake, UI. 223-5555

Machinists
FOR 2ND SHIFT

Milling machine-turret lathe, 
grinder operator. Mušt have own 
tools, be able to do sėt up work, 
and read blueprints — These are 
positions in a precision job shop 
with a record of over 50 yrs. of 
fine crafts.mans'hip only persons 
skilled in above need apply. Apply 
in person or call for appt. In- 
terviews can be arranged for 
evenings or on Saturdays.

CONTINENTAL CAN 
COMPANY, INC.

(McDonald Machine Shop)

7600 So. Racine Avenue
vi _ 6-3800. Ext. 255 

— An eąual opportunity employer —■

HELP WANTED — VYRAI

WONDERFUL OPPORTUNITY
PROJECT ENGINEERS

We have an immediate opening for a career minded indlvidual who 
possesses a degree in meehanieal engineering or the eąuivalent. Applicant 
ahould have a minimum of three years exper)enee in hydraulies and 
the metering of liąuids. Salary coimmensurate to abdllty and experience, 
Send eomplete rentime including salary reąuirements to 

J. L. ROBERTSON
Your resume will be held strietly confidential.

BOWSER, INC.
P. O. BOX 250

Greenville, Teini. 37743, or call 615-638-8156

DRAFTSMEN
ARCHITECTURAL & STRUCTURAL |.

MECHANICAL DESIGN
Qualified men needed by 50 year old fast growing firm located in 
a modern new plant just North of Wheeling and VVest of Deerfield 
Permanent positions in designing and detailing specialty glazed 
structures and eąuipment. Employer will train experienced men in 
specific design approaches. Excellent salary, optstanding benefits, 
ideal working eonditions.

Call Mr. PAUL ULTIS or Mr. CARL RADTKE — 634-8131

Ickes-Braun Glasshouses, Ine.

af Aptakisic Road West of Milwaukee Ave.
We are an eąual opportunity employer.

IMMEDIATE OPENINGS! 
for

WAREHOUSE MEN
(2nd Shift) Hours 4:15 P.M. to 12:30 P.M.
Apply in person. — Ask for MR. VIVIAN

C. A. ROBERTS & COMPANY
2401 — 25th Avenue, Franklin Park, Illinois

Work in Beautiful San Francisco Bay Area 
IMMEDIATE OPENINGS FOR EXPERlENCED

ENGINEERS-DESIGNERS
To tvork in Engineering and Designing of Overhead Cranes 

Permanent Positions — Top Wages 
Write or wire resume to:

Crane Noist Engineering & Manufacturing C4.
426 Hester St. San Leandro, California 94577

r



“DAINAVOS” ANSAMBLIO VIEŠNAGE 
KRIAUČELIONO SODYBOJE

Darbšti ir patvari dainaviečių rožių puokštę. Dr. Leonas Kriau 
šeima, gausi nariais, priskaito čeliūnas dėkoja ansambliui už 
ligi šimtinės. “Dainavai” pasta-, atsilankymą į užbaigtuvių
rųjų pora metų ypatingai buvo 

'• našūs. “Nemunas žydi” Chica
goje ir kelionė į Washingtoną, 
šventinant lietuviškąją koply
čią, pareikalavo didelės darbo
aukos.

“Dainava” stovi Ir didžiųjų 
darbų išvakarėse. Artėja 50 m. 
nepriklausomybės atkūrimo su
kakties minėjimas. Alto Chica
gos skyriaus iniciatyva ir jo 
pirm. J. Pakalkos dėka, minė- 

. jiano visumoje bil's iškilus mo
mentas Civic Operos rūmuose, 
kur, pagal Stasio iŠantvar® su 
kulius žodžius, konjip. J. Gaide
lio parašytą kantatą “Kovoto- 

. jams” išpildys “Dainavos” an
samblis. Kūrinys ne eilinis, sa
ko, meniniu požiūriu labai ver- 

, tingas. Dainaviečiai jau tos kan
tatos gabalėlius pradėjo dar 
prieš vasaros atostogas ruošti.
Taigi dainaviečianjs teks didelė 
garbė ir šunki parėta.

Kaip ir dera pe/ įtempto me
tų darbo, ateina ppilsis. Darbai 
baigiami užbaigtuvėmis. Ir dai
naviečiai su šeimomis birželio 11 
d. rinkosi j savo globėjų dr. 
Leono ir Irenos Kriaučeliūnų 
šaunią sodybą Paibs Parke už- 
bąigtuvėms, kuriaS\jiems suruo
šė vaišingieji šeimipinkai, no
rėdami bent maža dalimi atsidė- .togų, 
Ifoti dainaviečiams^ už sunkų,

•< bet garbingą darbą, puoselėjant 
lietuviškąją dainą ir giesmę. Dai 
naviečių tarpe ir daug kviesti
nių svečių.

Sodo pavėsiuose, kalneliuose, 
verandose ir prie maudymosi 
baseino gyvos, dainuojančios 
salelės. Visi vaišinasi .dalinasi 
praeities išgyvenimais, nuveik-

vai
šes, dėkoja už šaunų lietuvišką 
darbą ir ragina dainuoti ir dai
nuoti, iki tėvynės prisikėlimo.

“Dainavos” ansamblio daly 
viai savo globėjams šauniai su 
dainuoja jų tradicinę dainą 
“Kur giria žaliuoja, ten mūsų 
namai”.

Jaunimas krėtė išdaigas, ne 
vieną su visu puošniu apdaru 
išmaudydami gaiviame baseino 
vandenyje. To neišvengė nei 
pats šeimininkas dr. Leonas, 
daugelis svečių bei choro daly
vių. Dar ilgai skambėjo daina
viečių .dainos. O jos tokios mie 
los, malonios.

Naujajai valdybai: J. Paštu- 
kui — pirm., V. Alčiausiui — 
vicepirm., D. Viržintaitei — vi
cepirm., Gruodytei — sekreto
rei E. Slavinskui — kas., D. 
Valentinaitei — finansų sekr. 
ir V. Radžiui tenka naujų 
uždavinių našta, naujų kelių 
ieškojimas ir ko nors naujo duo
ti ateinančiais metais. O jų pla
nuose, sakoma, yra daug ko 
gražaus. Vienas iš pirmųjų, be
ne bus linksma operetė.

Kai saulutė nuslinko vaka
ruos, Kriaučeliūnų sodyboj ėmė 
tilti ir dainaviečių dainos
vėl suskambės po vasaros atos- 

Jurgis Janušaitis

Vacys Šaulys, Rimvydas Zailskas, Saulius Sužiedėlis, Gediminas Naujokai
tis SAS statutinio suvažiavimo metu Dainavoje.

Nuotr. Gr. Bičiūnaitės

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
APDOVANOTI LIET. OPEROS Vincas Mardosas, Jonas

SUKAKTUVININKAI
Operos dešimtmečio pokylyje 

kuris buvo South Shore Country 
klube, visi, kurie išdainavo ope 
roję 10 metų arba joje dirbo bei 
buvo su ja, Operos Globėjų Ma
rijos ir Antano Rudžių buvo 
apdovanoti labai puikiomis do 
vanomis. Jas gavo choro narės 
Bona Dapkienė, Marija Dičpini 
gaitienė, Rūta Graužinienė, Juli- 

Ivanauskienė ir Margarita 
Momkienė. Toliau dovanas gavo 
dirigentas Aleksandras Kučiū- 
nas, išdirigavęs 10 metų, reži
sierius Kazys Oželis, chormeis
teris Alfonsas Gečas, dailinin- 

Jos Į kas Vytautas Virkau ir spaudos

— Zarasų paplentėje (Sovie
tų okupuotoje Lietuvoje) užtik
tos minos. Apie 2 km. nuo Za
rasų paplentėj buvo užtiktos 
astuonios kabeliu sujungtos mi
nos, išgulėjusios, tur būt, nuo 
1944 metų. Pavyko pašalinti ne
sprogusias. (E.)

komisijos pirmininkas žurn. VIa 
das Būtėnas. Iš solistų buvo ap
dovanoti Danutė Stankaitytė, 
Algirdas Brazis, Stasys Baras ir 
Jonas Vaznelis. Choro nariai vy
rai, kurie pradėjo statyti ope
ras, praktiškai jau daugiau dai
navę negu 10 metų, buvo apdo
vanoti Antanas Antanavičius, 
Petras Čelkis, Juozas Dudėnas, 
Antanas Grina, Leonas Kalvai
tis, Vytautas Kupcikevičius,

tais darbais ir planuoja ateities 
t užmojus.

Ir oficialioji trumpa dalis. V. 
Radys kviečia prie rimties, pri
tildo dainą ir pH&feto naują 
“Dainavos” ansanąbljp pirminin
ką J. Paštuką. šis jautriu šiltu, 
kupinu dėkingumo žodžiu svei
kina globėjus Kri^pčeliūnus, dė
koja jiems už paramą ansamb
liui ir už nuoširdžią globą. At
minimui įteikia dr. Leonui skulp 
turą, o poniai Irenai raudonų

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR* 18 LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
«. BUDIS TeL CLiffside 4-1050

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių istogus. Taiso
me arba dedame naujus kamintis, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauiko. Taisome mūru—“tuck
pointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas. ——.
ER 1-6047 arba JBO 2-8778

Skambinkite bet Jhiriuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

EkapertlSkal uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar- 
bans garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

3!

M O V I N G
NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyriame
Apdratutaa perkraustymas 

*♦ WA 5-0209 Chicago. Illinois

i
10%, 30%, 30% pigiau mokėsite
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS 
S2OHi4 VVest «5th Street 
Chicago, Illinois ,60642

Tel. GA 4-8654 ir GB 6-4330
iuMKuti.ii et

SOPHIE BARČUS RADIO
SEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk
tadienio 10 Iki 11 vos, ryto. šešta
dieniais lr sekmadieniais nuo S:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

VISOS PROGRAMOS IS WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Telef. HEmlecfc 4-2418
7160 South Mapletvood Avenue 

Chicago. Illinois 60620

Liudas Zurlis. Moterys gavo 
apyrankę su retežėliu, o vyrai 
— rankogaliams segtukus. Juo
se yra įgraviruota kiekvieno as
mens monograma, dešimtmečio 
metai ir Operos oficialus ženk
las. Visos dovanos yra 14 aukso j 
karatų ir labai dailiai atrodo. 
Tas pačias dovanas “gavo” ir 
Marija Rudienė su Antanu Ru
džiu, kurie Chicagos Lietuvių 
Operą efektingai globoja jau 
dešimtį metų. Visi apdovanotie
ji yra labai dėkingi už tokias 
vertingas ir brangias dovanas.

V.|

— Egipto vyriausybė paleido 
'80 italų žydų, kurie buvo egip
tiečių sulaikyti, pareikalavus I- 
talijos valdžiai. Žydai sako, kad 
jie buvo egiptiečių mušami ir 
kankinami.

Du žemes drebėjimai už-

Moc-
kaitis, Pranas Olis, Vacys Pet
rauskas, Vytautas Radžius, Ju
lius Savrimavičius, Kazys Skais-
girys, Vladas Stropus, Vladas "vakar naktį palietė Los Angeles 
Vaišvila, Vincas Vaitkevičius ir apylinkę.

l

A. .+ A.
JUOZUI LEIMONUI mirus, U 

jo broliams ir Lietuvoje dukrai reiškiame gi
lių užuojautų ir kartu liūdime. * t

Deni ir Mykolas Bajorūnai

Mielajam Bičiuliui
A. + A.

JUOZUI JELMOKUI netikėtai mirus, 
jo žmoną JADVYGĄ JELMOKIE.NĘ, dukras OLIMPIJA 
RIMKIENĘ ii NATALIJA SODEIKIENĘ. jų šeimas ir 
visus gimines ir artimuosius giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Pranas ir Ona Zailskaim.•iv 'i >4"-. ’l ' '• ! l •• “*

Mylimai žmonai ir mamytei

A. + A.
ANASTAZIJAI ACALINIENEI 

mirus, dideliame liūdesyje pasilikusius vytų 

ir vaikus nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Kazys ir Genovaite Tijūnėliai

ALEKSANDRUI SUTKUI mirus 

Lietuvoje, jo dukrai mielai ELEONORAI ir žentui agr. 
VLADUI VELŽAMS, anūkėms NIJOLEI ir INAI su Šei
moms bei GRAŽINAI reiškiame giliausią užuojautą.

Ida ir Balys Karazijai

Highest Rates 
on Savinas

At Standard Federal Savings your savings earn at the highest rate 

paid by any savings institution in Chicagoland.

LVZSAFtTY 0F

PER ANNUM. CURRENT RATE

PASSBOOK
SAVINGS

Earnings are added and cont- 
pounded four times a year. No 
time reąuirements. No minimum 
amount Additional amounts can 
be deposited at any time in any

PER ANNUM

B MONTH 
CERTIFICATES

Desijned for savings investors 
who have Iarge lump sums to 
invest. issued in minimum 
amount of $10,000.

INSURED SAFETY
Your savings are protected by our own exceptionally strong 
financial condition and by insurance to $15,000 by the Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, a permanent agency 
of the U. S. Government. Safety for your savings is a tradition at 
Standard Federal Savings.

Passbook Savings in by the lOth of the Month Earn from the 1st. 

-V4- ASSETS OVER $116 000,000

, ; • . y. , .

NwHfanv.wiv.v.v.«tf.v&vi.;

STANDARDFEDERAL
SAVINGS

4192 Archer Avenue • Chicago, Illinois 60632 • Phone VI 74141

i .-.j.

a|a

JUOZUI JELMOKUI
mirus, jo žmonai JADVYGAI, ir duk

roms OLIMPIJAI ir LIALEI ir jų šei
moms reiškiame gilių užuojautų ir kartu 
liūdime.

Marija Rimkienė P. ir B. Gyliai 
Raimundas Rimkus P. ir Z. Zvirzdžiai i

A.+A.

LOUIS RIMŠELIS
Gyveno 1626 VVest 46th Street, Chicago, Illinois.

M4r6 birželio 23 d., 1967, 10:30 vai. ryto, sulaukęs 76 m. amž.
Glm6 IJetuvoj. Kilo iš Kauno apskrlt. Amerikoj išgyveno 56 m.., t
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterėčios: Joanna Pilch, Jos 

vyras Edtvard lr šeima: ir Bernice Avelis su šeima, švogerka Mary 
Zebells su šejma ir kiti glmlnSs, draugai ir pažjstami.

PrlklausS Unity Club.
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 7 vai. vak. John F. Eudeikio 

koplyčioje. 4605 So. Hermitage Ave.
Ijtidotnvčs jvyks pirmad., birželio 26 d. iš koplyčios 8:45 vai. 

ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldi, bus nulydėtas i Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laldotuvčse.

Nuliūdę. Giminės.
Laidotuvių direktorius John .F. Eudeikis. Tel. YA 7-1741.

PADĖKA
A. -f- A.

VACLOVAS BARNIUS
BERNATAVIČIUS

Mano mylimas vyras mirė 1967 m. birželio mėn. 9 d. ir buvo 
palaidotas birželio mėn. 14 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkoju didž. gerb. kun. L. Yerkes, kuris atlaikė 
gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sie
lą. Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pareiškė 
man toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkoju Šv. Vardo draugijos nariams už karsto nešimą ir už 
maldas koplyčioje.

Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai . 
neturime galimybės padėkoti.

Dėkoju laidotuvių direktoriui Mažeika-Evans už malonų pa
tarnavimą. j ..

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Žmona.

A. ■(- A.
JUOZAS LEIMONAS

Gyveno 2958 West 71st Street.

L

Tragiškai žuvo birželio 21 d., 1967, 1 vai. popiet, sulaukęs 60 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Garliavos vaisė., Jonučių kaimo.
Amerikoje išgyveno 18 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje dukra Dalia Leimonaitė- 

Noreikienč, Chicagoje brolis Antanas, Clevelande brolis Pranas su 
dukromis Ada ir Pranute, brolienė Margarita su sūnumis Andrium ir 
Jonu su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad., birželio 24 d., 10 vai. ryto Pet
kaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St.

Laidotuvės įvyks pirmad., birželio 26 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir paįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukra, broliai lr kiti giminės.

Laid. direktorius A. Petkus ir Sūnus, Tel. GR 6-2345

č



DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. birželio mėn. 24 d.

X Antanas Alminas, televi
zijos transliacijos inžinierius, 
nuo birželio 1 d. yra atsakomin- 
gose pareigose Chicagos televi
zijos stotyje, prie 26 tinklo. 
Malonu pastebėti, kad tai yra 
vienintelis lietuvis užimąs šią 
svarbią vietą. Draugai ir pažįs
tami linki Jonui gero pasiseki
mo”.

X A a. Juozas Leimonas žu
vo automašinos katastrofoj bir
želio 21 d. Buvo 60 m. Chicago
je liko brolis Antanas, Cleve
lande brolis Pranas, laidojamas 
pirmadienį Šv. Kazimiero kapi
nėse.

X A. A. J. E. vyskupas Ka
zimieras Paltarokas įrašytas į 
Lietuvių Fondo gyvųjų narių 
eiles. Pirmąją šimtinę velionio 
įnašan atsiuntė LF narys — 
tūkstantininkas kun. Mykolas 
Vembrė, Brockton, Mass., kuris 
savo laiške, rašytame LF valdy
bos pirm. Dr. A. Razmai, tarp 
kitko rašo: “Visi lietuviai pripa
žįsta, kad Kazimieras Paltaro
kas buvo žymus pamokslinin
kas, produktingas rašytojas, sa
vo laiku geriausias sociologas 
Lietuvoje ir Pabalty, veiklus 
Metropolijos kunigų seminari
jos inspektorius, visuomenės 
veikėjas, gabus Panevėžio vys
kupijos organizatorius, drąsus 
savo linijos gynėjas, (savo laiku, 
bene, inž. K. Šakenis yra pasa
kęs, kad mūsų švietimo Minis
teris sėdi Panevėžy, atseit, vys
kupas K. Paltarokas), kataliky
bės gynėjas, ypač 1940—1958 
metais, tokiais sunkiais okupa
cijų laikais... lietuviams priderė
tų įamžinti jo vardą Milijoninia
me Fonde. Manau, atsiras ir dau 
giau šimtinių; o jei tai būtų 
sunkiau, tai jieškau 90 taurių 
asmenų, kad paaukotų po de
šimts dolerių” LF adresas: 
6643 So. Maplewood Av. Chica
go, UI. 60629. (pr.)

X Akademinio Skautų Są
jūdžio ruošiamas suvažiavimas 
įvyks liepos 1—4 d. d., Potta- 
wattammie Resort, Michigan 
(ant 33-čio kelio važiuojant 
šiaurėn iš Benton Harbor). Yra 
numatyta įdomi trijų dienų pro
grama, į kurią įeina paskaitos, 
simpoziumai, laužai, šokiai ir 
kt.

Iš anksto užsiregistravusiems 
dalyviams bus parūpinta nakvy
nė ir maistas. Visi sąjūdžio na
riai ir svečiai kviečiami daly
vauti. Registraciją atlieka jau 
dabar fil. E. Vilkas, 12601 So. 
Stewart Ave., Chicago, III. 
60628. (pr.)

X &v. Kazimiero Seserų Rė
mėjų 8-tas skyr. rengia Bunco 
ir vakarienę šį sekmad., birželio 
25 d., Švč. M. Marijos Gimimo 
parap. salėje, 6820 So Washte- 
naw. Pradžia 2:30 popiet. Pirmi
ninkė p. Agnietė Jocienė ir val
dyba kviečia visus rėmėjus ir 
svečius dalyvauti. Bus laimėji
mai pagal korteles, kurias narės 
gavo paštu. P-ios C. Sloger ir 
V. Paukštis bei kitos ponios pri- 
ruoš skanių valgių bufetą. Bus 
daug gražių prizų. Auka tik 
$1.50. Prašome dalyvauti ir pa
remti mūsų Seseles kazimierie- 
tes. (pr.)

X Kaip išmiegojote? Gerieji 
Emerson vėsintuvai vėsina ir 
košia orą, išima drėgmę. Gra
dinskas, 2512 W. 47 St., tel. 
FR 6-1998. (sk.)

X 1966 m. Pontiac “2+2” — 
kaip naujas. Su fabriko garan
tija. LA 3-1790. (sk.)
® Išnuomojama vasarvietė “Dai
na”. Union Pier, Mich. savaitėms ar 
sezonui. Rašyti J. Beržanskis, 
12111 Sorrento St. Detroit, Mi
chigan 48227, tel. WE 5-8328, ar
ba 15746 Oak Ave. P. O Box 177. 
Union Pier, Michigan, tel. 469-0231

(sk.)

X 1963 m. Oldsmobile “98” 
— su air conditioning, automa
tiniai langai ir sėdynės. Convert
ible. LA 3-1790. (sk.)

Margarita Kolum, Illinois gubernato
riaus rūmų direktorė, buvusi Lietu
vos vyčių narė, Chicagoje priklau
siusi Lietuvių demokratų klubui; da
bar yra parapietė Nekalto Prasidė
jimo katedros Springfielde. Plačiau 
apie ją šios dienos priede, "Moterų 
Gyvenimo" puslapyje.

X Buvusiųjų Lietuvos poli
cijos tarnautojų draugija Kri
vūlė liepos 4 d. Spaičio darže, 
Willow Springs ruošia tradicinį 
išvažiavimą, kuriame dalyvauti 
kviečiami visi buvę policijos tar
nautojai su šeimomis ir artimai
siais.

x Chicaga — Frankfurter— 
Chioaga grupiniame skridime 
dar yra kelios papildomos vie
tos. Užinteresuoti prašomi 
skubiai susirišti su K. Avižienių 
sekančiu adresu: 6548 So. 
Campbell, Chicago, III. 60629., 
tel. 434-3190.

Skridimas tikrai įvyks. Iš- 
skrendam rugpiūčio 6 d., sek
madienį, grįžtama 27 d. Kaina 
403 dol. (sk.)

X Gintaro vasarvietėje, 
Union Pier, Michigan, jūsų lau
kia nerūpestingos ir malonios 
vasaros atostogos. Atvykite ir 
pasidžiaukite jomis. Jau veikia 
naujai praplėsta moderni valgy
kla. Duodamas sveikas, šviežias 
lietuviškas maistas. Dėl infor
macijų skambinti tel. 616 — 
469-3298. (sk.)

X Dr. Kenneth P. Jesunas,
sūnus Sophie Jesunas, 2633 W. 
39 Pl., baigė Illinois universite
tą, gaudamas medicinos dakta
ro laipsnį. Naujasis daktaras 
metų praktika atliks Cook aps
krities ligoninėje. Dr. K. Jesu
nas yra baigęs St. Agnės pra
džios mokyklą, vėliau Illinois 
universitete farmaciją, po to 
studijavo mediciną. Jo močiutė 
Pranciška Ambrozienė gyvena 
7231 So. California Ave. Nauja
sis daktaras pagerbtas birželio 
11 d. įvykusiame priėmime Shar 
kos East restorane, kur dalyva
vo apie 100 artimųjų ir svečių.

X L. Vyčių tradicinė geguži
nė — piknikas įvyks Vyčių 
sodnelyje, 2455 W. 47 St., pir
mad., liepos 3 d., 8 v. v. ir 
antrad. liepos 4 d. nuo 12 vai. d. 
Abi dienas gros gera muzika. 
Įėjimas laisvas. Kviečiame visus 
atsilankyti, (pr.)

Dalis Baltimorės tautinių šokių “Kalvelio” grupės šokėjų. Iš kairės j 
dešinę: Pranas Karevičius, Livija Bučinskaitė, Julija Kudirkaitė ir 
Juozas Karevičius.

Chicagos

žinios
NAUJOKAI BĖGO 25 MYLIAS

Chicagos 42 ugniagesių nau
jokai atliko 25 mylių bėgimą iš 
Chicagos į Great Lakęs laivyno 
bazę savo fizinio pasiruošimo 
parodymui. Bėgimas truko apie 
4 valandas.

PASAULINĖ TELEVIZIJA BE 
RUSIJOS

Pasaulinė, televizijos progra
ma, apjungianti penkis konti
nentus, bu3 matoma sekmadienį, 
birž. 25 d., pradedant 1:57 po 
piet per WTTW, 11-tą kanalą. 
Programų betarpiškam iš įvairių 
kraštų transliavimui bus naudo
jami komunikacijos erdvės sa
telitai. Paskutinę valandą atsi
sakė programoje dalyvauti So
vietų Rusija, rytų Vokietija, 
Vengrija, Čekoslovakija ir Len
kija.

PAŠTAS PRAVES 
VARŽYTINES

Chicagos pašto viršininkas 
praneša, kad birž. 27 d. 8:30 v. 
ryto prasidės pardavimas iš var
žytinių pašte sulaikytų įvairiau
sių prekių, kurių dėl adreso ne
buvimo ar dėl blogos rašysenos 
nebuvo galima pristatyti adresa
tams, nė grąžinti siuntėjams. 
Varžybos bus Post Office An- 
nex, 358 W. Harrison St.

ĮSTATYMAS DRAUDŽIA 
ATSUKTI HIDRANTUS

Chicagos įstatymas draudžia 
gyventojams atsukti ugniagesių 
hidrantus, kurių Chicagos mies
te yra apie 45,000. Vienas at
suktas hidrantas per 24 valan
das išeikvoja 2 mil. galionų van
dens. Už prasižengimą įstatymui 
baudžiama nuo $25 iki $200 pa
bauda ir 10 dienų kalėjimo.

DAŽŲ ATPLAIŠOS PAŽEIDĖ 
SMEGENIS

Teismo įsakymu septynmečio 
Donell Flowers tėvams, 2719 W. 
Monroe St., priteistas $125,000 
atlyginimas už vaiko prieš pus
ketvirtų metų smegenų visam 
gyvenimui sužeidimą. Vaikas 
buvo sukramtęs dažų atplaišas, 
kuriose buvo švininių nuodų. 
Vaikas apako ir buvo paraližuo
tas. Regėjimą šiek tiek atgavo, 
bet visą gyvenimą turės būti 
kitų prižiūrimas.

SURENKA DAUG IŠMATŲ

Chicagos sanitariniame sky
riuje dirba 3,000 tarnautojų. Jie 
1966 m. surinko 1,063,582 tonas 
išmatų. Direktoriaus padėjėjas 
Theodore Eppig sako kad šiame 
pertekliaus amžiuje žmonės me
ta lauk krosnis, šaldytuvus, 
skalbimo mašinas ir baldus, ku
riuos pirmiau atiduodavo labda
ros įstaigoms.

IŠVYKO ROMON NAUJAI 
PASKIRTI VYSKUPAI

Trys Chicagai naujai paskirti 
vyskupai augziliarai prelatai 
McManus, May ir Grady išskri
do į Romą, kur dalyvaus arki
vyskupo John Cody pakėlimo į 
kardinolus iškilmėse ir vėliau 
kartu su juo grįš Chicagon. 
Spėjama, kad šių naujų vysku
pų konsekracija bus rugp. mė
nesį šv. Vardo katedroje.

Moksleiviai ateitininkai jubiliejinėje stovykloje Dainavoje.

/J ART! IR TOL!
i. A. VALSTYBĖSE

— Šv. Petro parapijos klebo
nas Baltimorėj prel. Antanas 
Dubinskas išeina jau į pensiją. 
Ta proga birželio 25 d. Lietu
vių svetainės salėje ruošiamas 
gerb. prelato pagerbimas.

— Clevelando vilkiukų drau
govės dalis skautų birželio 10 d. 
turėjo specialią iškylą — skrido 
su didžiuliu sprausminiu lėktu
vu pusę valandos apie Clevelan
dą. Visiems tai buvo pirmasis 
skridimas gyvenime. Juos glo
bojo būrelio vadovė Regina 
Nasvytienė. Vasaros metu vil
kiukų draugovė turės tokią pro
gramą: liepos 23 su tėvais ir 
šeimomis važiuos aplankyti Cle
veland Zoo (zoologijos sodo), 
rugpiūčio 27 kartu su tėvais ir 
artimaisiais turės iškylą — pik
niką. Rugsėjo 13 prasidės regu
liarios draugovės ir būrelių su
eigos. K.

— Dr. Kastytis Jucys, atvy
kęs iš Hot Springs, Arkansas, 
Los Angeles į genera l hospital 
pradėjo savo praktikos pirmuo
sius metus.

ITALIJOJE
— Vatikano oficiozas “L’Os

servatore Romano” birželio 14 
d. įdėjo platų straipsnį apie vys
kupą P. Brazį ir jo laidotuves 
Romoje. ( (E.)

NAUJAS MEDICINOS DAKTARAS

Jonas Skirgaudas sėkmingai 
baigė Wayne State universitetą 
ir gavo medicinos gydytojo dip
lomą gegužės 20 d. Jaunasis 
daktaras gimė Šiauliuose 1942 
m. balandžio 22 d. Iš Meminge- 
no tremtinių stovyklos atvyks
ta su tėveliais į JAV 1949 m. ir 
apsigyvena Detroite, čia baigia 
gimnaziją ir 1963 m. Detroito 
universitete gauna gamtos moks 
lų bakalaureato laipsnį.

Studijuodamas mediciną, J. 
ISkirgaudas kartu su 3 kitais 
gydytojais, laboratorinio analizo 
būdu nustato staigaus plaučių 
paralyžo priežastį ir paskelbia 
Amerikos Gydytojų draugijos

Livc and Work in Beautiful San Francisco Bay Area

SENIOR R. F., ENGINEERING AIDĖS 
SENIOR CHEMISTS AND PHYSICISTS

also

ENIOR R.F., ENGINEERING AIDĖS
Excited Gas Products Group has immediate openings for Senior 
R. F. Engineering Aidės — 2 years post high school technical 
education or equivalent experience with transmitter or Com
munications produets manufacturer desirable. Employer vvill pay 
all relocat.on costs. Send resume or employment history in 
confidence to:

Personnel Manager V

TRACERLAS A Division of L.F.E.
2030 Wright Ave. Richmond, Calif. 94804

Phone (415) 235-2633.... .......... J

niDŽ. BRITANIJOJE
— Nottinghame Jaunimo ži

dinio vadovybė jau pradėjo ves
ti pasitarimus dėl naujos vieto
vės užpirkimo. Numatytieji pirk
ti namai yra žymiai didesni, 
randasi gražioj, ramioj vietoj 
ir turi nemažą žemės plotą. Ir 
jeigu viskas gerai pavyks, tai 
tikimasi, kad vasaros atosto
goms berniukai jau galės susi
rinkti naujoje vietovėje. Nes 
kaip jau žinome, senosios pa
talpos berniukų bendrabučiui 
yra per mažos. Jas teks panau
doti kitiems lietuviškiems reika
lams. Židinio jaunuoliai prašo 
geraširdžių tautiečių paramos.
OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Bilietai ir kėdės. “Tiesa” 

birželio 13 d. rašo: “Bilietą par
duoda — sėsti nėra kur”.

Nė vienas šeimininkas, tur 
būt, nesodina svečio ant sulūžu
sios kėdės. O Vilniaus salėse, 
kur dabar kaip niekad gausu 
svečių — Profsąjungų Kultūros 
rūmų, LTST Valstybinio dramos 
teatro balkonuose pora krašti
nių kėdžių — sulūžėlės. Teko 
girdėti, kaip sąmoningas žiūro
vas, kuriam teko toji nelemta 
vieta, juokavo, kad jis, matyt, 
viršumplaninis. Nieko panašaus 
— bilietai į tas vietas, kuriose 
nėra kur sėdėti, parduodami.

žurnale, 1966 m. spalio 26 d. Pa
tologų draugija paskiria jam 
Bausch ir Lomlb 1967 m. meda
lį-

Pagal studentų pasikeitimo 
programą, J. Skirgaudas 1966 
m. studijas tęsia Heidelbergo 
universitete Vokietijoje. Kartu 
su universiteto baigimo diplomu 
jis gauna Robert Rutzky atžy- 
mėjimą už geriausius pažymius 
iš patologijos.

Studijų metu J. Skirgaudas 
aktyviai dalyvauja lietuvių or
ganizacijose, nuo gimnazijos 
laikų priklauso ateitininkams, 
uolus krepšininkas, “Kovo” 
sporto klubo narys.

Vienų metų praktiką atlikti 
jaunas daktaras pasirenka Los 
Angeles miesto didžiulę, 3000 lo
vų ligoninę.

Tėveliai Ignas ir Janina Skir- 
gaudai, sesuo Marytė džiaugiasi 
dar vieno daktaro šeimoje su
laukę. Jono Skirgaudo mamytė 
— dantų gydytoja, senelė bu
vo žinoma dantų gydytoja Šiau
liuose, dėdė — medicinos dakta
ras. I

Detroito lietuviui gali didžiuo 
tis, kad čia augo ir baigė moks
lus jaunas gabus, daug žadantis 
lietuvis akademikas. V.

Iš Lietuvių Fondo tarybos posėdžio

Lietuvių Fondo tarybos posė
dis, įvykęs birželio 14 d. Chica
goje, daugiau ribojosi trim klau
simais — fondo vajaus aktyvi
nimu, investuoto kapitalo stoviu 
ir metinio suvažiavimo sušauki
mo reikalais. Fondo vajus, ne
paisant vadovybės bei įvairių 
vietovių vajų komitetų nuolati
nių pastangų, vyksta ne visai 
patenkinama sparta. Plačioji lie- 

I tuvių visuomenė neįsijungia 
kiek didesne apimtimi į LF, kad 
ir esti spaudos palankumo dėka 
nuolat ir pastoviai skatinama 
informacijomis, priminimais bei 
atskirų asmenų teigiamais pasi
sakymais. Gal kiek per mažai 
pasirodo ilgesnių straipsnių, na
grinėjančių fondo paskirtį, jo 
reikšmę bei konkrečius uždavi
nius. Dar didesnis trūkumas pa
sišventusių vajaus vykdytojų, 
kurie savo laisvalaikio dalį skir
tų naujų narių verbavimui. Tai 
vis fondo vadovybei rūpesčius 
keliančios problemos.

Kita problema, tai tinkamas 
kapitalo investavimas. Virš ket
virčio milijono pagrindinio kapi
talo laikoma įvairiose taupymo 
— skolin. bendrovėse, kurios už 
indėlius moka pastovius nuošim
čius. Kita kapitalo dalis $101,- 
000 yra investuota į akcijas, ku
rių kaina nepastovi, tad ir sun
kiau suvokti jų atitinkamos die
nos realią vertę. Šiam LF tary
bos posėdžiui buvo specialai pa
ruoštas kvalifikuoto asmens 
pranešimas apie turimų akcijų 
stovį. 1965 m. rugpiūčio mėn. in
vestuotas į akcijas $101,000 ka
pitalas šių metų birželio mėn. 
13 d. yra tokiame stovyje: akci
jų kaina $104,700, transakcijų 
pelnas $3,851 ir palūkanų 
$6,919. Bendra vertė $115,470. 
Metinė rata siekia 7.9%. Nežiū
rint, kad minimą kapitalo dalį 
investavus po pusmečio akcijų

NORMAN BURSTEINAS, kailių krautuvė lr siuvykla.
Priima užsakymus naujiems ir pataiso ir persiuva^de- 
vietus. Toj srity dirbo Kaune, o nuo 1950 m. Chicagoj. 
Tta anrpnps ius lietuviams tinkamu skoniu ir jo pa- 
Hmflvimii būsit uatenkinti. Priima kailius valymui

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA
3236 South Halsted Street

Tel.: DAnube 6-9837
Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

VISIT BEAUTIFUL GRAYMOOR
PILGRIMAGE SEASON

Sundays From June lst Tnrough October 29th
Masses 10:45 11:45 12:45 * St. Anthony Devotions

Special Prayers for Christian Unity
Graymoor 5 miles north of PeekskiH, N. Y. on Rt. 9 

BUSES LEAVE
Port Authority Bus Terminai 41st & 8th Ave., N.Y.C. 9:15 a.m. ) 
Tickets at Window 17 Buses Leave Graymoor at 4:00 p.m.
Tel. LOngoda 5-0375 or LOngacre 4-9484.
in New Jersey call HUbbard 7-4300 (Mohowk) 1

For further information write
Fr. Guardian S. A. Graymoor Friars Garrison N. Y. - 10524 

Telephone GArrison 4-3671. Code No. 914 

IVRITE FOR FREE VISITORS DIRECTORY

Automobilio nelaimės atveju skambinkite
(In case of accident, call)

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing Service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir

FRONT WHEEL ALIGNMENT — VVHEEL BALANCINO 
BODY AND FENDER W O R K 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR
2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629

Savininkas — MIKAS ČESAS

Pasinaudokite Draugo „Classified" skyriumi.

kainos bendrai buvo nukritusios, 
j šiandieną jų vertė yra padidėju
si, duoda patenkinamus procen
tus ir yra tendencija akcijų kai
noms dar pakilti.

Metinis fondo narių suvažia
vimas numatytas sukviesti šių 
metų lapkričio mėn. Padėkos 
dienos savaitgalyje. Sudaryti į-» 
vairių komisijų branduoliai su
važiavimo paruošiamiesiems dar 
bams atlikti. S. Rau-nas

— Vilniuje įvykusio mišrių 
chorų konkurso pirmininkas, 
konservatorijos choro — diriga
vimo katedros vedėjas A. Armi
nas (T., birž. 8) rašė, jog “en
tuziastingi balsai, skelbią, kad 
mūsų mėgėjų chorai prašokę 
profesionalus, vargu ar turi pa-* 
grindo". Sako, kad “laimėję pir
mąsias vietas pavyzdiniai kolek
tyvai... labai ryškaus šuolio ne
parodė”. Daugiausiai pažangos r 
esą pastebėta K. Griauzdės va
dovaujamame Politechnikos ins
tituto Vilniaus filialo chore.

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS LITWINAS, Prez. 

3039 So. Halsted St., Vl 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai.
KaStlnS atdara kasd en nuo 8 vaJ. 
ryto iki 8 vai vakaro ii SeStadle- 

nlala Iki * vai D P
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Išsibaigus lėktuve kurui, grįžtant iš bombardavimų virš šiaurės Vietnamo, JAV-ių laivyno auk'tesnis jū
rininkas James Laing iš Waterloo, Iowa, i-šoko iš Phanton sprausminio virš Tonkino įlankos. P lotas lt. 
komdr. Charles Southwick iš Del Mar, Calif., taip pat buvo priverstas iššokti iš lėktuvo. Abu vyrai 
buvo išgelbėti.

Pavergtosios tautos niekada nesiliaus 
siekusios laisvės ir nepriklausomybės

washingtonas. — Gegu-, Pavergtųjų Tautų seimo delegacija valstybės departa- 
zes 2-3 d. Pavergtųjų Tautų mente Pavergtieji tebevaldomi komunistų mažumos.
seimo generalinio komiteto de
legacija (S. Korbonskis, K. Vi- 
šojanu ir V. Sidzikauskas) lan-

Pabrėžiama, kad toks vienaša
liškumas ypatingai Sovietų Ru-

Bolševikinė „Tiesa" jaudinasi dėl Vliko 
pirmininko kalbos į Lietuvą

Dėl per Vatikano radiją ne
seniai pasakytos Vliko pirmi
ninko dr. K. Valiūno kalbos iš 
Vilniaus viešai atsiliepė V. Niun 
ka, “Tiesoj” (balandžio 23 d.).

V. Niunka, kadai buvęs bol
ševikinis kurstytojas Vytauto 
Didžiojo universiteto studentų 
tarpe Kaune, Stalino ir dar kurį 
metą Chruščiovo laikais buvo 
vilniškio kompartijos centro ko
miteto sekretorius partijos vi
diniams - organizaciniams reika 
lams. Dabar jis yra lietuvių ir 
rusų kalbomis Vilniuje leidžia
mų partijos žurnalų (“Komu-

Čia V. Niunka skubėjo tą | radiją? O gal pats Vatikano 
pareiškimą atremti ir prirašė radijas panaudojo Valiūną kaip 
kelias dešimtis eilučių agitpro-1 tam tikrą savo įrankį, norėda-
po “atkirčiuose” tebevartojamų, 
galais nesusisiekiančių ir prai
rusiomis siūlėmis žibančių tra-

mas paremti tuos ultrareakcin- 
gus Romos kurijos sluoksnius, 
kurie vis dai' bando kiršinti ti-

faretų, dar kartą varganai ban-i kinčiuosius prieš socializmą? O 
dydamas išteisinti Lietuvoje gal tokiu būdu Vatikano radi- 
Maskvos varomą tipingai kolo- jas daro politinį reveransą tiem 
nistišką ir išnaudotojišką ūkinę reakcingiems imperialistinės 
politiką. Pagaliau, lyg pajutęs buržuazijos sluoksniams, ku
tų pastangų tuštumą, Niunka riems Povilo VI enciklika pasi
ėmė aiškintis, kodėl vis dėlto rodė ‘perdaug kairi, perdaug 
aiškinasi. Esą: “...negalėjome antikapitalistinė’, kurie stengia- 
neatkreipti dėmesio į tai, nes si kaitinti ‘šaltojo karo’ nuotai
šiuos savo komentarus Valiū-

nistas” Ir “Kommunist”) re- nas skaitė skaitė... per Vatika- 
daktorius ir ideologinis teorėti-, no radiją. Kaip tai galima pa
kas “Vatikano politikos” srity, i aiškinti? Gal būt, Valiūnas pik-

Viešas atsiliepimas atsirado 
ne dėl ko kita, kaip todėl, kad 
Vliko pirmininko pareiškimas 
per Vatikano radiją Lietuvoj 
buvo plačiai išgirstas, taigi vie- 
šai žinomas ir, kad jis didžiai 
skyrėsi nuo V. Niunkos teori
jos apie pastarąją popiežiaus 
encikliką “Populorum progres- 
sio”.

Niunka, remdamasis “pažan
gių laikraščių” atsiliepimais, iš
siaiškino ir kitiems aiškino, kad 
toji enciklika, nors apskritai i- 
mant komunistams ir nepriimti
na, vis dėlto, esą, “smogia smū
gį tiems ultrareakcingiems kle
rikaliniams sluoksniams, kurie 
vis dar tebesiekia atgaivinti se- 

>. ną antikomunistinio ‘kryžiaus

tam panaudojo jam suteiktą

kas, veikia prieš taikųjį sam
būvį valstybių, turinčių skir
tingas socialines santvarkas”.

Čia kompartijos “vatikanolo- 
gas” ir pasirašė, tų nenumaty-

galimybę kalbėti per Vatikano i tų mįslių neišsprendęs... (Elta)

Trumpai iš visur
— Lietuva nėra pamiršta, —

tokia tema vedamasis pareiški
mas buvo perduotas iš Dalias, 
Tex. “Life Line Freedom Talk” 
radijo programos. Vedamajame 
tarp ko kita buvo pareikšta:

“Iš 61 tautos, laimėjusios lais 
vę po H pasaulinio karo, 23 
turi gyventojų mažiau kaip Lie
tuva. Lietuvos dabartinis plo
tas yra 25,213 kv. mylių. 14- 
kos naujųjų valstybių teritori
jos mažesnės. Ir ne dydis buvo 

karo politiką socialistinių šalių Lietuvos patekimo Rusijos meš

bet, praėjus vos penkioms sa
vaitėms, nusiuntė (nulydėjo?) 
tą patį Mikutį ir Varšuvon — 
dar kartą pasirašyti prekių mai
nų sutartį su tuo pačiu Šnaide- 
riu... (Elta)

— JAV-bių Kongresas vakar 
priėmė įstatymo projektą, pra
tęsiantį geležinkelio darbininkų 
streiko draudimą 47-niom die
nom. Projektas pasiųstas į Bal
tuosius Rūmus pasirašyti pre
zidentui Johnsonui.

atžvilgiu
Ir štai, išgirdęs Vliko pirmi

ninko pareiškimą, Niunka nu
stebo :

“Bet kai kas bando kitaip 
aiškinti šią encikliką, jų tarpe 
ir kai kurie užsienio “veiksniai’, 
veikiantys prieš Tarybų Lietu
vą. Štai A. Valiūnas (“A.” — 
Niunkos pridėta. E.) panaudo
jo Povilo VI encikliką eiliniam 
šmeižtui prieš mūsų respubliką. 
Ši enciklika, — pareiškė jis — 
yra, girdi, nepaprastai puikiai 
pritaikyta dabartinei Lietuvai, 
neg Lietuva taip pat, girdi, e- 
santi ekonomiškai išnaudoja
ma: ji negaunanti to, ką paga
minanti”...

Kalendorius

Gegužės 2 d.: šv. Atanazas, 
šv. Geva, Eidmantas, Meilė.

Gegužės 3 d.: šv. Juvenalis, 
šv. Antonina, Arvistas, Diva.

Oras
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
aukščiausia oro temperatūra 40 
laipsnių.

Saulė teka 5:46, leidžias 7:48. riu) prekių mainų susitarimą,

kos glėbin priežastis. Rusija kie 
tai laiko tą kraštą dėl komu
nistų gobšumo ir valdžios go
dumo visur, kur tik ranka pa
siekia. Lietuva kartais vadina
ma pamiršta respublika. Čia, 
Amerikoj, mes jos nepamiršom. 
Mes sveikiname jos dvasinę iš
tvermę ir stiprybę, ir mes veik
sim nesiliaudami už laisvę vi
sam pasauly”. (E.)

— Okupuotoje Lietuvoje truk 
sta statybininkų, o dar viena 
grupė išsiųsta į Taškentą.

Balandžio 21 d. iš Lietuvos 
į Taškentą vėl išsiųsta dar vie
na statybininkų grupė. Šiai rink 
tinei teks atlikti Taškente bai
giamųjų pastatų apdailos dar
bus. Tuo tarpu Lietuvoj iš visų 
kampų plaukia nusiskundimai, 
kad trūksta statybininkų. (E.)

— Maskvos “vnieštorgas” 
taip ėmė stengtis rodyti Lietu
vos neva savarankiškumą pre
kyboje su užsieniais, kad ne tik 
davė savo agentui Vilniuje, vad. 
prekybos ministrui Anatolijui 
Mikučiui (Šapalovo prižiūri
mam) pasirašyti su Lenkijos 
prekybos ministru (E. šnaide-

Jei sovietai okupantai 
leistų plebiscitus 
Baltijo kraštuose?

LOS ANGELES, Calif. —
“Los Angeles Times” (balan
džio 19 d.) vedamajame rašė:

“Pavel Feodorovič Šachov, 
sovietinis diplomatas Jungtinė
se Tautose, matyt, nebus gir- 

Į dėjęs patarlės apie žmones, gy
venančius stikliniame name. 
Pirmadienį jis ragino Jungti
nių Tautų Antikolonializmo ko
mitetą pripažinti, kad Puerto 
Rico nėra pati save valdanti 
teritorija ir jos padėtis plikiau 
so svarstyti šiam komitetu'. Ša- 
chovas tvirtina, kad Puerto Ri
co tebėra kolonija.

“Gal galėtumėm pasiūlyti 
sandėrį? Jungtinės Valstybės 
galėtų sutikti su Jungtinių Tau
tų prižiūrimu plebiscitu Puerto 
Rico teritorijoj mainais už Mas
kvos sutikimą leisti Jungtinėms 
Tautoms įvykdyti plebiscitus 
Estijoj, Latvijoj, Lietuvoj ir vi
sose kitose pajungtose teritori
jose Sovietų Sąungos ribose”.

' (Elta)

kos! VVashingtone — diskutuo- j sijos praktikuojamas Baltijos 
ti Valstybės departamente Ry-1 kraštų atžvilgiu. Tačiau, aki- 
tinės - Centrinės Europos poli-1 vaizdoje priverstinės tų kraštij 
tikos klausimus. Delegacija pa- inkorporacijos į Sovietų Rusiją, 
teiks PET seimo memorandu PET seimas siūlo neįtraukti šių 
mą, kuriame dėstomos pažm-' kraštų į esamus ar būsimus JA 
ros į tuos klausimus. J Valstybių kultūrinių ar ekono-

Memorandume pasisakoma_____________________________
dėl Sovietų Rusijos pastangų
“sunormalinti” padėtį Rytinėj - — JAV-bių pilotai vakar nu-
Centrinėj Europoj, — jos sąly- šovė dar 3 komunistų Migus 
gomis. PET seimas pripažįsta, lėktuvus virš šiaurės Vietnamo, 
kad padėtis tuose kraštuose ne- pietuose nuo demilitarizuo- 
normali, bet tvirtai pabrėžia, t°s zon°s JAV-bių marinai tu- 
kad tos padėties pripažinimas rgj° .dideĮh* nuostolių, kovojant 
nebekeistina būtų tik nenorrna- j su šiaurės vietnamiečiais ka- 
lumo pratęsimas, o ne sunor-1 reiviais dėl strateginės kalvos, 
malinimas: pavergtos tautos! Pietų Vietname komunis-
niekad nesiliaus siekusios tik- sustiprino savo karinius žy- 
ros laisvės ir nepriklausomybės. glus- Pr*e demilitarizuotos zo-

minių mainų susitarimus tol, 
kol Sov. Rusija neatsisakys jų 
inkorporacijos.

Memorandume pripažįstama, 
kad yra skirtumų paskirų pa
vergtųjų tautų padėtyje. Yra

naip klostosi Baltijos kraštuo
se, kitaip Lenkijoj bei Vengri
joj, dar kitaip Albanijoj ir ki
taip Čekoslovakijoj arba Ru
munijoj ar Bulgarijoj. Tačiau 
tai tik laipsniniai skirtumai. Po 
litikoj visų tų kraštų atžvilgiu 
tebegalioja faktas, kad visi jie 
tebėra valdomi komunistų ma-įvykę pasikeitimų nuo Stalino

laikų visur, bet vidaus ir santy-1 žumos, pasisavinusios valdžios 
kių su užsieniais rūpesčiai vie-1 ir idėjų fhonopolį. (Elta)

NAUJAS RAUDONOSIOS KINIJOS 
IR MASKVOS DIALOGAS

Pekino komunistinis režimas nenori su Kremliaus val
dovais vieningo fronto Vietname.

PET seimas nurodo vienaša
liškumą kultūrinių mainų ir tu
rizmo susitarimuose. Siūlo ei
lę būtinų pataisų tuose susi
tarimuose bei jų vykdymo prak 
tikoj, kaip. minimumą, kuris 
tuos? ryšiuose bent kiek surna- 
žntų esamą vienašališkumą

nos vakar žuvo 43 JAV-bių ma
rinai.

Ike grįžta namo 
PALM DESERT, Cal. — Bu

vęs prezidentas Eisenhoweris 
ir jo žmona vakar išvyko trau
kiniu iš Palm Desert, Cal., į 
savo ūkį Gettysburg, Pa.

Remia kovojančius karius Vietname. — Aktorė komike Martha Raye, 
dėvinti Vietnamo uniformą, saliutuoja 20-atne metiniame V.F.W. Loja
lumo dienos eisenoje New Yorke. P-lė Ray garbes estradoje priima 
paradą. Šiais metais parado šūkis buvo: “Remti mūsų kovojančius ka
rius Vietname”.

LIETUVIAI DALYVAUS PARADE 
UZ VIETNAMĄ

NEW YORKAS. — Gegužės taus masto tam tikslui komi- 
13 d., šeštadienį, New Yorke tetas. Jame dalyvauja L. B. 
rengiamas didžiulis paradas, ku apygardos valdybos, Nevv Yor-
riame bus pasisakyta už reika
lą tęsti kovą Vietname, nes tuo 
būdu kovojama ne tik už Viet
namo, bet ir visos pietryčių A- 
zijos, o kartu ir šio krašto sau
gumą ir priešinamasi prieš ko
ordinuotą komunizmo agresiją 
prieš laisvąjį pasaulį. Parado 
iniciatoriai, Amerikos legionie
riai, kviečia visą patriotinę vi-

ko A.L.T., Laisvės Žiburio ra
dijo valandėlės vadovybės (ku
ri irgi parado reikalu pasiruo
šimus pradėjo prieš šį pasitari
mą) atstovai ir veiklesnieji nevv 
yorkiečiai.

Siekiama, kad parade lietu
vių dalyvautų ne mažiau tūks
tančio, nes kitaip mes liksime 
nepastebėti ir neišnaudosime

suomenę jame dalyvauti, kad progos savo siekimams pade- 
atrėmus tą neigiamą įspūdį, ku- monstruoti. Tuo tikslu L. B.
rį paliko balandžio 15 dienos 
antivietnaminė demonstracija, 
kurioje buvo deginamos ne tik

apygardos valdyba kreipės1 į 
visas rytinio pakraščio bendruo 
menės apylinkes prašydama jas

naujokų registracijos kortelės, parade irgi dalyvauti. Aktyviai 
bet ir Amerikos vėliavos. ' pasiruošimų darbuose dalyvau-

Lietuvių organizacijos irgi 
buvo pakviestos parade daly
vauti. LB apygardos valdyba 
jau atliko nemaža parengiamų
jų darbų. Sekmingesniam pasi
rengimo ir parade dalyvavimo 
planui aptarti Nevv Yorko A- 
merikos Lietuvių Taryba sukvie 
tė platesnį pasitarimą, įvykusį 
balandžio 27 d. Atletų klubo sa
lėje, kuriame visuotinai buvo 
pritarta parade dalyvavimo min 
čiai, aptarta kai kurios to rei
kalo detalės ir sudarytas pla-

ja ir jaunimas, susitelkęs bend
ruomenės rėmuose. Parado va
dovas yra veteranas Ginber. 
Lietuviams attsovauja kaip vi
cepirmininkai Alto pirm. dr. A. 
Budreckis ir L. B. pirm. A. 
Vakselis.

Šiuo pirmuoju pranešimu no
rima ypatingai pabrėžti, kad 
visi pajėgūs lietuviai iš viso ry
tinio JAV pakraščio pašvęstų 
pusdienį šiam svarbiam tikslui 
ir parade kuo gausiausiai da
lyvautų.

PEKINAS. — Raudonosios 
Kinijos vadovai sekmadienį pa
reiškė, kad “jokiomis sąlygo
mis” negali būti bendradarbia
vimo su Sovietų Rusija suda
ryti vieningam frontui Vietna
mo kare. Pekino režimas vėl 
apkaltino Sov. Rusiją “slapta 
bičiulyste” su Jungtinėmis A- 
merikos Valstybėmis ir Krem
liaus vadovybę pavadino “iš
davikiška vietnamiečių revoliu- 
c'joje”.

Šie kaltinimai tilpo oficialia
me Pekino “Liaudies dienraš-

se”. Raudonieji kiniečiai nesa
ko, kada ar kur toks reikala
vimas buvęs paskelbtas.

Paradas Maskvoje
Vakar Raudonojoje aikštėje 

Maskvoje gegužės 1 d. proga 
kalbėjo Sovietų Rusijos gyny
bos ministeris maršalas Grečko, 
kuris pareiškė, kad raudonoji 
Kinija nepakankamai remia ka
rą Vietname. Po šių Grečko 
žodžių iš Raudonosios aikštės 
išėjo raudonosios Kinijos dip
lomatai.

tyje”, kurio mintis paskleidėj JAV-bėm irgi teko kieti Greč- 
r kiniečių žinių agentūra. , ko žodžiai dėl karo Vietname,

žodis Maskvos džentelmenams ž-g t d govjetai
Tegu žino Maskvos dzen- gaVQ kalboaCi atrodOi buyę šįek

telmenai - pareiškė komu- tiefe santūreani.
ustų kiniečių dienraštis, — “ne-!
gali būti jokiomis aplinkybėmis Sovietų karinis paradas bu- 
jokio vieningo žygio su jumis, vo didelis. Parodyta daug ra- 
kurie esate išdavikai Vietnamo ketų. bet naujų nebuvo matyti, 
revoliucijoje, tarnaudami pata- Tenka manyti, kad naująsias 
rojais JAV-bių imperializmui ir raketas taupo spalio revoliuci- 
būdami pirmosios rūšies (Nr. 1) . jos 50 metų sukakčiai, 
bendradarbiais JAV-bių gengs- į Vakar parade Pekjne pagiro. 
terių, bandant jiems užgesinti d- kiniegių komunistų vadas 
vietnamiečių tautinės revoliucį- Mao Tge.tungaSi kuris viešu.
jos karo liepsnas

Pekino režimo pareiškimas 
atsako į Sovietų Rusijos ko
munistų partijos vadovo Brež
nevo teigimus užpraėjusią sa
vaitę Rytų Berlyne komunis
tų suvažiavime. Jis tada pasa
kė, jog komunistinė Kinija truk 
danti karo pastangas Vietna
me.

“Liaudies dienraštis” pareiš
kė, kad reikia būti antisovietu, 
norint tapti antiamerikiečiu.

Pasak šio laikraščio, sovietai 
pasiūlę šiaurės vietnamiečiams 
atsisakyti savo “tautinių troš
kimų” ir “jų draugams pietuo-

Tornadas Minnesotoj
WASECA, Minn. — Minne- 

sotos valstijos VVaseca ir Albert 
Lea ir kitose vietovėse užvakar 
siaučiant tornadams žuvo 16 
asmenų, daugiau kaip 100 su
žeista. Daugiausia nukentėjo 
VVaseca miestas, turįs apie 6, 
100 gyventojų. Šis miestas yra 
80 mylių nuo Minneapolio.

Tornadas bendruomenėse pa
darė milijonus dolerių nuosto
lių.

Londonas paneigia
LONDONAS. — Britanijos 

gynybos ministerijos atstovas 
paneigė spaudos pranešimus, 
kad šiom dienom Singapūre vie
šėjęs gynybos ministeris Hill 
pareiškęs, kad Britanija septin
tame dešimtmetyje išvesianti 
visą savo kariuomenę iš Malai
zijos ir Singapūro.

moję nebuvo matyti šešis mė
nesius. Jis taip pat pirmą kar
tą dalyvavo gegužės 1 d. para
de per penkerius metus. Kinie
čiai jam sukėlė ovacijas.

Naujausios žinios
— Anglijoje vagiliai vakar 

pagrobė 124 gabalus aukso, 
apie dviejų milijonų dolerių ver
tės.

— Alabamos buvęs guberna
torius George C. Wallace, atro
do, yra nusprendęs 1968 metais 
kandidatuoti į JAV-bių prezi
dento postą.

— Nicaragnos naujas prezi
dentas Anastasio (Tachito) So- 
moza jr. vakar oficialiai pradė
jo valstybės galvos pareigas.

— Britanijos ministeris pir
mininkas VVilsonas sekmadienį 
laimėjo savo ministerių kabine
to pritarimą pagreitintai ban
dyti įsijungti į Europos eko
nominę bendruomenę (Bendrą
ją rinką), jei bus paisoma kai 
kurių sąlygų.

— Europos laisvosios preky
bos organizacijos (EFTA) val
stybės pritarė Britanijos pla- 

i nui įsijungti į Europos ekono
minę bendruomenę (Bendrąją 
rinką).

Europos laisvąją rinką su
daro Britanija, Šveicarija, Por
tugalija, Danija, Norvegija, Šve
dija, Suomija ir Austrija.

— Thailando karalius Bhu- 
mibel ir karalienė Sirikit grįžo 
namo iš Irano, kur viešėjo sep
tynias dienas.
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ŽMONIJOS DAUGĖJIMAS
Bet kurioje srityje netvarka 

pakenkia daugeliui žmonių. Net 
tvarkingas gimdymų gausumas 
yra nežmoniškas elgesys — tai 
Dievo duotos žmogui jėgos pikt- 
naudojimas. Kiekvienas žmogus 
turi teisę patogiai ant žemės gy
venti jokiu būdu kito neskriaus- 
damas. Nepaprasta žmonių gau
sa yra nežmoniškas ir nedieviš- 
kas reiškinys, nes neišvengia
mai pakenkiama niekuo nekal
tiems žmonėms. Kol žmonija tu
rės mases nežmoniškų žmonių, 
tol jokia gimdymo kontrolė ne
bus veikli. Mat, bet koks — die
viškas ar geras žmogiškas — pa 
tarimas randa tinkamą dirvą 
tik pilnai sveikame žmoguje.

Pusė pasaulio žmonių 
yra alkani

Jau artėja netolimas laikas, 
kada pergausaus gimimų skai
čiaus sutvarkymas pasidarys 
svarbiausiu rūpesčiu gydyto
jams verslininkams, dvasiš
kiams ir auklėtojams, jau nekal 
bant apie politikierius bei poli
cininkus. šita sunkenybė užguls 
padorių žmonių pečius už kele- 
rių pietų, jei taip netvarkingai 
toliau žmonės nesusitvarkys sa
vų nusiteikimų. Reikia tvarky
tis kiekvienam dvasiniai, tada 
neturėsime ir nė kūniškų sun
kenybių. Nesitvarkant reikia
mai su savais jausmais, už 30 
metų — apie 2000 m. ant žemės 
žmonių galės būti šeši bilijonai. 
Taip pasigausinę žmonės pradės 
vienas kitą skriausti daugerio- 
paį,^Jąu dabar pusė pasaulio 
žmonių yra alkani. Teoretiškos 
maisto gausos galimybės ateity
je nepasotina dabar išalkusių 
žmonių.

Pietų Amerikos žmonės gau
siausiai dauginasi. Pvz. tokioj 
Meksikoj santykis gimimo su 
mirimu yra 4:1. Per 20 metų 
ten dabar esą 33 milijonai gy
ventojų pagausės iki 66 mil. O 
jau šiais metais ten gimsimų pu
sė vaikų neturės pakankamai 
duonos. Būtinai jau dabar rei
kia tvarkytis su gimdymų gau
sos netvarka. Jei ir tuojau pra
dėtų žmonės tvarkingai veistis, 
tai turėtų praeiti vienos genera
cijos laikas, kol tos tvarkos ge
ras pasėkas žmonės pajustų. Ne 
vien žmogaus gimimas, bet ir 
gimusiojo žmogumi išauginimas 
yra dieviškos paskirties vykdy
mas. x
Netvarką reikia rauti iš šaknų
Neužtenka pagimdyti — rei

kia gimdytojams savąjį pagim
dytąjį patiems žmonišku asme
niu užauginti, jam kūno, dva
sios ir proto peno pakankamai 
suteikiant. Yra nežmoniškas el
gesys vien gimdyti, o pagimdy
tuosius kitiems ant sprando vi
sokeriopai užkrauti. Tokio daly
ko ėmė nepakęsti valstybių ir 
šventyklų vadai. Pradėta rūpin
tis gimdymų skaičiaus tvarky
mu. Popiežius pasisakė už susi
tvarkymą gimdymo reikaluose. 
Šio krašto kongresas paskyrė lė 
šų gimimų tvarkymui net ir už
sienyje.

Netvarkingas veislumas yra 
visuomeninis vėžys

Moterų ligų gydytojas Jacob 
Lippes dirbąs Kenmore, N. Y. 
pergausų veislumą vadina blo- 
gybine liga-vėžiu. Toks žmonių 
netvarkingumas yra priežastis 
daugelio pasaulyje vyraujančio 
blogio ir daugelio mediciniškų 
blogybių. Nėra jokios abejonės, 
kad pergausus žmonių vienoj 
vietoj susigrūdimas sukelia mai 
sto nepriteklių. Badaują žmo
nės kelia karus. Vien badas su
kėlė daugiau karų, revoliucijų 
ir maištų, negu bet kuri kita 
priežastis. Susitvarkymas su ne 
tvarkingu žmonių gausėjimu 
yra viena priemonių pertraukti

tą negerovių grandinę.
Susigrūdę žmonės ne tik ken

čia badą ir karus kelia, bet dar 
ir kitokių negerovių susilaukia. 
Neleistinai susikimšę žmonės pa 
didintai teršia orą ir vandenį, 
trukdo susisiekimą, susigrūdžia 
miestuose, neturi poilsiui vietos 
jų tarpe greičiau kyla epidemi
jos ir klesti kriminaliniai abor
tai. Kiekvienas po aborto mote
riškės sukarščiavimas reiškia 
jos pačios grubų su gyventojų 
prieaugliu tvarkymąsį. Neišpa
sakytai nežmoniškas elgesys 
yra tas dabar plačiausiai išsi
vystęs abortų darymas. Miršta 
pačioj jaunystėj moteriškės. Ke 
nčia jos begalines kančias. O 
kas pasakys baisų likimą naš
laičių vaikų... Užtat kiekviena 
motinos mirtis po kriminalinio 
aborto yra dangun šauksmas 
dėl būtino susitvarkymo šiame 
svarbiausiame reikale. Už tai su 
šiuo pavasariu atgimkime visi 
žmoniškuman. Tada pajėgsime 
visuose reikaluose žmoniškai 
tvarkytis. Nemanykime, kad 
brandi asmenybė ateina savai
me. Baisią netiesą skelbia, kad 
nutukimui tvarkyti nieko dau
giau nereikia — tik stiprios va
lios. Bet valia yra brandžios as
menybės dalis. Ji yra brangiau
sia žmogaus savybė, bet ir už 
didžiausią kainą įsigijama: rei
kia žmogų išauklėti žmonišku. 
Tai baisiai sunkus darbas. Bet 
jis tik vienas įgalins mus turėti 
dieviškų bruožų — būti tikrais 
žmonėmis.

Gydytojo uždavinys šviesti 
ir bandinti žmones

Nieko nepadės žmonėms net 
ir didžiausi medicinoje pasieki
mai, jei žmogus bus nepajėgus 
jais pasinaudoti. Vienas didžiau 
šių žmogaus laimės stabdžių 
yra jo nenorėjimas pasisavinti 
gėrį. čia reikalingas asmenybės 
įsigijimas kiekvienam iš mūsų. 
Geras dalykas yra apšvieta. At
siminkim, kad apšvieta be žmo
niškumo gali būti žmonijai pra
žūtis. Mokytas žmogžudys yra 
liai jau mato, kenčia daugiausia

Gydytojas savo kabinete ar 
ligoninėj nėra amatininkas — 
sukiurusių batų taisytojas. Jo 
aplinka turi būti centras apy
linkės žmonių visapusiškos svei 
katos. Žmonės, kaip net pusak
liai jau mato kenčia daugiausia 
dėl savo nežmoniškumo, dėl as
menybės stokos, dėl jausmų ne
darnos. Į tokią žmonių nelaimę 
gydytojas negali pro pirštus žiū 
rėti, jei jis nori gydytoju vadin
tis, ir tokiu vadinamas būti. Gy
dytojas negali negirdomis pra
eiti pro žmonių epideminiu mas 
tu dauginimąsį. Gydytojas neša 
begalinę atsakomybę šviesda
mas ir brandindamas žmogų, 
kad jis pajėgtų pats tvarkyti

Gen. B. Foulois (1934 m. nuotrau
ka) pirmasis JAV aviacijos karys, 
mirė sulaukęs 87 m. Washingtone. 
Jis buvo pirmasis JAV pilotas, nu
skridęs 10 mylių be sustojimo, pir
masis naudojęs lėktuve radijo su
sižinojimą ir pirmasis dalyvavęs 
žygyje 1916 m., įvykus neramu
mams prie Meksikos sienos.
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Leit. J. L. Guenet, 29 m., lakūnas 
slaugomas Nantucket, Mass., kai 
aviacijos lėktuvas su 16 vyrų įgula 
nukrito vasarvietėj.

savo visus reikalus, įskaitant ir 
šeimos dydį. Negali vienas vai
kus vien gimdyti kitam užkrau
damas jų ugdymą ir švietimą. 
Šiandieninė medicina uždeda pa
čiam gydytojui pareigą padėti 
žmogui su šeimos kiekiu tvar
kytis, arba gydytojas privalo 
nusiųsti tėvus į tam dalykui 
skirtus centrus.

Nuo 1964 m. Gydytojai 
įvertinimas

Žmonių perteklius kiekvie
nam gali vis kitą dalyką reikš
ti: visoj žemėj, paskiram žemy 
ne, tautoj, apylinkėj ar paga
liau šeimoj pergausų žmonių 
skaičių nusakyti. Prieš tai gy
dytojai nekreipė dėmesio į žmo
nių pertekliaus pavojų. O pacie
ntas reikalingas tokio tam rei
kale patarimo, kaip jam pata
riama skiepytis, imti antibioti
kus ar tvarkingai valgyti. Yra 
dar viena gydytojo pareiga — 
tai patarimas tiems pacientams, 
kurie laikosi savo religijos bei 
moralės dėsnių. Tokiems gydyto 
jas turi pasakyti medicinišką 
nuomonę ir savąjį nusistatymą.

Reikia blogiui užbėgti už akių 
reikia gydyti lengvą sunegala
vimą dabar, kad nereiktų varg
ti dėl tikrai pasunkėjusio sto
vio. Net inteligentai dar dabar 
kartais mano, kad reikia pirma 
panaikinti užkrečiamas ligas, o 
tik tada rūpintis pastojimo su- 
kontroliavimu . Tokie žmonės 
reikia nuteikti ir apšviesti. Kai 
visi gydytojai ir kiti žmonės su
pras tvarkingumo dauginimesi 
svarbą, tada bendrai dirbdami 
atsieks žmoniškos ir dieviškos 
tvarkos ant žemės įgyvendini
mo.

Išvada: Stiprėkime asmenybė 
mis patys ir dirbkime, kad pa
jėgtume žmoniškais asmenimis 
užauginti savus vaikus.
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Žmonėms patarnavimo 
Įvertinimas

Gerb. Daktare! Kaip būtų ge
ra, kad pasaulis turėtų daugiau 
tokių daktarų, kaip Tamsta!!! 
Kaip teisingi Jūsų žodžiai para
šyti seniau “Drauge” — noriu 
čia juos Jums primint:“Nauja 
gyvybė, pradėta girtam stovy
je tinka tik bandai ganyti, o ne 
aukštesnėms pareigoms... ” Kas 
gali geriau išsireikšt šitoje tie
soje? šis skyrius veda mus į gė
rį — sveikatą ir laimę. Kad bū
tų daugiau tokių garbingų dar
bininkų kaip Jūs — pasaulis ne
būtų toks, koks jis šiandien yra. 
Didžiausia pagarba Tamstai už 
tuos sveikus ir pamokinančius 
žodžius ir apsvaigėlių kėlimą iš 
girtuokliavimo ir už apsaugoji
mą nuo naujų apsvaigėlių ga
minimo. Gerbianti Jus...

MŪSŲ KOLONIJOSE
St. Petersburg, Fla.

AUKSINIO TRIKAMPIO 
LB APYLINKĖJ

Naujai įsisteigusi Auksinio 
Trikampio LB apylinkė, api
manti St. Petersburgo, Tampos! 
ir Clearwater’io lietuvius, jau 
turi 43 narius. Šiuo metu ruo
šiamasi tarybos rinkimams, ku
rie bus pravedami gegužės 6 ir 
7 dienomis Amerikos Lietuvių 
klubo salėje, 4880 46 Avė. No., 
St. Petersburg. Gegužės 6 d. 
rinkimų būstinė bus atdara nuo 
11 vai. iki 5 vai.; gegužės mėn.
7 d. nuo 12 vai. iki 3 vai. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami to
mis dienomis atsilankyti į klu
bo patalpas ir atlikti savo or
ganizacinę ir lietuvišką pareigą.

Auksinio Trikampio LB apy
linkės rinkimų komisijai vado
vauja A. Paleckis. V. J.

tradicinė šventė, bus vėl ruošia 
mos Minkowskio ąžuolyne bir
želio 24 d. Jas ruošia DLK Kęs
tučio šaulių kuopa. Tai bus jau 
13-tos Joninės, švenčiamos kas
met toje pačioje vietoje prie 
liepsnojančio laužo. K.

OKUP. LIETUVOJ
Apie velionį prel. B. Sužiedėlį
Kun. Bernardas Sužiedėlis, 

gimęs 1888 m., kunigu įšventin
tas 1912 m. Žiežmarių klebonas, 
žiežm. dekanato dekanas, prela
tas, Kaišedorių kurijos Oficio- 
las mirė balandžio mėn. pradžio
je. Iš Lietuvos atėjusiame laiš
ke rašoma:
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• Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
-irašvmu.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 -t- 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

Kenosha, Wis.
YVISCONSINO 

LIETUVIŲ DIENA

Graži ir gerai iki šiol pavy
kusi šventė — Wisconsino Lie
tuvių diena su Pavergtų tautų 
savaitės paminėjimu, bus vyk
doma ir šiemet. Ji bus šven
čiama liepos 23 d., šv. Teresės 
parapijos parke, Kenosha, Wis. 
Ruošia Kenoshos ir Racino Al
to skyriai ir LB Kenoshos apy
linkė. Talkina DLK Kęstučio 
šaulių kuopa ir LB Milwaukės 
apylinkė.

Ruošimo komiteto pirminin
ku išrinktas P. Petrušaitis, vice 
pirmininkais: dr. V. Balčiūnas, 
Br. Juška, Z, Lukauskas, M. 
Kasparaitis ir Vyt. Janušonis.

— DLK Kęstučio šaulių kp.
valdyba 1967 m. išrinkta šios 
sudėties P. Petrušaitis — pirm., 
Ant. Novickag— vieepirm., Z. 
Lukauskas — sekr., VI. Vilcinas
— ižd. ir Emilija Kleinotienė
— ūkio vadovė.

— Joninės, senovės lietuvių

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

YVĄ 5-9209 Chicago, Illinois

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 YV. 69th St. RE 7-8399

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdrauda nuo ugnies ir automobilio paš

r B A N K ZAPOLIS
3208(4 VVest 95tb Street 

Chicago. Illinois 60642
Tel. GA 4-8654 ir GR 0-4339

>»♦♦♦•♦«< ♦ »
A. ABALL ROOFING C0.

įsteigta prieš 49 metus. 
Dengiame visu rūšių stogus. Taiso-

me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą.—“tuck
pointing”. Pilnai apsidraudė. Visas 
iarbas garantuotas.

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

Apskaičiavimai nemoakmai

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk
tadienio 10 lkl 11 vai. ryto. šešta
dieniais lr sekmadieniais nuo 8.10 lkl 
»:«0 vai. ryto. Vakarais pirmadie. 
niais T va), vak

VISOS PROGRAMOS IS YVOPA 
1490 kit AM Ir 1027 mg. FM

Telef. HEmlock 4-2413 
7159 South Maplevvood A venos

Chicago, Illinois 60029

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL REMBLAKE - ROCHKES
ARTS APOTHECARY

3213 W. 63rd Street 2421 W. 63rd Street
Tel. WA 5 - 4787 Tel. HE 4 - 1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Mes patelefonuosime Jūsų gydytoJai

“Balandžio 11 d. Žiežmariuo
se palaidojome garbingą prel. 
Sužiedėlį. Laidotuvėse dalyvavo 
vysk. Juozapas Matulaitis-La- 
bukas ir apie 50 kunig-ų. Gražų 
pamokslą per laidotuves pasakė 
genialiai gabus kun. Kavaliaus
kas, Kaišedorių kancleris. Per
skaitęs Evangeliją apie gerą ga
nytoją, nupasakojo velionio bio
grafiją ir iškėlė jo, kaip gero 
ganytojo savybes. Jis savo drą
są parodė ir vokiečių okupaci
jos metu Žiežmariuose, kada 
vokiečiai gaudė jaunus vyrus į 
kariuomenę, šie sušislėpė baž
nyčioje. Klebonas liepė jiems 
čios gerove.
apsivilkti kamžomis ir adoruoti 
Švenčiausiąjį, o pats nuėjo kal
bėtis su vokiečiais. Už tai buvo 
vokiečių suimtas. Velionis darė 
gražų įspūdį savo tvirtumu, 
principingumu, rūpesčiu Bažny-

Jo karstą ant pečių nešė ku
nigai, kurie dirbo pas jį vika
rais...

MOVING
perkrausto baldus iš arti ir toli

A. BENIULIS
Chicago, 111. 60632. Tel. RE 7-7083

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) lr t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 YV. 63rd St., Chicago 29, I1J, 

Tet PRospect 0-5084 
Vai. 9-4 b- 6-8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
2858 YVest 63rd Street 

kasdien 10—12 vai. ir 7—9 ▼. 
šeštadienlaa 10—1 vai. Trečla-

llenĮ uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Bes. telef. WA 5-5070

Vai.
vak

Bes. teL 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pnlaski Road (Cravvford 
(Medical Bnilding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius našai susltarlma* 
įsi neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

Ofisas 3148 West 6Srd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Resid.. 8241 West 66th Plaus 
Tel.: REpubUe 7-78418

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-člos ir California 

VaL: kasdien nuo 8—8 vai. vak.
šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VV AIbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Ronte 25, Elgin, Illinois

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

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 YVest 71 st Street
Val.: pirm., ketv, 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-6, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

TeL ofiso HE 4-5758: rez. HI 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Rendra praktika ir Alergija 

2751 YVest 51st Street 
Valandos: pirmad., antr., ketvirt ir
penktad. 2—9 vai. v.

šeštad 19 v. r. iki 1 v. popiet 
r ipnnbjt r»n<r*l

Ofiso 735-4477: Rez. PR. 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road

Valandna dh.va.1 msItnHrnr

GI 8-087*

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija lr moterų ligos 

6182 Sr. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

OR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 8-7800; Namu 325-7631
SPEC. VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenne
Valandos: 1—9 vai p p 

_________ Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2060
DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 
9760 S. Kedzie Avė.

VaL: pirmad., antrad., ketvirtad lr
Penka?«t o V‘ r< ,kl 9 v- v- Treč." ir 

SeSt. 8 y. r. iki 3 y. popiet.

Ofleo HE 4-1414. Bez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speolalyb® akušerija lr moterų llgof
2454 YVest 7 Ist Street

(71-oa lr Campbell Ava. kampas) 
Vai: kasdien 1—8 b- «—g vai.

šešt. 12—i ▼. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. pr 8-9220 
Namų — rez. PRospect 8-3081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K A A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2656 YVest 63rd Street
Pirmad., antrad.. ketvirt. lr penkt 
nuo 12 Iki S v. lr nuo 6 lkt g v. v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vaL

Ofs. PB 6-6022 Bez. PB 8-6960

DR. E. JATULIS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 YV. 71 st Street

Ofiso rai.: kasdien nuo 6 lkl 9 v. v. 
šešt. nuo 9 lkl U vai.; arba susi 
tarus

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 YVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir f 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Ofiso (r bato tel. OLympic 9-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIONAS
VIDAUS IR KRAUJU LIGOS

5540 So. Pnlaskl Road
Plnn.. antr., ketv. ir penkt nuo 
2—< lr 6—9 lr pagal susitarimą.,

TeL RElianee 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

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

Tel. ofiso lr buto OLymplo 1-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 YV. 15th Street, Cicero

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

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG* 
KCDIKIV IR VAIKU LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING

7166 South IVestern Aveniss 
Pirmad., antrad., ketvirt lr penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 — 8 val. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai ryto iki s vai p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 YVeet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 YVest 63rd Street 
Valandos: pirmad., ketv.. 5 — 8 vai.,

antrad. lr penkt. 1 — 4 vai. 
PrilmlnSJa tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J, MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 YVest 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas)

Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v 
Aeštad • v r. — 8 v. 9 9-

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 YVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.. pirmad., a.ntr„ ketv nnnk*ša«a9, lkl 11 vi ryt0 ’«• nuo '6-8P v v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublio 7-2200

OR. ANT. RUDOKAS, Opt.

4455 8. California Ave^ YA 7-7381
nu%Č,^nH'

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 YVest 71st St 

Vai antrad. nuo 2—5 popierų
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

pritaiko akinius

15542 S. cicero, Oak Forest, Ib
Kabineto tel. 687-2020 

Namų tel. 830-1071 
Vizitai pagal Busitarlmą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 YV. 63rd Street

°£®° RElianee 5-4410
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 Iki 
2 v. p p. lr nuo 7 lkl 8 v v ■ antr 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v n” n i»
vakarais pagal susitarimą.' D' P'

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas. 2750 West 71 Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—» v v., penkt, 10—la 
v. r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v v 
Sekmad. ir trečiad. — uždaryta.'

Rez. tel. WA 5 - 3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ii 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą,
Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-619S *

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 YVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus

Val" m 8-- 8 v- vak-______ Treč. Ir šeštad, uždaryta_______
Telefonas — GRovehill 6-2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEOALYBft AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS 
2524 YVest 69th Street

Valandos: 1 iki 4 lr 6 lkl 8 v. vai 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 

Trečiadienj uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG* 
6648 S. Albany Avė.

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
vak.; penkt. ir šeštad. 2—4 popiet. 

Kitu laiku pagal susitarimą..

TeL ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 YVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. Ir 7 lkl 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 So. Pulaski Road

Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1—4 
lr 6—8 v. v.: ketvirt. B—8 v. vak
šeštad Iš—l v.

f
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EKUMENINIS SĄJŪDIS
Įsibegėjimas Vietnamo kare ir nuotaikos užsienyje ir šiame krašte

Prisimename ankstyvesnius 
laikus, kai vienos religijos žmo 
gus žiūrėjo į kitos religijos 
žmogų su tam tikra panieka, 
dažnai net pravardžiuojant. 
Niekas neieškojo kito religi
niuose įsitikinimuose bendrų 
dalykų. Niekas neieškojo už- 

♦ mėgsti artimesnių santykių. 
Jei gyvenimas supažindino, tai 
pažintis tebuvo tik oficiali, bet 
niekada nepasiekusi bičiulys
tės. Abi pusės vengė viena ki
tos. Net šventnamių vieni ki
tų vengdavo.

*
Vatikano suvažiavimas pa

darė didžiausios reikšmės nu
tarimus, kurie keičia iš pagrin 
dų žmogaus gyvenimą, jo san
tykius su kitais žmonėmis, vie- 
nos religijos atstovų su kitos 
religijos atstovais. Ypač labai 
juntama ekonominė dvasia, kai 
buvo paskelbta, kad kitos re
ligijos žmogus yra mano bro
lis, kad kita religija yra irgi 
vertybė, kad tos religijos mal
dos yra irgi maldos. Bažnyčiai 
norint, prasidėjo tarpreliginis 
bendravimas. Jau vienur kitur 
girdėti, kad katalikai ir kitų 
religijų atstovai bendrai mel
dėsi šventnamyje — sinago
goje. Sužinome, kad vyskupų 
posėdyje dalyvavo kitų religi
jų atstovai ir net rabinas. Toks 
ekumeninis sąjūdis jaučiamas 
ne vien katalikų iniciatyva, bet 

,ir kitų religijų tikinčiųjų tar
pe. Gal gražiausias pavyzdys, 
kad daugiau kaip 150,000 Chi
cagos stačiatikių savo Velykų 
švenčių proga pasveikino sa
vo brolius katalikus ir “Drau
go” skaitytojus.

*
Chicagoje veikia lietuvių e- 

kumeninių studijų būrelis. Ja
me dalyvauja katalikai ir pro
testantai. Būrelis renkasi pri
vačiuose butuose ir svarsto 
ekumenine dvasia'įvairius klau 
simus, ieškodamas bendrų vei
kimo punktų. Susirinkimai pra 
eina labai gražioje nuotaikoje. 
Ypač teigiamai veikia bendra 
malda. Čia pajunti kitatikį vi
sai artimu žmogumi, savo bro
liu. Buvo suruošti du vieši pa
rengimai. Viename buvo pa
skaitos apie šventąjį Raštą, 
kitame — susikaupimo vaka
ras. Abiejuose parengimuose 

*• kalbėtojai buvo iš abiejų (pro

Spaudoje ir gyvenime

MORALINE ANARCHIJA
IR KRIKŠČIONIO KELIAS

“lėvjškės Žiburiai” Nr. 16 bal. 20 
d. išspausdino ištrauką dr. J. Girniaus 
paskaitos Toronte, bal. 9 d., prof. St. 
Šalkauskio pagerbime. Savo minčių 
aktualumu ir stiliaus turtingumu ta 
paskaita verta platesnio dėmesio, ką

>, rodo čia duodami keli jos posmai:

“Girdime Stasio Šalkauskio žodį, lyg 
šiandien tariamą: krizės valandą priva 

>0 lu pakelti akis prie idealo ir jame ieš 
koti amžinųjų veikimo principų. Šne
kama nebesant mūsų amžiuje nieko 
amžina, kalbama apie ideologijų išseki 
mą Bet ar ne tai ir verčia blaškytis į 
visas puses ir skelbti visko beprasmy
bę? Šalkauskis iš anksto atsakė vi
siems ideologijų marintojams: “Bene 
didžiausia moderniojo žmogaus drama 
yra intelektualinė ir moralinė anarchi
ja, kuri kyla iš viešpataujančio reliaty
vizmo. Nustojęs .tikėjimo į Dievą, žmo 
gus galų gale nustoja pasitikėjimo sa
vimi pačiu ir taip pat savo augštesnė- 
mis galiomis. Nuolat ėdamas hiperkri- 
tiko.. ir neigimo dvasios modernusis 
žmogus pagaliau nustojo pasitikėjimo 
bet kuria ideologija. Šitoks teorinis ir 

» praktinis skepticizmas pasidarė, be kit 
ko, didžiausia kliūtimi dabarties kri
zėms pergalėti” (Židinys, 1936, 264).

Bet nesame Nojaus laive ir mes, 
krikščionys. Už savo amžių atsakome 
drauge su visais, nes tai ir mūsų duo
tas amžius. Turime Kristaus tiesą, bet 
dėl to mes patys dar toli gražu nesame 
teisieji. Daug karčios teisybės šiuo at
žvilgiu yra pasakęs Šalkauskis, neven
gęs savikritikos. Šį kartą baigdamas 
kreipiu dėmesį j vieną Šalkauskio 
minti: katalikai arba tinkamai nebran
gina savo pasaulėžiūros, arba neišmin
tingai ją brangina. Verta šiuos žodžius 
permąstyti. Anksčiau, prieš Vatikano 
II susirinkimą,, ir kitur, ir pas mus 
viešpatavo toks savo pasaulėžiūros ne
tinkamas branginimas, kad jis tikrovėj 
tapo getiniu užsidarymu, ypač pamir-

testantų ir katalikų) pusių.
Suprantama, ekumeniniai 

veiklai dar šiuo metu negali 
būti visuotinio pritarimo. Dar 
dalis turi apsiprasti su ta min
timi. Kaip pavyzdį galima su
minėti neseniai buvusį, eku
meninių studijų būrelio suor
ganizuotą, susikaupimo vaka
rą. Po šio įvykio teko nugirs
ti visiškai priešingų vertini
mų. Vienas asmuo iš didelio 
susižavėjimo nerado tinkamų 
žodžių tam išreikšti, o kitas 
— piktinosi. Šie dalykai sumi
nėti tik tam, kad būtų aiškiau, 
jog yra žmonių, kurie greit 
pagauna Bažnyčios dvasią ir 
ją vykdo gyvenime arba nors 
žavisi, o yra dar ir tokių, ku
rie nesusigaudo, kas čia deda
si.

*
Kitose vietovėse lietuvių e- 

kumeninių būrelių dar negir
dėti. Visiška tyla, nors Baž
nyčios skatinimas ir eilinio ka
taliko misijinė pareiga reika
lauja plėsti ekumeainį sąjūdį. 
Tad pasigendama tokių apraiš 
kų ekumeninių būrelių forma 
ar kitokiu būdu.

Tiesa, darbas nėra lengvas, 
bet galimas. Pastangas kom
pensuoja malonaus jausmo iš
gyvenimas, kad, štai, buvę sve
timi žmonės pasijunta arti
mais. Nuoširdžios pastangos 
ir geras taktas gali atnešti di
delių laimėjimų. Neseniai pa
stebėjome spaudoje, kad popie
žius Paulius VI turi du dideliu 
rūpesčiu: entuziastai pradeda 
vykdyti dar tik pradėtus svar 
styti klausimus, o kiti — tiek 
konservatyvūs, kad jie neiš
juda iš sustingimo. Suprata- 
ma, nereikia karštakošiškumo 
griebtis vykdyti mums dar ne
pavestus sprendimus. Geriau
sia surasti tas sritis, kur «s 
yra bendros kitom religijom>. 
Šią veikimo kryptį gal geriau
siai nusakė vienas dvasininkas 
(nekatalikas), kad mūsų parei
ga yra susidraugauti, vieni 
kitus pažinti, o religines pro
blemas tegalės spręsti tik atei
nančios kartos. Kiekvienam 
aišku, kad trumpu laiku vi
sos religijos negalės susilieti 
į vieną. Amžiai jas išskyrė, tai 
reikės laiko joms ir suartėti. 
Mūsų pareiga pradėti didi 
įvykio pirmuosius žingsnius.

V. L.

ganizącijų, kad katalikybė turi visus 
apimti. Toks getinis užsidarymas — 
tai tiesiog atsisakymas vykdyti krikš
čioniškąjį apaštalavimą. Šiendien tai 
suprasta ir kitur, ir pas mus. Bet iš
kyla kitas pavojus — nebebranginti 
savo krikščioniškosios pasaulėžiūros. 
Noras visus pasiekti kartais išsigimsta 
į ncrH prie visų prisitaikyti ir visiems 
įtikti. Tai iš dalies Bažnyčios atsinau
jinimo sąjūdį ir verčia kaikuriuose ka
talikuose sąmyšiu. Sąjūdis — tai vie
ningas susitelkimas entuziastiškai siek
ti visus pagavusio tikslo. Sąmyšis — 
tai į visus keturis vėjus mėtymasis, be
sistengiant nuo paskutinės mados neat 
silikti. Tai visiškai skirtingi dalykai. 
Jei mada matuotų visko vertę, tai iš 
•tikro nebūtų nieko vertinga, nes visko 
vertė išblėstų su šia diena. Kas tikrai 
vertinga, tas niekada savo vertės ir ne
praranda. Bergždžia laiką vytis. Kad ir 
kaip noiėtume pasirodyti pažangūs, ne 
spėsime prisivyti visų tariamų pažan
gumų. Greičiau turime atsiminti, kad 
ne visa vertinga, kas madinga, ir kad 
galima žengti ne tik pirmyn, bet ir 
atgal. Neprisivysime nei Dievo mir
ties teologų, nei naujos moralės apaš
talų. Benorint vytis, visada tenka 
klausti, ar verta. Todėl visiškai neten
ka savęs gėdytis ir laikyti save konser
vatoriais, kaip “Gaudeamus” rašė: “Ai 
dai” krikščioniškos, taigi konservaty
vios krypties žurnalas. Krikščionybė 
stovi anapus laiko srovių, nes ji visais 
laikais atstovauja amžinajai tiesai. Tuš 
čia ir neteisi lieka savigyra: pas mus 
viskas gera, kitur — viskas bloga. Bet 
nieko verta ir liguista savinieka — 
nebematyti nieko gera pas save, lyg 
patiems savęs gėdytis ir ieškoti švie
sos kituose (kurie patys jos neturi, be
garbindami “neaiškumą”). Savigyra 
uždaro nuo kitų, o savinieka paskan
dina kituose. Reikia ne savigyros ir ne 
šo, kad katalikų yra ir už mūsų or-

Dar prieš didžiuosius orinius 
Haiphongo puolimus Europoje 
praūžė JAV-ėms nedraugišku
mo banga. Stockholme sudegin
ta Amerikos vėliava ir užpulta 
ambasada. Prancūzijoj nedrau
gingos eisenos, Italijos spaudake 
kedena ameriekietiškas neigia
mybes, o anglai dar labiau įsibė
gėtų pulti amerikiečius, jei bū
tų tikri, kad vėl nereiks jų pa
ramos prašyti. Federalinėje Vo
kietijoje nedaroma viešų išsišo
kimų, tačiau jau senokai pras- 
linko auksinės amerikiečiams 
draugiškumo dienos. Šios nuo
taikos ne visur prasikiša kraš
tų politikoje, tačiau jos turėjo 
įtakos į JAV prezidento kelio
nės atidėjimą į Europą.

K.Adenaueris, dar kancleriu 
būdamas, aiškiai bandė Federa
linės Vokietijos vairą pasukti 
nuo JAV į Prancūziją. Europos 
atšalimas, o ne meilė Adenaue
riui, vertė L.B.Johnsoną vykti 
į jo laidotuves, nors amerikie
čių draugas W. Churchillis su
laukė tik privataus asmens gen. 
D. Eisenhowerio pagarbos.

JAV prezidentas savo kelio
nėje siekė daugelio tikslų: išly
ginimo senų sąskaitų su de Gau
lle, aptarimo kariuomenės ati
traukimo iš Vokietijos, ūkinių 
ir politinių klausimų aptarimo 
pagerinti santykiams su Bonna. 
Prez. de Gaulle pakvietimas at
vykti ; Washingtoną ir iškėli
mas eilės klausimų pagerinti 
santykiams su Vokietija vargu 
pateisins Washingtono puoselė
jamas viltis sulaukti staigaus 
politinio pavasario.

Sovietų priešpuolis
Sovietai dalimi sutarę kai ku

riais klausimais su kinais, nors 
jų susitarimas ne toli siekian
tis, ętaiga sugriovė JAV prezi
dento puoselėjamas viltis už
megzti glaudesnius santykius 
tarp Washingtono ir Maskvos. 
Kompartijos gen. sekretoriaus 
Leonido Brežnevo, balandžio 
18 d. pasakytoji kalba Pokowe 
vieningosios socialistų partijos 
VII suvažiavime skiriasi nuo 
ankstesnių pareiškimų ne tik iš- 
i aiška, bet ir karingu turiniu:

“Jau daugiau kaip dveji me
tai vyksta plėšikiškas Amerikos 
imperialistų karas prieš Vietna
mo liaudį. Narsiems Vietnamo 
patriotams palaužti Pentagonas 
sutraukė į Pietryčių Aziją tūk
stančius lėktuvų, šimtus karo

saviniekos, o sveikos savigarbos, kuri 
nesibijotų kitiems atvirumo, bet kuri 
dėl to nepasimestų, benorėdama vi
siems įtikti. Stovime prieš uždavinį lik 
ti atviri mūsų laiko rūpesčiams, bet 
nepasimesti jo sąmyšyje. Laikas yra ne 
prisivejamas, o gyvenamas. Todėl ir 
svarbu ne tariamo pažangumo vardan 
visų madų vaikytis (kuri gi mada ne- 
siskelbia esanti paskutinė?), o vado
vautis Kristaus amžinąja tiesa, besie
kiant žmonijai geresnės ateities. Ne vy 
tis Liką, o jam vadovauti.”

J. Daugi.

v v
Į Šventąją Žemę

REGINA RASLAVIČIENfc

Libanas savo laiku buvo kelių civilizacijų laukas, 
ir kiekviena jų paliko savo pėdsakus, kurių liekanos 
atskirais laikotarpiais dabar sukrautos šitame muzie
juje. Mūsų vadovė — jauna ir graži mergaitė, aiškina 
ir stebina mus savo istorinėmis, geografinėmis ir ar
cheologinėmis žiniomis.

Libane yra 2,000,000 gyventojų, kurių 55 ą yra 
krikščionys, kiti — musulmonai. Prezidentas turi būti 
katalikas,.ministeris pirmininkas — musulmonas, o ka
binetą sudaro 55 ą krikščionių ir 45 ą musulmonų. 
Be libaniečių kalbos, mokyklose yra privaloma anglų 
ar prancūzų kalba. Beirute yra keturi universitetai, 
kurių didžiausias American University, kaip atskiras 
miestas, su krautuvėmis, restoranais, baseinais ir vi
sokiomis pramogomis.

Pagrindinės Libano pajamos yra iš prękybos ir 
turistų. Ant kalno stovi moderniškiausias kasino, ku
riame vienam asmeniui vakaro minimumas yra $11.00. 
toliau — uolų ar akmenų kalnai. Žemė apdirbama te
rasomis. Kai kur matyti bambukų tvoros apsaugai 
nuo vėjo. Tarp kalnų ir akmenų — varginga statyba, 
bet nuostabiai gražus pajūrys.

Pats Biblos — nedidelis miestelis, o už jo — kry-

Gediminas Galv a

laivų, maždaug pusę milijono 
kariuomenės. Ir visa ši karinė 
mašina paleista į darbą vienin
teliu tikslu — neleisti Vietna
mo liaudžiai pačiai lemti savo 
tėvynės likimo. Bet visa karo 
eiga Vietname rodo, jog JAV 
valdovai niekada nepasieks šio 
tikslo.

Teisingas Vietnamo liaudies 
reikalas laimės. Jos pusėje — 
visų dorųjų pasaulio žmonių u- 
žuojauta ir parama. Jos pusėje 
—>■ aktyvi, įvairiapusiška ir nuo
lat didėjanti broliška Tarybų Są 
jungos, Vokietijos Demokrati
nės Respublikos ir kitų socialis
tinių šalių pagalba. Ši pagalba 
daro savo darbą, ji stiprina Viet 
namo liaudies priešinimąsi agre 
šoriui, ir interventai kasdien tai 
jaučia.

Kartu negalima nepasakyti, 
jog pagalba Vietnamui būtų kur 
kas veiksmingesnė, ir imperia
listinių agresorių avantiūros žiu 
gimb valanda išmuštų žymiai 
greičiau, jeigu pavyktų plačiai 
suvienyti visų socialistinių ša
bų, taip pat ir Kinijos, veiks
mus, planuojant ir praktiškai 
teikiant pagalba kovojančiai 
Vietnamo liaudžiai.”

Kompartijos generalinis sek
retorius notėtų glaudesnių san
tykių su kinais atkirst JAV. Nū 
dieniai šiaurės Vietanamo ori
niai puolimai iššaukė kinų at
garsį ir grasinimus ryšium su 
įskridimais į Kiniją> Šiaurės 
Vietnamas teigia, kad balandžio 
25 d. buvo numušti 26 ameri
kiečių lėktuvai. Tarkime, kad 
šis skaičius perdėtas, tačiau kai 
ką sako amerikiečių pripažini
mas, kad 3 lėktuvai buvę nu
mušti. Sovietų karinė parama 
jau neša naikinimo vaisius.

JAV prezidentas L.Brežnevo 
kaltinimus sau pritaikė, tarda
mas :“Aš niekada nepuoliau Bre 
žnevo ar Kosygino. Jei jie ban
do ma nbaimę įvaryti, turi su
prasti, kad aš imsiuosiu priemo- 
rių."

Baimės įvarymą toliau tęsė 
“Pravdos” politinis komentato
rius Jurij šukovas, aiškinęs Wa 
shingtone prezidento talkinin
kams W.RostowuL_W.Bundy, A 
Harrimanui, Z. Brezezinskiui ir 
kitiems, kad JAV plečiant karą, 
Sovietai teiks Šiaurės Vietna
mui, kas reikalinga karui vesti.

Subruzdimas senate
Didesnio masto oriniai Hai

phongo puolimai ir gen. W.C. 
Westmorelando balandžio 21 d. 
raminantis pranešimas. NewYo 
rkc sukėlė audrą senate. Puolė
jai buvo demokratai ir respub
likonai. Demokratas šen. Geor
ge McGovem bylojo:“Aš nega
liu tylėti, matydamas pamišimo 
politiką, kuri anksčiau ar vėliau 
palies mano sūnų ir milijonus 
amerikiečių jaunuolių.”

Prezidento politikos gynėjai 
terado suraminimą, kad jis iš

visų pusių aštriai puolamas.
Illinois šen. C. Percy tarė bū

siant pigiau apginkluoti mala- 
jiečius, filipiniečius ir japonus, 
kurie kovotų vietoj amerikiečių. 
Šį siūlymą atmetė kongreso ū- 
kinės komisijos pirmininkas šen 
J. Stennis, vadindamas planą 
neįgyvendinamu, o jo partietis 
B. Goldwateris, buvęs kandida
tas į prezidentus, šaipėsi: “Aš 
girdėjau Percy aną dieną ir aną 
naktį, tačiau aš nesuvokiu, ko 
jis nori.”

Šen. Stennis žodžiais ameri
kiečių įgula Vietname šiais me
tais pasieks pusę mil. ir nau
jiems kariams išlaikyti reiks 
skirti 4-6 bul. dol. papildomų 
kreditų. i

Vietnamo karas sukelia vis 
didesnes bangas, kurios atsidauj 
žia į prezidentą. Netiesioginis I 
Sovietų įsijungimas į karą rei- ’ 
kala a ja žymiai didesnių ameri
kiečių aukų. Kinai iki šio meto 
tik grasino. Vietnamo karas ga
li išugdyti Maskvos — Pekino 
euartėjimą, kurio politinės pašė 
kos būtų pavojingesnės už ka
linius užmojus.

TAIKOS KOMISIJOS 
POSĖDŽIAI

Vatikane pirmojo posėdžio 
buvo susirinkus Šv. Tėvo raš
tu Catholicam Christi Ecclesiam 
įkurtoji Teisingumo ir taikos 
komisija, kuriai vadovauja Ka
nados )Quebeko arkivyskupas 
kard. Mauricijus Roy. Buvo ap
svarstytos visos galimos prie
monės ir būdai teisingumui ir 
taikai pasaulyje įgyvendinti.

Mažausias JAV armijos karys Robert Daly, 18 su., keturių pėdų ir 
dešimt su puse colių aukščio, prisiekia Denver bazėj pulk. Bill Dutton 
Mažasis kareivis tikisi Vietname pasidarbuoti valant komunistinius 
urvus.

žininkų pilies griuvėsiai. Arabai čia apsigyveno pasi
traukus romėnams, t.y. 6 amž. po Kristaus. Ant kal
no romėnų žaidimų aikštės griuvėsiai bei šventyklos 
sienos, o apačioje mėlynas jūros vanduo plakasi į uo
lienas. šaltas vėjas staugia apgriuvusiose sienose ir 
švilpia pro plyšius, kurie anksčiau buvo naudojami 
šaudmenims gintis nuo priešų.

Staiga prakiūra dangus, ir mes bėgam į netolimą 
krautuvėlę, už kurios veranda ir restoranas. Užsisa- 
kom kavos, bet ji nelabai patraukli aptrupėjusiuose 
ir nešvariuose puodeliuose. Krautuvėje pilna suveny
rų: odos krepšių, sidabro išdirbinių, karolių ir van
dens pypkių, kurių mūsų bendrakeleiviai tuoj prisiper
ka. Tokią pypkę traukia ir senas arbas, apie kurį vi
si sustojam ir fotografuOjam. Bet jis nepyksta, trau
kia dūmą ir nekreipia į mus dėmesio.

Kai grįžtam į viešbutį, gatvės virtusios upeliais. 
Judėjimas visai lėtas, o dar skersai kelio stovi garve
žys, susidūręs su automobiliu. Kažkaip juokingai atro
do garvežys vidury gatvės, nes per vandens srovę ne
simato bėgių.

Viešbuty jauku, šilta ir švaru.
Vakare einam į libaniečių šokių pasirodymą. Teat

ras yra vieno didžiulio viešbučio pastate. Žmonių ma
ža, todėl scena visur puikiai matyti. Muzika tarpais 
labai gyva, primena rusų, o tarpais melancholiškai 
liūdna, lyg žydiška. Gražūs, spalvingi rūbai, su smar
kiais tryptelėjimais šokiai ir nuostabios dekoracijos, 
kurias kiekvienam šokiui keičia kelis kartus: užgęsta 
šviesos, pasigirsta lyg traukiamų grandinių garsai ir

Mao nori santykiu lūžio
DR. V. LITAS

sonalo laisvė ir veikimo nepri
klausomumas Pekine yra suvar
žyti iki sunkiai suprantamo mi
nimumo: rusai yra grasomi ir 
sekami įtūžusių kinų. Rusų at
stovybės rūmai yra apsupti ki
nų jaunimo. Kinai kiekvieną 
dieną gali įsiveržti į rusų at
stovybės patalpas. Policija var
giai kreips dėmesį.

Bet sovietų atstovybės per
sonalas pagal Maskvos direk
tyvas nejuda iš vietos. Tur būt, 
niekas tikrai nežino, kodėl Mas
kva diplomatinio personalo iš 
Pekino neatšaukia.

Rusijos diplomatinio perso
nalo tikslas yra lyginti kontak
tą tarp Maskvos ir Pekino vy
riausybių. Rusai stebi kinų ju
dėjimą ir nuotaikas. Stebėjimų 
medžiaga yra perduodama Ru
sijos užsienio reikalų ministe
rijai. Bet rusai šiuo laiku Pe
kine diplomatinių kontaktų ly
ginti ir stebėti beveik negali. 
Jie neturi judėjimo laisvės. Pa
tys rusai Pekine pasidarė ste
bėjimų objektu. Rusų diploma
tinis personalas Pekine šiuo me
tu yra nepageidaujamas ele
mentas. Diplomatinis rusų at
stovybės personalas dabar at
lieka tik laiškanešių pareigas: 
jie tik nuneša Maskvos protes
to telegramas į Pekino užsie
nio reikalų ministeriją. Bet mi
nisterija tų telegramų visai ne
priima. Rusai dabar į save pa
traukia Pekino gatvių įtūžimą. 
Diplomatijos šefas laikosi di
džiausio diplomatiškumo.

Dabar didelis klausimas, kas 
pirmas nutrauks diplomatinius 
santykius tarp Maskvos ir Pe

nušvitusi scena virsta jūros dugnu, kuriame“plau- 
kioja” grakštūs šokėjai.

Apleidžiant Beirutą lyja kaip iš kibiro. Dar vakar 
ramiai banguojanti jūra įdūkusi šėlsta. Vanduo ža
lias, lyg pilnas pavydo. Stovim prie durų, o autobuso 
dar vis nėra. Laiko vis mažiau. Pagaliau vadovas iš
kviečia taksį, ir, sulipę po tris ar keturius, tyškant 
klanams į visas puses, dumiam į aerodromą.

IT« nusės valandos vėl kvlam į orą. Šį kartą — į 
Jordano Jeruzalę.
1—Regina keliauja

Pagaliau pasiekiam savo kelionės svarbiausią taš 
ką — esam Jeruzalėj.

Iš aerodromo į viešbutį mus veža automobiliu šo
feris arabas, kurio vardas Iza. Jis katalikas, 
kas reta Jordane, nes visoj Jeruzalėj tik 12 procen
tų katalikų. O atrodo, kad kaip tik čia, kur yra krikš
čionybės gimtinė, turėtų būti jų daugiausia, nes argi 
gali tinkamai įvertinti musulmonai tas vietas, kur 
Kristus gimė, augo, mokė ir mirė?

Iza gerai susipažinęs ne tik su vietovėmis, bet 
ir su Senuoju bei Naujuoju Įstatymu, todėl aiškina 
mums, kur kokia istorinė vieta, kas ten įvyko ir kodėl. 
Visa bėda, kad jo anglų kalba sunkiai suprantama. 
Bet sužinom, kad važiuojam pro šalį karaliui Hussei- 
nui naujai statomo namo, kur anksčiau buvę kara
liaus Sauliaus rūmai. Pravažiuojam Kedrono slėnį, 
kuriame esančios katalikų ir žydų kapinės, o tarp 
jų ir Absalomo, Dovydo sūnaus, kapas.

(Bus daugiau)

kino — Maskva ar Pekinas. 
Dramatiškas santykių paaštrė
jimas tarp Maskvos ir Pekino 
kelia didelį susidomėjimą visa
me pasauly. Kodėl Maskva, ne
žiūrėdama įvairių užgauliojimų 
ir niekinimų, vis dar palaiko dip 
lomatinę vielą tarp Rusijos ir 
Kinijos? Šita Rusijos kantrybė 
kerta Rusijos prestižą. Bet Ru
sija ligšiol nedrįsta kinams duo
ti rimto atsakymo. Rusijos pre
stižas Azijoje tirpsta kaip pa
vasario sniegas. Rusams be a- 
bejo yra menkas malonumas 
pasilikti Pekine. Rusai dabar 
negali daryti nė mažiausios į- 
takos kinų politikai. Bet rusų 
pasilikimas Pekine nėra rusų 
kieto kailio išdava. Kinai prieš 
rusus iškvies į šokį visus demo
nus. Maskva, nenorėdama trauk 
tis iš Pekino, mėgins pakelti vi
sokius nemalonumus. Pekino 
drakonas visai drąsiai daužo 
Maskvos meškai snukį. Maskva 
tyli.

Mao Tse-tungas santykiams 
nutraukti laukia tik progos. Ta
čiau pasitraukimas iš Pekino 
rusams reikštų įtakos praradi- 
ma siauriniame Vieta įme.

Mao Tse-tungas kelia rusams 
pragarą Pekine ne tik dėl Viet
namo. Tam tikra įtakingų Ki
nijos valdovų dalis yra prieš 
Mao Tse-tungo antirusišką po
litiką. Šitie vyrai nori palaiky
ti slaptus santykius su diplo
matiniu Rusijos personalu. Mao 
Tse-tungui tas be abejo nepa
tinka. Mao Tse-tungo opozici
ja kinų ūkiui njri duoti rusiš
kas formas. Be opozicija blo
kuoja Mao Tse-tungo planuo
tą “antrą šuolį į priekį”. Mao 
Tse-tungas prie šitokios padė
ties yra pasiryžęs sovietų “de
mono ir milžino” įtaką sunai
kinti be jokių skrupulų. Bet 
tam reikia iš Pekino išvaryti 
rusus. Rusai be abejo duoda 
mielių kinų opoziciniam judėji
mui. Šitie metai rusiškam ko
munizmui yra “jubiliejiniai”. 
Pekinas ta proga nori rusus 
įstumti į nemalonią padėtį.

Kinai nori rusų politiką Kini
joje ir Vietname paversti į pap
rastą griuvėsių krūvą. Šitaip 
turi atrodyti kinų dovana “ju
biliejiniams” rusų revoliucijos 
metams. Mao Tse-tungas nori 
galutinai sugriauti rusų viltis 
vadovauti pasauliniam komu
nizmui.

PAŠAUKIMAI AIRIJOJE■r
Airijoje ypatingai jaučiamas 

dvasinių pašaukimų didėjimas. 
Nei vienas kitas kraštas pasau
lyje neduoda tiek daug kunigų 
kiek Airija. 1966 m. Airijoje 
buvo įšventinta 402 kunigai, 
kurių du trečdaliai išvyko dirb
ti misijų kraštuose. Šiuo metu 
3,064 klierikai ruošiasi kuni
gystės pašaukimui įvairiose Ai
rijos seminarijose ir vienuoly
nų institutuose.

r
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Lietuvė nuteista dešimčiai metų
New Yorke balandžio 16 d. Ap dvasią degraduojanti darbo ap

reiškimo parapijos salėn susirin- linka palaužė jos prigimtį, todėl 
kus gausiam žiūrovų skaičiui, į- ji sunkiai tegali atsiduoti nuo- 
vyko visuomeninis teismas, su- latiniam lietuvių kalbos puoselė- 
rengtas išeivei lietuvei. Teismą jimui savo vaikuose. Stinga ir 
organizavo Lietuvių Katalikių daug jai galinčios padėti natū- 
motcrij s-ga. raliai lietuviškos aplinkos.

Teisėjomis pakviestos dr. O., “Dar labai gyvas kultūrinis 
Labanauskaitė, V. Leskaitienė gyvenimas, už kurio stovi kil- 
ir N. Umbrazaitė. Kaltintojos— ni lietuvė moteris. Jos dėka — 
Gerdvilienė ir L. šileikytė, gy- ir šokių šventės, ir mugės, ir 
nėjos — E. Čekienė ir stud. S. sporto pasireiškimai.” Nelabai 
Gedvilaitė. i įtikinančiai nuskambėjo šeštad.

Vyresnei ir jaunai lietuvei mokyklų nelankymo pateisini- 
išeivei skirtą kaltinimo aktą per-1 mas: esą dirbančioms motinoms 
skaitė teismo sekretorė A. Mari- šešt. yra apsitvarkymo diena, 
jošienė. Jame išryškėjo, jog mo- Beto, jei vyras tą dieną dirba, 
terų reiškimasis organzacijoje iš toliau negalima vaikų atvežti,
lietuvių veikloje tėra labai ne
žymus. Pirmasis teismui patiek
tas skundas — moters visuome
niškumo susilpnėjimas. Išeivijo
je atsidūrusi lietuvė moteris ne
sukūrė masinės moterų organi
zacijos, apėmusios įvairų ideo- 

nares. Nesukūrusi savos 
organizacijos, ji tėra tik retas 
ir didžiausiai pasyvus svečias 
ir Lietuvių bendruomenėje. Jos 
nėra Lietuvos laisvinimo veiks
nių vadovybėje, ir tik saujelė 
reiškiasi periodinėje spaudoje.

Antoji priekaištų grupė pa
tiekta iš tautiškumo srities. Tai 
“... tautinės savigarbos stoka, 
pasireiškiant per daug aklu ir 
greitu prisitaikymu prie čia ras
tų naujenybių... ’’ Ir pats svar
biausias kaltinimas:*'... neįsa- 
moninimas vaikų, kad jiems 
labai naudinga būti dvikalbiais, 
iš kurių viena turi būti lietuvių 
kalba.” Nepakankamai lietuvė 
motina naudojasi ir pagelbinė- 
mis visuomeninėmis priemonė
mis: šeštad. mokyklomis, liet. 
vaikų darželiais, skaityba, jau
nimo stovyklomis ir jaunimo or
ganizacijomis.

Kaltinamasis aktas, visgi, pri
pažino jog visa eilė tų pačių kal
tinimų tinka ir vyrams.

Vyresniosios ir jaunesniosios 
kaltinimai

nes automobilio nėra. Truputį 
per atlaidus gynėjos teigimas, 
jog “Eglutę” visi prenumeruoja 
pagal išgales. Viešumoje nema
tome moterų, nes jos dirba tą 
sunkų užnugarinį, nereprezenta- 
cinį darbą. Moterų tarpe yra 
kilnių asmenybių, kurių niekas 
neiškelia viešumon, o veikėjai 
dažnai nepasižymi gelme, yra ci
niški, ir todėl daug jaunimo at
baido nuo veiklos. Rašo mote
rys į spaudą — beveik visuose 
laikraščiuose turi savo skyrius, 
leidžia “Moterį”. Yra jų tarpe 
menininkių, muzikių, daininin
kių.

Neapsakomai malonu girdėti 
tokį skaičių moteriškų dorybių, 
tiek daug pateisinimų. Tačiau 
buvo ir keletas nejaukių mo
mentų, kai gynėja keletu atrė
mimų tarsi nukrypo asmeninėn 
plotmėn prieš pačią kaltintoją. 
Baigdama Čekienė pasiūlė lietu
vei išeivei priskirti karžygės var 
dą.

S.Gedvilaitė — gynėja, atsto
vaujanti studentę dviejuose pa
sauliuose. Ji aiškino, kad stu
dentės pati pirmoji pareiga yra 
dirbti universitetinį darbą. Jam 
ji praliedžia 80 vai. į savaitę, 
taigi du kartus daugiau laiko, 
kaip tarnautojas darbe. Beto,

■ studentė turi priklausyti ir ame-
Tirmosios kaltintojos J. Gerd I rikiečhi organizacijoms, jei ti- 

vilienės žodis daugiausia lietė K'si _ga,uti ^Pondijų. Studentė 
moterį-motiną. Vyresnė lietuvė
buvo kaltinama, jog jos užaugę 
vaikai neremia Lietuvos išlaisvi
nimo darbo, jog jie netampa liet. 
veiklos kandidatais. Pati motina 
neperka liet. knygų, dažnais at
vejais suamerikonina savo pa
vardę, nedalyvauja kultūrinėje 
veikloje. Jaunoji motina, šalia 
kaltinamąjame akte pareikšto 
kaltinimo jog ji nepakankamai 
naudojasi pagelbinėmis visuome 
ninemis priemonėmis, yra apsi
leidusi ir vaikų auklėjime. Ji ne
sirūpina su kuo jos vaikai drau
gauja, nekovoja prieš paauglių 
uždarų porelių draugystę, nesu
kuria tautinės aplinkos savo na
muose, nemoko vaikų rankdar
bių. Beto, lietuvė moteris nere
mia “Moters” žurnalo, nerašo 
į spaudą, neparuošia rimtesnių 
mokslinių studijų.

Jaunąją kartą atstovaujanti
L. šileikytė kaltinimus skirstė j 
dviem kryptimis. Pagal ją, jau-1 
noji akademike pati nesidomi vi-1 
suomenine veikla ir trukdo savo i 
vyrui veikti. Neįvertina visuo
menės veikėjų. Vyresnių mote
rų organizacijos nepasirūpina 
suteikti mergaitėms dvasinio ug
dymo su kruopščiai, įtikinančiai 
ir įdomiai paruošta medžiaga. 
Vyresniųjų tarpe yra per daug 
susiskaldymo į ideologinius ra-: 
tebus. Per 15 metų nėra buvę 
vieninga darbo. Moteris, per
daug susidomėjusi visuomenine 
veikla, dažnai apleidžia savo vai 
kų auklėjimą.

Gynėjos įtikinamai teisina
Abiejų pristatyti kaltinimai 

tikrai gausūs ir rimti. Salėje jau
čiamas susirūpinimas. Visi ra-! 
miau atsidūsta, kai prie mikro-1 
fono pakviečiama pirmoji gynė
ja E. Čekienė. Ji primena kai-! 
tintojoms, jog šiame krašte lie
tuvė motina susiduria su daug ■ 
sunkesniais auklėjimo uždavi
niais, nei laisvoje tėvynėje. Nau 
ja, skirtinga auklėjimo įtaka | 
kenkia mums ir savo moralinių- 
rcliginių principų stoka. Moters

supranta, kad turės dirbti Lie 
tuvos išlaisvinimo darbą, todėl 
ji stengiasi tapti vadove ameri- 
kiečių organizacijose. Mūsų įpra
stinė lietuviška veikla neturin
ti nieko bendra su Lietuvos iš
laisvinimu. Gi studentė negalin
ti naudoti jėgų ir laiko ten, kur 
tik bendrybės. Ji nori prasmin
gesnių uždavinių, o iš abiejų pa
saulių stengiasi išrinkti svam
biausias vertybes ir pareiga?

Liudininkės už ir prieš
Iššauktos kaltinančios liudi

ninkės — mokytojos J. Kregž- 
dienė ir I. Banaitienė. Pasirem
damos savo praktika, abi tvir
tino, jog vyrauja nebe motinos, 
o vaiko autoritetas, jog motina 
neprižiūri kad vaikas paruoštų 
pamokas, jog daugelyje šeimų 
nėra liet. spaudos, paveikslų, 
tautinio meno išdirbinių, jog jo
se nediskutuojami lietuviški rei
kalai.

Stud. D.Bulgarytė liudijo, jog 
moterų organizacijos neturi kon 
krečių uždavinių, nėra įdomios 
studentei, kuri dar veikia ir lie
tuvių stud. organizacijose.

Ponios Sirusienė ir Vilgalienė 
pasakojo kaip praktiškai sunku 
išsaugoti vaikus lietuvybei, kaip 
kartais vaikų vežiojimas šeštad. 
mokyklon visai sugadina tėvų 
savaitgalinius planus.

Lietuvę studentę savo liudi
jimu gynė stud. Kondrotaitė, ne
senai atvykusi iš Pietų Ameri
kos, dienomis dirbanti, o vaka
rais studijuojanti. Ji tvirtino, 
jog studentė norėtų prisidėti 
prie visuomeninės veiklos, bet 
neturi laiko. Liudininkas Bart
kus iškėlė jaunos lietuvaitės žy
gio svarbą sukompromituojant 
J. Paleckį kaipo įrodymą, jog 
lietuvaitės dalyvauja ir Lietu
vos laisvinime ir visuomeninėje 
veikloje.

Perskaičiusi pateiktą medžia
gą, teisėjų komisija priėjo tokio 
sprendimo: “... išskyrus sektiną 
pavyzdį davusi mažą būrį, di
džioji moterų dalis rasta pakal
tinta ir baustina:

a) vyresnioji, jau šeimą iš
auginusi — penkeriems metams,

b) jaunesnioji, bet jau sa
vistoviai besireiškianti — sešim- 
čiai metų sunkiųjų tautinių dar
bų visuomeniškai dirbamų L. 
bendruomenės rėmuose...”
Nenorėjimas ir nesugebėjimas

Girtinas LKMS užsimojimas 
viešumoje gvildenti lietuvės mo
ters pareigingumą visuomenėje 
ir šeimoje. Džiugu, kad rengė
jos pasikvietė viešnias iš kitų 
organizacijų ir jaunas akademi- 
kes.

Bet kyla klausimas, ar ne rim
tesnėje nuolaikoje būtų visa tai 
praėję, argumentus “prieš” ir 
“už” svarstant simpoziumo bū
du : Kaip besakytume, žodis 
“teismas” šiose aplinkybėse iš 
anksto suponuoja kaltinamojo 
pasmerkimą. Visa procedūra at
rodė lyg didelis farsas, kuriame 
masė apkaltinama bendrybėmis, 
kur nei kaltintojai nei gynėjai
nėra pilnai įsitikinę tuo, ką sako. nėtus sunkius lietuviško ir ap- 
Kur nežinia kas ką apgaudinė-• lamai auklėjimo uždavinius, šių 
ja — ar teismas žiūrovus, ar j laikų išeivei motinai reikėtų bū-

n
*
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Torcnto Varpo choras su nauja vadove muzike Dai.a Skr.nskaite. Nuotr. M. Pranevičiaus

TORONTO “VARPUI” PERSITVARKIUS
Penkioliktuosius gyvavimo, “Varpo” chore šiuo metu y- 

metus bebaigiąs (įsisteigęs ra 70 choristų, kurių pusė skai- 
1952.X.25) Toronto lietuvių ko-, čiaus — jaunosios kartos na- 
lonijos reprezentacinis choras j riai. Taigi, įvykęs didelis choro 
“Varpas”, ilgus metus vadovau-! atsinaujinimas ir atsijaunini- 
tas muz. St. Gailevičiaus, dėl i mas.
susilpnėjusios sveikatos ir kitų : Ligi šiol “Varpo” chorą ma- 
pareigų gausos pastarajam iš tėme visokiausių lietuvių šven- 
pareigų . pasitraukus, perimtas čių programų išpildymuose, kon 
vadovauti naujos chorvedės mu- certuojant salėse ir bažnyčiose, 
zikės Dalės Skrinskaitės. įsu koncertais besilankantį dau-

Naujoji “Varpo” vadovė yra gelyje lietuvių kolonijų Kana- 
jauna, energinga ir gerai toms doje ir JAV-se, besirodant tau- 
pareigoms pasiruošusi. Dalia I tų festivaliuose ir kanadiškos 
Skrinskaitė muzikinius mokfelus' visuomenės scenoje, taip pat 
baigusi išeivijoj (turi Toronto i įdainavusį ilgo grojimo plokš- 
muzikos konservatorijos diplo- Į telę ir t. t.
mą ir Toronto universiteto mu- Naujoji “Varpo” vadovė mu
zikos fakulteto bakalauro laips- zikė D. Skrinskaitė, taip pat ly- 
nį). Dabar ji dėsto muziką To- giai ir naujasis choro pirm. J. 
ronto Bickford Park gimnazi- Karasiejus, energingai ėmėsi
joj, kur kartu veda ir 70 mo
kinių chorą.

Kiek anksčiau iš pareigų pa
sitraukė ir ilgametis choro pir
mininkas J. Račys. Ir tose pa
reigose šiuo metu yra jaunos 
kartos atstovas J. Karasiejus.

žiūrovai - teismą. Gal šisai prob
lemų gvildenimo metodas yra 
artimesnis europiečių širdžiai— 
štai ii lordas B. Russel ruošia 
teismą... Gi čia mokslus einan
čiam ir baigusiam tokie dalykai 
atrodo labiau tinką jaunimo va- 
saios stovyklose, gal fuksų krik 
štijime.

Pasiliko įsppdis, jog teismas 
gana paviršutiniškai ėjo prie lie
tuvybės išlaikymo problemos 
šeimoje. Mątiųa kaltinta, jog ji

koncertavo kartu 
čiais.

su ukrainie-

Savojoj kolonijoj — Toronte, 
naujam sąstate ir naujoj vado
vybėj “Varpas” pasirodys ge
gužės 6 d. Koncertas įvyks High 
School (Bloor - Christie) nau
jojoj mokyklos salėj (su pa
žymėtinai gera akustika). Kar
tu šiame koncerte su varpie- 
čiais pasirodys ir viešnia iš 
Amerikos solistė D. Mongirdai- 
tė ir torontietis sol. V. Verikai- 
tis.

Toronte numatyta itin puiki 
programa su B. Budriūno kan
tata “Tėviškės namai”, taip pat 
bus atliktas kitas naujas mu
zikinis kūrinys — Maironio ba
ladė “Jūratė ir Kastytis”, ku
riai muziką neseniai parašė 
muz. K. Kaveckas. Tai prem
jera. Be to, išgirsime “Tėvynės 
atradimą”, pagal Bjersono žo
džius ir Griego muziką. Taip 
pat bus eilė kitų smulkesnių 
muzikinių dalykų.

Torontiečiai lietuviai, daug 
tikimės iš naujosios “Varpo” 
vadovės, ypač didelės dalies 
naujų choristų ir choro vadovy
bės, puoselėdami viltį, kad ir 
toliau girdėsime taip galingai,* 
darniai ir džiuginančiai lietuvių 
širdis skambantį mūsų mylimą
jį “Varpą”. Pr. Alšėnas

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, -f 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J . M I G L I N A S
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1068

t KADIO (LIETUVI Ali 
Sav. DAN LIUTIKAS 

NAUJU PARDAVTMAS _ VARTOJAMU TAISYMAS 
GREITAS patai navlmaa — GARANTIJA — KREDITAS j! 

‘ 2412 WE8T 71st ST , CHICAGO, ILL. 60629, TEL. 471 - 2446 į

CIRCUIT TV

tolimesnio muzikinės kultūros 
kėlimo darbo — chorą išlaikyti 
ir jo veiklą plėsti. Ruoštasi iš 
karto bent dviem pasirodymam. 
Pirmajam pasirodymui persi
tvarkęs “Varpas” balandžio 23 
d. buvo išvykęs Detroitan, kur

ti baigusiai vaikų psichologijos 
ir pedagogikos aukštuosius kur
sus! Kad be barnių, papirkinėji
mų ir bausmių vaikams įdiegus 
lietuvišką sąmoningumą, reikia 
netik psichoįoginės įžvalgos, bet 
ir pedagoginių sugebėjimų.

Baigiant, norisi iškelti M. Gal
dikienės pasiūlymą grupei jau
nų akademikių — kad jos savo 
tarpe pasitarusios surašytų juo
du ant balto visa, ko jos pagei
dauja iš moterų organizacijų.

nepadarė to, peįvykdė ano. ViA j Pasinaudojant šiuo kvietimu, te 
si, turbūt, sutiksime, kad tik iš- bus Ielsta išreikšti pirmąa no. 
imtina motina nenorėjo savo
vaikuose išlaikyti lietuvybės.
Jei jai nepasisekė, tai dėl to, kad 
nesugebėjo. Ar galime kaltinti 
žmogų dėl nesugebėjimo? Tu
rint mintyje p. Čekienės sumi-

rą — testeigia moterų organi
zacijos jaunoms motinoms kur
sus, kuriuose pagrįstai ir įdo
miai būtų svarstomas tautinis 
sąmoningumas ir aptariami bū
dai, kaip jį psichologiškai per
duoti vaikams.

Gintarė Ivaškienė

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE

CHICA GO S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

.245 SO. WESTERN AVE. RHiCAGO. ILL. 60636
CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
13 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, 
palyginamai aukštą dividendą. Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
dolerių dividendų Chicagos Taupymo Bendrovė stengiasi būti 
tipri finansiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 

■savo taupymo ir skolinimo nariams

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi
zacijomis. noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga
lėtų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymu 
ir Skolinimo Bendrovę, išaugusią į virš $84.000.000 turto 
įstaigą

CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos. kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstaigos aukštą 
Laimės šaltinėlį — Wishing Well. per kurį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00. Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambarį, kuriame 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su- 

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

METAMS

VLADO RAMOJAUS (“Lenktynės su šėtonu” autoriaus) nau
joji knyga

KRITUSIEJI UŽ LAISVĘ
atskleidžia giliomis paslaptimis pridengto Lietuvos laikotarpio sun
kias ir daug gyvybių nusinešusias partizanų kovas. Knygoje auto
rius panaudoja visą šiuo metu prieinamą literatūrą — pačių parti
zanų prisiminimus, okupanto tardymų duomenis ir patekusių į Va
karus liudijimus. Knygoje rasite apie 200 kovotojų pavardžių ir 
daugybę Lietuvos vietovardžių.

Knyga gaunama pas platintojus ir “Drauge”. Užsakomus 
siųsti ‘‘Draugo” adresu. Kaina 2.50 dol.

PASINAUDOKITE
DRAUGO SPAUSTUVĖS

PATA RNA VIMU.
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoj spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnėB spaustuvės vi
soje Amerikoje

Draugo spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas knygas, 
programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems gy
venimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti

Kviečiame visus organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu Atvykite bent pasiteirauti.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHTCAGO, ILL. 60629 TEL. LU 5 - 9500

u
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VISUOSE
TAUPYMO
SKYRIUOSE

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos Iki 

$15,000.00
TEL GR

sirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Sis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatys te įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai

Vpatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks
lui reikalingus pinigus. Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslu.' reikalingi pinigai (College Bonus Savings). šiame skyriuje 
taikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net 
iki 5'/4%. šiandien mokslas kainuoja nuo $6.000 iki $12,000 ir

daugiau. Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingu^ pinigus Galite pradėti $2.50, $5.00, $10.00 arba net 
$25 00 sumomis į menesį. Kai padėsite 200 kartų po $25.00, tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimu: 
reikalingas mokslas Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams ramesnė sąžinė. (Šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium) 

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime 
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

1. Insured Family Savings 8. Sėli and redec.m U. S. Bonds
2. College Bonus Savings 9 Safety Deposit Boxes
3 Christmas Club Savings 10. Free Community Rooms for 12.
4. Vacation Club Savings 10 your organization meeting 12
5. Home Mortgage Loans 10 (Free Coffee) 13
6 Home Improvement Loans 11. Cash checks and pay all family 14
7 All Types of Insurance 11 bil’s vvith our special money 15

order checks. No Service charge 
to members.

16. Two large Free Parking Lots
17. Free Theatre tickets two Satur

days each month for your chil
dren and mothers.

18. Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY .......................12:00 P.M.—-8:00 P.M.
TUESDAY ..................... 9:00 A.M.—4:00 P.M.
VVEDNESDAY ........................... Closed All Day
THURSDAY ..................... 9:00 A.M.—8:00P.M.
FRIDĄ Y ........................... 9:00 A.M—8:00 P.M.
SATURDAY ................. 9:00 A.M—12:30 P.M.



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE JŪSŲ FABRIKAI — MŪSŲ 
GAMINIAI

ANTANO PAVASARIO 
REČITALIS

Los Angeles lietuviai mėgsta 
koncertus, vaidinimus, meno 
parodas. Todėl ir į tenoro An
tano Pavasario vokalinį reči
talį balandžio 22 d. prigužėjo 
artipilnė parapijos salė.

Programą sudarė lietuvių 
kompozitorių kūriniai ir pasau
linių operų arijos. Tenoras Pa
vasaris pradėjo rečitalį B. Bud
riūno harmonizuota liaudies 
dainele Iš rytų šalelės. Solisto 
švelnus balsas labai tiko iškelti 
lyriškam dainelės turiniui. J. 
Dambrausko dainelė Jau žirge
lis pabalnotas klausytojus vei
kė labai gyvu tempu, kuris da
vė pajusti tenoro balso stipru
mą. Nekartą girdėta J. Žilevi
čiaus romantiška dainelė Kar
velėli A. Pavasario lūpose skam 
bėjo lyg ir naujai ir tuo pačiu 
labai švelniai. J. Starkos daine
lėje Tušti paliktieji namai so
listas pasirodė puikiai sugebąs 
moduliuoti balsą. Jis pradėjo 
pianissimo, ėjo į fortissimo ir 
baigė lėtu tempu, parodydamas 
įvairius savo balso niuansus. 
Vietinės lietuvių muzikės O. 
Metrikienės sukomponuota dai
nelė Nemunėlis klausytojams 
iki šiol dar nebuvo girdėta ir 
veikė juos savo naujumu bei 
melodingumu. Ęritildytas solis
to balsas jos pabaigoje tiesiog 
žavėjo auditoriją. J. Žilevičiaus 
Nuliūdimo valanda A. Pavasa
rio interpretacijoje dvelkė gal 
kiek šaltokai, nerasdama klau
sytojo sieloje reikiamo atgar
sio. Tuo tarpu S. Černienės Lie
tuvos laukai skambėjo lyg ope
ros arija ar iškilmingas him
nas ir klausantiems darė įspū
dį.

Antroje dalyje visas arijas

*

(išskyrus vieną) solistas daina
vo itališkai. F. Cilea operos 
Arlesiana arijoje II lamento di 
Federico solistas vėl davė pa
justi savo balso stiprumą, at
seit, aukštumą. Nepaprastai 
gražiai skambėjo tos arijos vie
tos, kurios buvo dainuojamos 
pianissimo. V. Bellini operos 
Romeo ir Julija ištrauka, vadi
nama Cavatina, griebė už šir
dies A. Pavasario interpretaci
joje. G. Bizet Perlų žvejotojų 
operos arija Mi par d’udire bu
vo padainuota žaviu pianissimo 
balsu, kuris vietomis buvo švel
nus kaip aksomas. Gi Verdi 
Rigoletto operos arija Questa 
o ųuella labai patiko klausyto
jams savo linksmumu. Solis
tas ją padainavo įspūdingai. W. 
A. Mocarto arija II mio tessoro 
iš operos Don Giovanni yra ga
na sunki ir turi komplikuotą 
melodiją. Tačiau A. Pavasaris 
sugebėjo parodyti visą jos gro
žį. G. Puccini operos Tosca ari
ja E luce van le stele skambė
jo galingai ir kartu kėlė grau
dumo jausmą. Halevy operos 
Žydė arija Rachel, tave dangus 
plaukė iš solisto krūtinės, jau
dindama klausytojus ir skam
bėdama tragizmo jausmu.

Auditorija taip buvo sužavė
ta solisto balsu, kad net pri
vertė dainininką bisui sudai
nuoti dar tris dalykus. Savo 
rečitalį A. Pavasaris užbaigė, 
auditorijai pageidaujant, ro
mansu Granada.

Solistui akompanavo vietinė 
pasižymėjusi pianistė Raimonda 
Apeikytė, kuri sekančią dieną 
savo muzikinių studijų reikalais 
keletui mėnesių išskrido į New 
Yorką. Tiek pianistei, tiek ir 
solistei buvo įteiktos milžiniš
kos gyvų gėlių puokštės. J. T.

BENDRUOMENE AMERIKOS 
VAKARUOSE

Balandžio 22 - 23 d. Los An
geles mieste vyko JAV LB Va
karų apygardos suvažiavimas. 
Centro organus suvažiavime at
stovavo specialiai iš Chicagos 
atvykęs c. v. pirm. Jonas Ja
saitis. Suvažiavime dalyvavo a- 
pygardos valdybos nariai, apy
linkės rinkti kandidatai, orga
nizacijų atstovai ir šiaip bend
ruomenine mintim ruseną kolo
nijos nariai.. Suvažiavimo daly
vių skaičius svyravo tarp 30 
ir 60.

Suvažiavimą organizavo JAV 
LB Vakarų apygardos valdyba- 
Ig. Medžiukas — pirm., J. Čin- 
ga ir J. Navickas — vieepirm.,
A. Skirius — sekr., K. Liaudans 
kas — iždininkas.

Informuotasi ir svarstyta
Abi suvažiavimo dienas gan 

intensyviai buvo svarstyti vie
tiniai ir principiniai bendruo
meniški klausimai. Pluoštą in
formacijų pateikė c. v. pirmi
ninkas J. Jasaitis, apygardos 
pirmininkas informavo Vakarų 
apygardos reikalais, lituanisti
nio švietimo vadovai lietė savas 
veiklos sritis.

Išskyrus Los Angeles miestą 
ir apylinkes, kitų gausesnių lie
tuvių susitelkimų Amerikos va
karuose nėra. Šiuo metu stip
resnės kolonijos formuojasi San 
Francisco mieste (Calif.) ir 
Phoenixe (Ariz.), sudarydamos 
bazes organizuotos bendruome
nės veiklai. Apylinkių gyvybė 
palaikoma Seattle (Wash.)> 
Portlande (Oreg.) ir kt.

"Spaudos reikšmė Lietuvos 
laisvinimo kovoje” tema refe
ratą skaitė vienas pirmųjų LB 
organizatorių Los Angeles kolo
nijoje dr. P. Pamataitis. Jo nuo 
mone, spauda šia prasme stovi 
gerame kelyje. Pasitaiko, žino
ma, ir joje negerovių, bet ir 
negeroves būtų galima išgyven
ti, jei tik lietuviškoji bendruo
menė to panorėtų. Ilgesnį pa
sisakymą spaudos klausimu pa
darė Lietuvių Dienų redaktorius
B. Brazdžionis.

Centro valdybos pirm. J. Ja
saitis ir vienas vietinis kalbė
tojas bandė apspręsti Bendruo

Du berniukai Goshen, Ind., rado į kišeninę lemputę suk’šta 1,500 dol. 
šią lemputę išmetė jų kaimynė Helen Ray, kuri sakosi jos vyras mėg
davo įvairiose vietose slėpti pinigus. Berniukai gavo radybų 165 dol.

Mūsų kolonijose
Worcester, Mass.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
TARYBOS RINKIMAI

Balandžio 23 d. per jaunųjų 
talentų pasirodymo vakarą LB 
Worcesterio apylinkės rinkimų 
komisijos pirm. V. židžiūnas 
pranešė dalyviams apie Lietu
vių bendruomenės tarybos vyk
siančius rinkimus gegužės 6 ir 
7 d. ir ragino visus kuo gau
siau daily vauti rinkimuose ir 
tuo parodyti savo lietuvišką su
sipratimą. Šiandien LB atlieka 
didelį lietuviškos kultūros ir 
lietuvybės išlaikymo darbą. Vi
sų lietuvių yra tautiška parei
ga parodyti bent savo moralę 
paramą Lietuvių bendruomenei, 
dalyvaujant jos tarybos rinki
muose. Kuo daugiau dalyvaus 
jos rinkimuose, tuo LB turės 
tvirtesnę moralę atramą lietu
viškoje visuomenėje. Worceste- 
rio lietuviai turėtų gausiai da
lyvauti rinkimuose, kad galėtų 
pravesti savo pastatytus kan
didatus: Šv. Kazimiero parapi
jos kleboną kun. Joną Jutt 
(Jutkevičių) ir Praną Pauliu- 
konį.

Rinkimų komisija pagal turi
mus sąrašus iš anksto išsiunti
nės kandidatų sąrašus su dviem 
vokais, vieną balsavimo korte 
lei įdėti, o antrą, užlipinus paš
to ženklą, su balsavimo voku 
pasiųsti rinkimų komisijai. Bet 
ne visų balsuotojų komisija turi 
adresus, todėl rinkimų komisi
ja sekmadienį, gegužės 7 d. iš 
ryto Šv. Kazimiero parapijas 
patalpose (mokyklos salėje ar 
po bažnyčia) atidarys balsavi
mo urną, kur galės kiekvienas 
balsuotojas atvykti ir pabalsuo
ti. Urna bus atdara iki 3 vai. 
po pietų.

Kandidatas į LB Tarybą 
kun. J. Jutkevičius

Per pereitus tarybos rinki
mus kun. J. Jutkevičius kan
didatavo, ir jo išrinkimui trū
ko labai mažai balsų. Atrodo, 
kad Bostono ir Hartfordo LB 
apygardų balsuotojams kun. J. 
JutkeVidiaus asmenybė mažai 
žinoma, tad čia norima bent 
vienu kitu žodžiu ją paryškinti. 
Kun. J. Jutkevičius yra didelis 
vyčių veikėjas, jų garbės na
rys, jo pastangomis įsteigta 
Lietuvių reikalų komisija, ku
rios nariai atidžiai seka ame
rikiečių spaudą ir atitinkamai 
reaguoja laiškais. Tokių laiškų 
senatoriams, kongresmanams, 
redakcijoms ir vyriausybės na
riams per visą laiką yra para
šyta keli šimtai tūkstančių. Jis 
aktyviai dalyvavo ir rezoliuci
jų komisijoje, Washingtone lan
kėsi pas senatorius, prašyda
mas pravesti senate balsuoti už 
Pabaltijo rezoliuciją. Be to, kun. 
J. Jutkevičius turi plačių pažin-

menės vietą tautinio potencialo 
išlaikymo ir kovos dėl Lietuvos 
laisvės pozicijose. Į problemą 
žvelgta iš abiejų pusių: prin
cipinės ir praktiškosios. Abu 
kalbėtojai esmiškai sutarė, kad 
Bendruomenė savo prigimtimi 
nėra skirta vien kultūrinei mi
sijai: jai taip pat priklauso vie
ta, žodis ir vadovybė kovoje 
už Lietuvos laisvę.

Gyvos diskusijos

Stebėti diskusijas buvo vie
nas iš įdomiausių suvažiavimo 
momentų. O jos buvo gyvos 
ir gan intensyvios. Jų apimtis 
labai plati, ne tik dalyvių skai
čiumi, bet ir bendruomeninės 
minties branda. Pasirodo, kad 
išsimušti iš siaurų interesų ir 
pakilti į bendruomeninę plotmę 
nėra jau taip lengva. Nuo jos 
vis traukia siauri asmeniniai 
ar organizaciniai interesai. Ir 
šiose diskusijose vieni kamavo
si Lietuvių bendruomenės rū
pesčiais, kiti žodžius bėrė, kal
tindami Bendruomenę ir jai rei
kalavimus statydami. Ir kuo kas 
mažiau Bendruomenei buvo da
vęs, tuo didesnius reikalavimus 
statė.

Bene pats kurioziškiausias 
buvo vieno diskusijų dalyvio 
(net, rodos, kandidato į tary
bą) pareiškimas, kad Lietuvių 
bendruomenė Los Angeles ko
lonijoje veiklai pagrindo netu
rinti. Iš kitos pusės, kad para
pijos vadovybė Bendruomenei 
neleidžianti kištis i šeštadieninę 
mokyklą, irgi iš piršto išlauž
tas teigimas. Neteko girdėti, 
kad parapija atmestų LB išleis
tus vadovėlius, nustatytas pro
gramas, nepriimtų Bendruome
nės apylinkės skiriamų aukų. 
Šv. Kazimiero šeštadieninės mo 
kyklos vedėjas Ig. Medžiukas 
ir parapinės mokyklos lituanis
tinių klasių mokytoja O. Razu- 
tienė — vieni iš aktyviausių 
bendruomenininkų, ir niekas 
jiems jokių kliūčių nedaro.

Centro pirmininkas — jaut
rus gyvosios Bendruomenės en
tuziastas. Jo atsilankymas tik
rai buvo reikalingas pilnesnei |

Kalifornijos lietuvių bendruo
meninei brandai. J. Jasaičio žo
džiai suvažiavimo dalyvių tar
pe rado daug pritarimo.

J. Yiekšnys

čių su šio krašto politikieriais. 
Kaip didelis patriotas ir turįs 
plačių pažinčių, gali daug pasi
tarnauti lietuviškam reikalui, 
būdamas išrinktas į LB tarybą.

JAUNŲJŲ TALENTŲ 
PASIRODYMAS

Balandžio 23 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje LB vietos val
dybos iniciatyva surengtas jau
nųjų talentų pasirodymas. Ren
gimo komisiją sudarė pirm. Pr. 
Račiukaitis, nariai R. Jokubaus- 
kas ir A. Glodas. Vakarą pra
dėjo Pr. Račiukaitis, įžangos 
žodį tarė LB vietos apylinkės 
pirm. Pr. Stanelis, pabrėždamas 
reikalą atkreipti daugiau dėme
sio į priaugančią kartą. Pro
gramai vadovavo R. Jokubaus- 
kas. Jaunųjų talentų pasirody
mo programa pradėta Lietuvos 
himnu.

Programoje dalyvavo įvairių 
talentų. Savo kūrybą eilėraštį 
Maldą už Lietuvą skaitė M. Kur 
liandskaitė ir novelę Pavasaris
— Danutė Abramavičiūtė. Due
tą padainavo Vilniaus Lukiškio 
kalėjimo kalinių dainą M. Kur- 
liandskaitė ir Zita Babickaitė, 
solo Graži tu mano — Rima 
Padolskytė ir ypatingai klausy
tojų dėmesį patraukusi Rūta 
Pauliukonytė, jauniausia iš vi
sų dalyvių, dvi dairias Prašom, 
prašom paklausyti ir Bėgo ka
tinas per kelią. Pianinu skambi
no Teresė ir Bernadeta Miliaus
kaitės, Loreta Baškytė, Ramu
nė Padolskytė, Nijolė Bazikai- 
tė ,Z. Babickaitė, M. Kurliands- 
kaitė ir Asta Dabrilaitė. Smui
ku — Rita Baltrukonytė, akor
deonu — Petras Gražulis, Ed. 
Meilus. Eilėraščius deklamavo
— Rima Molytė, Aldona Sar- 
kauskaitė, Audronė Prapuoleny- 
tė, Linda Prapuolenytė ir Jonas 
Pukys. Iš dailiojo skaitymo — 
Regina Klimavičiūtė.

Viduryje programos šeštadie
ninės mokyklos choras, veda
mas V. Burdulio, padainavo tris 
dainas ir pabaigoje Saulės Staš- 
kaitės vedama LB šokėjų gru
pė pašoko Kalvelį, šustą ir Len
ciūgėlį.

Dalyvavusiems programoje 
buvo paskirtos premijos. Pre
mijų komisiją sudarė šeštadie
ninės mokyklos vedėjas J. Baš- 
kys, muz. Zigmas Snarskis, mo
kyt. J. Dabrilienė, S. Staškaitė 
ir Olga Keršytė. Pirmos premi
jos po $5 paskirtos M. Kur- 
liandskaitei, R. Pauliukonytei, 
Z. Babickaitei, A. Dabrilaitei ir 
D. Adamavičiūtei, knygos E. 
Meilui, R. Molytei ir L. Bašky- 
tei.

Pabaigoje rengimo komisijos 
pirm. Pr. Račiukaitis pranešė, 
kad ateinančių metų balandžio 
mėn. bus rengiamas jau ketvir
tas iš eilės jaunųjų talentų pa
sirodymas.

NAUJA LB VALDYBA
Naujai perrinkta LB vietos 

apylinkės valdyba balandžio 23 
d. posėdyje pasiskirstė parei
gomis: pirm. Pr. Stanelis, vice- 
pirm. V. židžiūnas, sekr. J. Sta- 
rėnas, ižd. J. Tamašauskas, pa
rengimų komisijos pirm. Pr.

rankiai, dviračiai, odos išdirbi
niai ir kitokie gaminiai. Tų ga- 

; minių iš Lietuvos išvežimu taip 
' pat pasirūpina įvairios okupan- 

Nors pavergta Lietuva vadi- nušauti laukiniai žvėrys apdoro- tų prekybos įstaigos, kurių cent
narna respublika, bet ji neturi 
teisių, kokias turi normalios res 
publikinės valstybės: Prancūzi
ja, Šveicarija, V. Vokietija ir ki
tos.

Okupuotoji Lietuva, kaip ko
munistinės Rusijos provincija, 
visus įsakymus gauna iš Mask
vos. O ir Lietuvoje didžiumą va 
dovaujamų postų užima okupan 
tai, būdami tų institucijų virši
ninkais ar jų pavaduotojais. A- 
biem atvejais jų galia ta pati.

Didžiuma pavergtos Lietuvos 
gaminių bei maisto produktų a- 
titenka okupantams. Lietu
viams už tas vertybes tenka tik 
nuotrupos.

Viskas į užsienį
Pavergtos Lietuvos propagan 

dininkai giriasi, kad dabar Lie
tuva į užsienį daugiau ekspor- 
ti-oja įvairių gaminių bei mais
to produktų, negu tai buvę lais
vės laikais. Tuo tenka patikėti. 
Komunistai daugumą Lietuvos 
gaminių bei maisto produktų iš
veža į kitus kraštus, todėl savo 
krašte nieko gero nebelieka. Dėl 
to dabar Lietuvoje gaminių ir 
maisto produktų kainos pasakiš 
kos. Geresnių mėsos gaminių ki 
logramas kainuoja 4 rubliai, kai 
daug eilinių lietuvių per dieną 
neuždirba nė 3 rublių. Nenuo
stabu, kad, kai retkarčiais į ma
žesnes vietoves - miestelius atve 
ža pigesnės mėsos, pavergtieji 
lietuviai ir dėl tos mėsos eilėse 
grūdasi taip, kad net sagos lak 
sto iš drabužių.

Iš Lietuvos išvežamas svies
tas, mėsos gaminiai į čekoslova 
kiją, R. Vokietiją, Austriją, Ven 
griją, Kubą ir kitus kraštus. 
Taip pat išvežami saldainiai, uo
gų, vaisių ir grybų gaminiai. 
Tie produktai išvežami į Nigeri
ją, Somaliją, Švediją, Austriją, 
Angliją, Belgiją, Italiją ir kitus 
kraštus. Praeitais metais iš Vil
niaus konservų gamyklos į Ita
liją, Belgiją, Angliją ir kitus 
kraštus buvo išvežta 70,000 dėžu 
čių vaisių ir uogų konservų. 
Taip pat numatyta išvežti 
80,000 dėžučių grybų.
Propagandininkai aiškina, kad 

dabartinis Lietuvos žvejybos lai 
vynas pagauna daug daugiau žu 
vieš, negu tai buvę nepriklauso
mos Lietuvos laikais. Taip. Žu
vies pagaunama daugiau, bet ta 
žuvis vėl išvežama į tuos kraš
tus, kurių pakrantėse ta žuvis 
buvo sugauta: į Negeriją, Ka
merūną, Ganą, Lenkiją, Rumu
niją. Pavergtos Lietuvos žvejy
bos laivynas pagauna daugiau 
žuvies, negu tai buvo laisvės lai 
kais. Bet dabartinėje Lietuvoje 
žuvis daug brangesnė, negu tai 
buvo anais laikais. Tada eilinis 
.darbininkas už savo dienos už
darbį galėjo nusipirkti per 60 
silkių, o dabar — tik 14-20.

Dabar net ir lietuviškas žuike 
lis deportuojamas į užsienį, nes 
pavergtoje Lietuvoje medžioto
jai negali sau pasilaikyti laimi
kio. Propagandininkai (Červo- 
ny Standar, 1966.12.21. 7 psl.) 
rašo: “Žvėriena turi nepaprastą 
paklausą užsienio rinkoje, ir da
lį medžioklės laimikio mes par
duodame eksportui. Medžiotojų

Račiukaitis, nariai R. Jokubaus 
kas, A. Glodas, M. Watkins ir 
J. Lendraitienė.

Valdyba nutarė sudaryti poli
tinę komisiją, kuri pavesta J. 
Starėnui, iki šiol buvusiam ry
šininkui su rezoliucijų komisija 
Los Angeles. Pr.
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Request Records-
PLOKŠTELES

Naujausios ir geriausios ilgo gro
jimo autentiškos lietuviškos plokš
telės.

Nepasitenkinkit pakaitalais.
Reikalaukit Reąuoat firmos.
Kreipkitės į savo apylinkės krau 

tuvea, arbo rašykit:

REQUEST RECORDS, Ine.
66 Mechanic St.

New Rochelle, N.Y.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

jami mėsos pramonės įmonė- rai yra Maskvoje. Utenos labo
se...” Tiesa, pavergtoje Lietuvo- ratorinių elektros krosnių ga- 
je medžioti gali tik okupantai ir myklos gaminiai išvežami net į 
komunistai. Tikrieji lietuviai ne 34 kraštus: Jugoslaviją, Š. Viet 
turi teisės pirkti medžioklinius namą, Iraną, Indoneziją ir eilę 
šautuvus bei šovinius. O paga- kitų.
liau, ar pusalkani ir apskurę kol |
chozininkai, kurie per dieną ne- TalP- Pavergtoje Lietuvoje y- 
uždirbo rublio, gali leistis į to- ra fabnkl*’ bet gaminiai ,oku- 
kią prabangią pramogą - me- PantM įvežami į kitus kraštus 
džioklę, kada iš medžiotojo ati- lr Pakuodami kaip savo krašto 
mamas laimikis? gaminiai. Kai vienas lietuvis pa

vergtoje Lietuvoje paklausė ru- 
Visus maisto produktus iš Lie so, kodėl Lietuvos gaminiai iš 

tuvos išveža per okupantų pre- Lietuvos į užsienį išvežami per 
kybos įstaigą “Prodintorg”, ku- Maskvos įstaigas, tas su pašai

pa atsakė: jūsų fabrikai — mū
sų gaminiai. Čia ir subyrą visa

rios centras yra Maskvoje
Išnaudojimai visokiais būdais
Visi gaminiai, pagaminti Lie

tuvos fabrikuose, daugumoje iš 
vežami į kitus kraštus. Išveža
mi baldai, tekinimo staklės, į-

MONTREALIO 
EXPO 67

Privačius kambarius — netoli 
parodos: rezervuoja:

V. LUKOŠIUS 
546 Le Royer Street 

St. Lambert, Que., Canada
Tel. — (514) 672-1949

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

Danutės Bindokienės 
knyga vaikams 

"BALTOSIOS PELYTES 
KELIONE Į MENULI"

tikrai suidomins mūsų mažuosius 
skaitytojus. Knygoje graž'ai, su 
humoro atspalviu, aprašomi pely
tės nuotykiai vykstant 'raketa į 
mėnulį. Nuotykiai vaikui įdomūs, 
todėl užsakykite jam šią knygutę, 
kurios kaina tik 1.50 dol.

Gaunama "Drauge” ir pas pla
tintojus. Užsakymus siųskite “Drau
go” adresu.
iiiiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiii
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PUIKI DOVANA BET KADA
ANGLIŠKAI KALBANTIEMS
“Vytautas the Great” 

parašyta prel. Juozo B. Končiaus. 
Knygos gavėjas turės progos susi
pažinti su lietuvių tautos garbin
gąja, gražia praeitimi ir jos kovo
mis dėl laisvės 14 -15 šimtmetyje. 
Tuomi supažindinsime su lietuvių 
tauta ir įgysime jai bičiulių, kurie 
liais laikais mums yra labai rei
kalingi. Knyga gaunama “Drauge”, 
kaina $3, kietais viršeliais — $4. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7202
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS TAIPGI 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO S4-T0M.
3% e? n4 0DE0 04

On savings accounts on investment bonus
NUO SAUSIO MĖN. I d., 1967 

Sąskaitos apdraustos iki $15,000 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avenue, Chicago, Ulinois 60632

4

f?

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PR 8 - 5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki 
6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vakaro.

komunistų propaganda apie o- 
kupuotos Lietuvos laisvę ir ge
rovę.

— Mirusio Adenauerio sūnui 
prelatui Pauliui Adenaueriui Šv. 
Tėvas pasiuntė užuojautą.

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitai kraštui

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Nam6, automobiliu, 
gyvybSs, sveikatos 

lr biznio
Patogios tS&lmokeji- 

mo sąlygos

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPRESS

MA11QCETTE GIFT PARCEL SERV 
S skyriai Chicagoje:

2608 60tll St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 6-2737
3212 So Haisted St. Tel. CA 5.1864

Lietuvių bendrove, kuri turi teisi 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesia 
savo vardu Iš Chicagos i Lietuvų.

Didelis pasirinkimas geriausios ra
itės medžiagų lr kitu prekių žemo
mis kainomis

E. lr V. Žukauskai

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

IVI O V I N G 
A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų 
8415 So. Lituanica Avenae 

TeL FKontier 6-1882

L



DRAUGAS, antradienis, 1967 m. gegužės mėn. 2 d.

Olandijos karalienė Juliana ir jos vyras princas Bernhard sveikinasi 
iš balkono Amsterdame su miniomis, kurios džiaugiasi, kad nuo 1851 

m. pirmą kartą karališkoje šeimoje gimė sūnus. Karalienes dukra
Reatrix su vokiečių kilmės vyru susilaukė sūnaus.

NORVEGIJOJ MENKE - PAJŪRIO 
GYVENTOJŲ TURTAS

Menkių sezono metu žvejai triūsia 
dieną ir naktį, nes menkė — tai svar
biausias pajūrio gyventojų turtas. 
Menkė čia yra didžiausias dalykas, pa
gal ją čia turi tvarkytis visa žmonių 
buitis. J uostus atplaukia buriniai ir 
motoriniai laivai, iki kraštų prikrautų 
menkių. Norvegijos menkės žymiai di
desnės už europiejiškas. Norvegiškos 
menkės dažnai sveria daugiau kaip 12 
kilogramų. Jos pagaunamos daugiau
sia ūdomis, tai yra ilgomis virvėmis, 
prie kurių trumpais siūlais yra prika
binėta tūkstančiai kabliukų, o tie kab
liukai užtaisyti jauku (arba strikiu), 
t, y. mažos žuvelės gabaliuku. Jaukui 
daugiausia naudojama smėlyje gyve
nanti žuvelė — tobis arba smulkios 
silkutės. Jauko klausimas yra labai o- 
pus, nes be jo negali norvegai žuvauti, 
nors būtų ir daugybė menkių. Kad 
žvejams nereikėtų gaišti pačiu karš
čiausia darbo metu, garlaivis j jūrą 
išvežioja jauką, apdalina juo esančius 
juroje žvejus, o kartu paima iš jų pa- 
gauląjj laimikį. Tuo būdu žvejys gali 
neatsitraukdamas nuo savo darbo il
gesnį laiką išbūti jūroje.

Žvejai, pagautoms menkėms tam 
tikromis žirklėmis perpjauna žiaunas; 
šios operacijos tikslas — nuleisti žu
viai kraują, nes žuvis, kuriai nuleistas 
kraujas,,,.geriau laikosi ir yra geresnės 
kokybės? Pro žiaunas, kaip žinoma, ei 
na didelės kraujagyslės, o širdis, būda
ma arti iššvirkščia iš kūno visą 
kraują.

Norvegijos menkės — tai dažniau
sias patiekalas ir viešose valgyklose, ir 
privačiuose namuose; jos gaminamos 
įvairiai, bet dažniausiai verdamos ir 
patiekiamos su bulvėmis — tai ne
brangus maisto produktas ir jo pakan
ka ne tik norvegams, bet dar ekspor
tuojama į tolimuosius pasaulio kraš
tus. Jos konservuojamos visokiais bū
dais — sūdomos, džiovinamos, rūko
mos, iš jų gaunami žuvų taukai, o iš 
atliekų gaminami tam tikri miltai, ku
riais šeriami gyvuliai-

Per menkių sezoną Norvegijos pa
kraštys esti nuklotas menkėmis ir 
daug jų plevėsuoja ore, nes vienas iš 
paprasčiausių konservavimo būdų — 
tąį perplauna žuvį išilgai, bet taip kad 
abi pusės kartu laikytųsi, truputį pasu 
donia ir pakabinama ore. Kitos džiovi
namos ant akmenų, ir kartais džiovi
nama lauke ant žemės. Toks žuvų kon 
servavimo būdas, t. y. džiovinimas, 
plačiai vartojamas šiaurės kraštuose, 
nes čia oras yra labai grynas, puvimo

Med. 5 k. Rūsys, 1 kamb. palėpėje. 
M. p. $11,500.

Mūr. 4 k., 10 metų. Labai švarus. 
Gage p. $18,500.

Mūr. 516 k., 3 mieg. Garažas. 11 
metų. Tik $23,500.

Mūr. 6 k. 3 mieg. M. p. $18,500.

Lietuvių kilmės miręs milijonierius 
Clark.

LIETUVIO MILIJONIERIAUS 
LIKIMAS

Lewis Jacevičius - Clark, lie
tuvis milijonierius, 49 metų am
žiaus, mirdamas paliko 4 mili
jonus dolerių. Jis buvęs aviaci
jos viršila, dabar pensininkas, 
gyveno kukliai, pats plaudavo 
savo 7,000 dolerių vertės auto
mobilį, turėjo tik du kostiumus. 
Testamento nepaliko ir turtas 
atiteks 3 seserims ir vienam 
broliui. Su giminėm’s nepalaikė 
jokių ryšių per paskutiniuosius 
11 metų. Buvo vedęs ir vėliau 
su žmona išsiskyręss.

bakterijų nedaug, tad ir žuvys mažai 
genda.

Tačiau vienas svarbiausių žvejybos 
produktų yra žuvų taukai — vartoja
mi medicinoje. Jie gaunami iš menkių 
kepenų, šildomų tam tikruose katiluo
se. Norvegai, ypač žvejai, mielai geria 
tuos taukus puodukais.

J. Mškns

Ožkos
Sakoma, kad ožka yra proletariato 

gyvulys ir nuolatinis tautų skurdo ir 
vargo luomo palydovas. Vidutiniškai 
ožka per metus pieno duoda 10 kartų 
daugiau, ne'gu ji pati sveria, kas suda
ro 500-600 kg. Bet pasitaiko ožkų, ku
rios duoda daugiau kaip 1.000 kg. pie
no. Žinoma Zaaneno rekordistė ožka, 
kuri per metus davė 1.300 kg. pieno. 
Ožkų pienas daugiausia vartojamas sū 
rių gamybai. Ypač daug rūšių sūrių 
iš ožkų pieno pagamindavo italai, kiek 
mažiau šveicarai ir vokiečiai.

1927 m. surinktomis žiniomis, Lie
tuvoje buvo laikoma daugiau kaip 
6,000 ožkų.

OUR FOREST FRIENDS 
fe

REAL ESTATE
2 po 5% kamb. 5 metų niūr. Ats

kiri šildymai gazu, alumin. langai, 2 
auto garažas. Gage pke. $42,000.

2 po 5 kamb. ir 2 kamb. rūsy. 
Mūr. Karštu vand. šildymas. 2 auto 
garažas. Gage pke. $2G,500.

Marųuette Pke. labai geroj vieto
je 4 butų mūr. Naujas šildymas ga
zu. Plytelių vonios. 3 auto. mūro ga
ražas. $45,000.

Gražus (J kamb. medinukas. Nauji
plasteriai. naujas šildymas gazu, 
alumin. langai, moderni vonia, 2 auto 
garažas. Labai gera vieta. $15,500.

10 butų ir 3 bizniai. Mūr. Paja
mų apie $14,000 metams. Geras šil
dymas. Nauja elektra. Brighton Pke. 
$65,000, arba geriausias pasiūlymas.

Marųuette Pke. labai gražus remo- 
deliuotas 4 butų mūrinis, šiluma ga

NERIS REAL
6924 South Western Avenue Tel. 471 *0321

Mūr.
kesčiai

2x5 k. Arti 
$143. Kaina

Brighton p. 
$16,500.

Mo-

Mūr. IU a. Gage p. (5 ir 3). Žemi
mokesčiai. $21,500.

Mūr. 2x5, Gage p. Platus lotas.
Garažas $26,500.

Mūr. 2x4. Brighton p. Gerai pri-
žiūrėtas. $23,800.

KAIRYS 2943 Wesi 59th Street, Tel. HE 6-5151
<KKX>0(M)<K>OCK>OWXXX><KHX(<K>e<X><><K>(K>O<><><>OO(X»0<>OO0OO(XKXK ’

SALES 0 MORTGAGES B MANAGEMENT

Member of M.L.8.
Main office 5727 W. Cermak, Cicero, III. Tel. OL 6 - 2233 

Branch ofc. 2617 VV. 71st St., Marąuette Parke, tel. 925 - 5256
ALEX ŠATAS — Realtor

Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašom užsukti į mūsų įstaigą įr 
išsirinkti iš katalogo.
>t>0<>0<XKK)OvūeoOOOOO-OWXXXKXXXXXKXXXXXX>000<XXXXXX>0<XXX>,

Forafreebutton
•nd Information to help you, write 

Fitneea, Waahington, D, C, 2WO3 
rBBSIDZN l 'B COUNCIL ON FUYSlCALnTNia*.

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED VYRAI

WILL TRAIN

REAL ESTATE REAL ESTATE VYRAI IR MOTERYS

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS- 
PARDAVIMAS * NOTARIATAS 
* PATVIRTINTI VERTIMAI * 
IMIGRACIJOS POPIERIAI * PA
JAMŲ MOKESČIAI - INCOME 

TAX

LEONAS REAL ESTATE
2785 W. 71st St. Tel. 925-6015

Cicero-Parkholme 6 k. bung.. plius
1 k. etike. Garažas. Nebrangus.
2 po 6 k., plius tuščias sklypas 
Garažas $20,500.
Cicero-Parkholme 4 butų po 5 k. 
Garažas, Nebraigus.
Bervvyne 7 butų po 4 k., plius tuš
čias sklypas. Kaina žema.

LINARTAS REALTY i
4986 W. 15 Street 652-4343

Mūr. biuigalow — B kamb., poilsio 
kamb. skiepe, užuolaidos, kilimai, 
garažas. Tuoj galima užimti. 66 lr 
St. Louta Avė.

3 butai lr taverna. Brighton Pke. 
Stiprus namas. Geras investavimui.

8 butai, geros pajamos. Gerai pri
žiūrėtas namas.

ŠIMAITIS REALTY
2737 VVest 43rd Street 

Telef. CL 4 - 2390

Marų. p-ke. mūr. 2 butai po 6 
kamb. 10 metų senumo. Geras na
mas. $28,000.

Med. lįš a. I-Jų butų — B lr 3 
kamb. Prie namo dar 2 lotai. Kaina 
$16,000.

Marų. p-ke. med. 2-jų butų namas 
6 ir 4 kamb. Gazo centralinis Šildy
mas. $14,600.

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

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Avė., LA 3-8775
(Currency Exchange patapose) 

Sąžiningas patarnavimas

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Avė., CL 4-7450

Remkite tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienr. “Drauge".

zu. 3 auto mūro garažas. Geresnis už 
naują. Teirautis.

Marųuette Pke, 0 kamb. apynaujis 
mūr. šildymas gazu, dideli kambariai. 
$22,500.

5 kamb. apynaujis mūr. šiluma 
gazu. alumin. langai, garažas. Tik 
$18,500.

Marųuette Pke. 5 butai ir biznis.
Mūrinis 2 auto mūro garažas, šalia 
tuščias sklypas. $55,000.

Naujas !) butų mūras. Modernūs 
įrengimai, šaldytuvai, vėsintuvai, kok
linės plytelės, alumin. langai, karštu 
vand. šildymas gazu. $129.000.
Pietvakariu priemiesty sklypas 

163x150 p. Gatavi planai ir leidimas 
statyti 22 butų apartamentinj namą.

Didelis pasirinkimas apartmentinių
ir rooming house šiaurinėje miesto 
daly. Teiraukitės.

Mūr. 5 k. Gage p. Garažas. Pla
tus lotas. $16,900.

Mūr. 4 butai po 5 H kamb M. p 
Platus sklypas. $46.500.

Mūr. 3 mieg., 7 metų, 6 bl. nuo M. 
p. bažn. $17.800.

Med. t Jį a. (6 ir 4) rūsys, gera 
M. p vieta. $18,900.
.Pajamų mūr. M .p. 1 butas 6 kamb. 
$20,500.

Mūr. 2x5. M. p. Naujas gazo šild. 
Labai švarus $27.800.

Mūr. 3 butai ir patalpa. 69—Camp
bell. $27,900.

Turime virš 600 namų. Visų neįma
noma paskelbti.

Namų turinys

2 butų pažiba. 1 % aukšto mūras. 
Geležine statyba, 45 p. lotas 2 auto 
ęaražas. $29,850.

Lietuviškas namas. 6 kamb. mū
ras. 1 % vonios, platus lotas. Gražu 
aplinkuj ir viduje. $21,900.

4 butai ir 2 kamb. butas beismen
te. Naujas stogas, alyva šildymas. 3 
luto. garažas. $39,000.

Arti Draugo. 9 metų, 2-jų buttj 
mūras, 45 p. lotas, 2, auto. garažas. 
Pasiūlymas. $41,900.

3 butų mūras. (3x6) 3 auto mūro 
garažas. Turtinga našle parduos už 
$36,500.

Staliaus kūrinys: Atrinktas medis, 
8 metų, gelsvų plytų statyba. 6 kamb. 
Pageidauja $19,000.

Laukia savininko — 6 kamb. mū
ras. Kabinetu virtuvė. gazu šildymas, 
garažas. $16,500.

Nuostabus Evergreen. 7 kamb. 
“raneh”. Liuksus baras. Parengimų 
kambarys, 2 vonios, mūro garažas, 
platus lotas. $39,500.

Jei norit namų ir pinigų — štai 
$8,500 pajamos ir liuksus mūro na
mas. Apie $25,000 jmokett.

žiūrėk, pavasaris, štai 6 kamb. 
mūras ir 3 kamb. butas beismente. 
Gazu šildymas. Gera vieta. $21,000.

Apartmentinls. $13,300 nuomos. 
Gražūs butai, gera vieta, geras mū
ras. $62,800.

Ir čia neviskas

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200
6 kamb. švarus mūr. bungalotv, 
octagon frontas, gazu apšild. švč. 
P. Marijos Gimimo ir Šv. Ritos pa
rap, rajone. Mažiau $22.000.

PR. 8-4992.

MŪRINIS 4 butų namas. Division 
ir Kedzie. 2 po 5 kamb. ir 2 po
4. Našlė turi parduoti. Pajamų 
$380 per mėn. Karštu vandeniu 
alyva apšildomas. Gerame stovy. 
$24,900. Išsimokėjimo sąlygos. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St.

LA 1-7038
Cicero. 2-jų butų apkaltas, namas, 
pilna kaina $10,500. 2 po 4 kamb. 
Liet. rajone 16th ir 50th Avė. apyl. 
Mokesčiai tik $158. Pajamų $125. 
Gazu apšildd. SVOBODA. 2134 S. 
61st Ct., Cicero. BI 2-2162.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė., PR 8 - 2233

NORI PIRKTI

Ieškome pirkti mūr. 3 ar 4 miega
mųjų namą Marąuette Parko apyl 
Pasiūlymus su pilnu aprašymu ir 
kaina tiktai iš pačių savininkų 
siųsti adr.: Draugas, Adv. 7389, 
4545 W. 63rd St., Chieago, Illinois 
60629.

CONTRACTORS

Heating Contractor
DOMAS ŽUKAUSKAS

Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters) vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Western, Chicago 9, III. 
Telefonas VI 7-3447

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal — Free Deliver
5622 S. Racine 434-1113

Ifyoudon’t 
help your 

school officials 
open

recreation areas 
nights,weekends 

and during 
the summer, 

nobodyelsewill.

TELETYPE OPER’S
No experience. Typing necessary. 
Full time. Apply:
IVestern Union Telegraph Company

4952 Main St., Skokie, III nois 
1011 Davis St., Evanston, III 
An eųual opportunity employer

IEŠKO NUOMOTI 
♦ ♦♦♦♦♦♦-»• »»♦ ♦ »»♦♦♦< ••*»««•
Mažai šeimai reikal ngas 4 kainb. 
ramus butas Brighton Pko. apyl. 
Skambinti po 6 v.v. tel. 376-5119.

PBOGOS-OPPORT CNITIĘS

PARDUODAMA 3 NAMAI 
IR VALGYKLA

wie miestelio ir 4 kelių 10 mylių 
nuo 2 didelių miestų, 80 mylių nuo 
Chicagos. Parduodama dėl mirties. 
Teirautis

Joe Gavėne 222 
M62 P. O. Box 41

Edvvardsburg, Mich. 49112 
Phone 6635491 6 P.M — 9 P.M

MISCELLANEOUS
r ♦♦♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus h 

kilus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei 
dlmal ir pilna apdrauda 
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IS LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valonu 
J. BUDIS TeL CLiffside 4-1050

sSssktss*®/isaMMesDsanHEinssaMHErdianaš
LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. Western Avenue

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijoc 

Tune-ups lr Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8 - 95SS

TI’, Radio, Stereo, Air-Condltioneri-

BANGA
Pardavimas ir taisymas 

2649 VVest 88rd St., Tel. 484-0421 
P. Rudėnas K. Šimulis

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

EkspertlStkal uždedam naujus tr tai 
tome senus. Pilnai apaidrauae. Dar 
nas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
IjA 1-6047 arba RO 2-8771 
idIlIlHlllllllllllllltlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIII

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
•VLYN, 1360 bangos, veikia : ek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 /ai 
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 j Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E 
Broadvvay, So. Boston, Mass., Tei 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
‘Drangas”.

•r va* «a.» «a* ia? va- -a-- u- u- -c -a- u- -x- -z- -a- «a» ią- ».»
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,

kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus 
dina tokius dalykėlius gražiai grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VV. 63rd Street, Chicago, III 

60629
Tel. — LU 5-9500 

lIlHHMIUIimilllHHHIUIHHUimniHHHH

Vyt. J. Bagdanavičiaus
studija

“Kultūrines gelmės 
pasakose”

liečia tautosaką ir religiją, ieško 
kultūrinių gelmių pasakų panašu
muose ir skirtumuose. Apie šią 
knygą dr. J. Balys “Drauge” ra
šė: “Autorius parodo labai didelę 
erudiciją, gausų apsiskaitymą... Ši 
labai gyvai ir įdomiai parašyta 
knyga miela bus paskaityti kiek
vienam, kas tik domisi kultūriniais 
ir literatūriniais klausimais”.

Gaunama pas knygų platintojus 
ir “Drauge”. Kaina 3 dol.

Mechanically inclined person to 
operate our preduetion machinery. 
Interesting and steady work. Paid 
holidays and vacations. Profit shar- 
ing plan. Join the vvorking team 
of a grovving company.

MICROSEAL CORP.
7307 No. Ridgevvay Avenue 

Skokie, Illinois Tel. 677-7780

HELP VVANTED — MOTERYS

EXPER*D ALTERATION HELP
Woman who is an expert fitter - 

sewer needed. Full time - perma- 
nent. Benefits. Generous diseounts. 
Apply:

BRAMSONS, INC.
700 N. Michigan Avė.
1132 Laite, Oak Park

STATIS’L TYPIST-BOOKKEEPER
Perm’t position, congenial atmos
phere, mod. air-cond. office and li
beral benefit program. Vicinity of 
California and Peterson.

Phone MR. RADKE, 262 -9171

GENERAL OFFICE
For general elerical vvork — distriet 
sales office of national company. 
Position reųnires ability to type and 
versatility in handling vnrious assįgn- 
ments ineluding customer contact,. 
Best co. benefits. Kxcellent vvorking 
conditions.

ASK FOR MR. SCOTT

DICTAPHONE CORPORATION
3434 IV. PETERSON 
Tel. — 577-6868

WAITRESSES
Day or night shift. Full or part time. 
No experienee necessary. Salary pins 
tips. For Information contact —
Mr. Ciiris Andrevvs, Tel. S24 - 0005 

ZEPHYR RESTAFRAI NT AND 
LOFNGE

1504 Mtner Street, Dės Plaines, III.

SCHOOL CUSTODIAHS
Immediate openingš for alert young 
men interested in excell. vvorking 
conditions. Good starting salaries & 
many fringe benefits. No experience 
necessary. Call — 547 - 7077

BOARD OF EDUCATION 
SCHOOL DISTRICT NO. 87 

5400 St. (Marles Rd-, Berkeley, Hl.

GEHERAL OFFICE GIRL
Our congenial offie.e needs and will 
train responsible gal, who is an aver- 
age typist, to handle a variety of 
duties. Perm’t fu]l time position with 
full company benefits. Tel. 561 - 7215, 
Mr. VVIIlianis for appointment or ap
ply in person: 5353 N. Lincoln Avė.

A R T I S T
(COPY ARTIST)

Malė Or Female
Who can copy spot dravvings of 
trade murks, letter heads and la- 
bels. Black ink dravving and copy 
pašte u p for print ng advertising 
specialties.

AUTOPOINT C0.
1801 Foster Avenue 

LO 1-3200, Mr. Cushing
An Eųual opportunity employer

GENERAL OFFICE
Average typing and general Office 
nork. Beautiful Sh-ow rooms aeross 
from Merchandise Mart. Good salary 
& benefits.

Contact Mr. Stewart, 467-4393.

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

HELP VVANTED — MOTERYS

TYPIST
TELEPHONE SALES

Full and Part Time hours available

Sears Roebuck and Company
• Excellent pay • Merit inerease

• Dmployee diescount
• Cafeterias • Dining room

Group life insurance • Group hospitalization
• Paid vacations and Holidays
• Profit Sharing
• Illness Allovvance

Free shuttle bus • Free parking facilities
• Convenient transportation

Apply at our convenient employment office

CHICAGO, 1925 S HOMAN AVĖ.
Intervievving 8 a.m. — 4 p.m.

Sears is knovvn as a good place to vvork
We are eąual opportunity employers and members of the 

Chicago Merit Employment Committee

HELP VVANTED — VYRAI

INDUSTRIAL METAL 
FABRICATOR

Needs Machinist — eiper’d 
in Weldment Layout alse 

Mechanics & Machine 
Operators

Experienced in setup and operation
of

SPOT ItfELDERS, PRESS 
BRAKES, AHSLE ROLLS 
& HELI - ARC 1HELDERS

Will train if necessary.
Paid holidays, paid vacations, 

profit sharing and free 
hospitalization.

APPLY

ALL METAL MFG. C0. 
2740 W. 50th Street

Chicago, Illinois

IMMEDIATE OPENINGŠ 
FINAL

INSPECTOR
Steady Work, excellent Salary. 

All Company Benefits.

LENNOX MFG. CO.
5000 S. Halsted

Vn eųual opportunity employer

POSITIONS OPEN
MECHANICAL ENGINEERS

AND
DESIGN DRAFTSMEN

Perm’t positions vvith Consulting 
engineering firm in Gainesville, 
Florida. Full benefits, ins. & mov
ing allcvvance. Opportunity for pro- 
fessional development & advanee- -J 
ment. Perm’t position also open 
for mechanical design draftsmen. 
Send resume to
BLACK, C R O IV AND 

EIDSNESS, INC.
Post Office Box 1329 

GAINESVILLE, FLORIDA

HELP VVANTED MALĖ

MACHINE OPERATORS 
DRILL PRESS

MILLING MACHINE, LATHES
TOP RATES 

Leader in Employment benefits

WILT0N TOOL DIVISION
9525 W. Irving Park Rd. 

Schiller Park, Illinois

GRADUATE CIVIL 
ENGINEER

FOR DESIGN VVORK
Five 9 hour days. Paid vacation, 
retirement and insurance plan, 
overtime. Permanent. Send resume 
in confidence giving education and 
experience. Location —- Mandeville, 
Louisiana on North Shore of Lake 
Pontchartrain.

33 miles from Nevv Orleans.

PRESTRESSED
Concrete Products Co., Ine. 

P. O, Dravver I 
MANDERVILLE, LA. 

504-626-8156
Nevv Orleans, La. 525-3218

Perskaitę Draugą , duo- 
kitę n kitiems pasiskaityti.

e



BROLIŠKAI ŠALPAI 7 MILIJONAI DOL.

Kur dirbama nuoširdžiai ten 
ir rezultatai būna geri. Balfo 
reik v-jas kun. L. Jankus rašo: 
“Iš Balfo turėtų ir išleistų pini
gais ir gėrybėmis 7,000,000 dbl., 
trečdalis buvo išmokėta švieti
mo reikalams, tos pat linijos 
laikomasi ir dabar. Balfo meti
nis biudžetas siekia per 100,000 
dol., iš kurių trečdalis t. y. 
35,000 dol. eina švietimo reika-si
lama.”

Chicaga į Balfo “aruodą“ kas 
metai sudeda apie 30,000 dol. 
Tos sumos buvo pasiekta pradė
jus prieš 4 metus rudeninį vajų, 
kuris praktikuojamas kas me
tai. Vajų vykdo kaip paprastai 
Balfo skyriai, talkinant Balfo 
Chicagos apskr. v-bai ir Balfo 
direktoriams. Balfo skyrių veik
la yra tarsi veidrodis ,kuriame 
atsispindi kiek kurioje apylinkė
je ,yra dar gyvų liet. širdžių. 
Kaip praneša Balfo Chicagos 
apskrt. revizijos komisija — Vi
ta Baleišytė, Kostas Bružas ir 
Kostas Repšys Chicagoje Balfo 
skyriai 1966 m. rudeninio va
jaus metu surinko: Marąuette 
Parke $ — 5905, Brighton Par
ke — 2,257, Cicero — 1,499, El
gin — 1,246, Gage Park — 812, 
Rcseland — 720, Bridgeport — 
347, North Side -r 333, West 
gide — 379, Waukegan — 300, 
Town of Lake _ £21, 18 Kolo

nija _ 172, Chicago Heights — 
165, Evanston — 140, Lemont 
— 137, Beverly Shores — 78, 
per apskrt. iždininką — 3,423, 
viso — 18,138 dol. Be to, kai 
kurie skyriai turi ir kitokių rin
kliavų — parengimų, pvz. Mar
ąuette Parkas prie bažnyčios 
kas metai pavasarinio vajaus 
mėtų surenka apie 1000. Daugu
ma, Balfo skyriai broliškos šal

Gegužės mėnesio gėle Chicagos Parkų distriktas parinko šias pelar
gonijas, sukurtomis čia matyti tarnautoja Ceil Mansfield. Šios gėlės 
amerikiečių tarpe žinomos Lady Washington pelargonijų vardu.

PARENGIMAI CHICAGOJE

Geg. 6 d. — Dail. A. Petriko- 
nio parodos atidarymas Čiurlio
nio galerijoje.

— Vyčių choro vakaras Pakš
to salėje.

— Dail. V. Igno parodos ati
darymas Chicago Savings bendr. 
rūmuose 6245 Šio. VVestern.

Geg. 6—7 d. — Avangardinis 
teatras stato “Mažasis princas” 
(Exupery), “America Hurrah“ 
(Ferlinghetti), “Be protesto” 
(Van Itallie), muz. Lapinsko. 
iSpektaklis Baleto mokyklos te
atro patalpose, 2515 W. 69th 
Str.

Geg. 7 d. — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų seimas Marijos 
Aukšt. mok. patalpose.

Geg. 14 d.—Ateitininkų šei
mos šventė.

Geg. 20—21 d. — J. Kamavi- 
čiaus opera “Grąžina” Operos 
rūmuose.

Geg. 21 d. — Lietuvių preky
bos rūmų metinis banketas ir 
šokiai Beverly Country klube, 
87 gatvė ir Western, 5 v. p. P-

Birž. 3 d. — J. Puodžiūno ba
leto studijos mok. spektaklis 
Jaunimo centre.

pos darbą atlieka nuoširdžiai, ir 
tik jų dėka, taurių rinkėjų pa
siaukojimu Balfas jau peržengė 
7 mil. ribą.

Septyni milijonai arba 100,000 
dol. grynais gaunamų iš lietuvių 
kas metai, daug ką pasako, be 
veikimo jie neateina, visi žino
me, kad doleriai j krepšį taip 
lengvai nesuk renta. K. Brž.

DĖKOJA Už ENCIKLIKĄ
Lotynų Amerikos kraštų vy

riausybės vadų konferencija U- 
rugvajuje, šiomis dienomis pa
sibaigusi Punta dėl Este mieste, 
specialia telegrama padėkojo 
Šv. Tėvui už naująją socialinę 
encikliką Populorum Progressio 
ir už sveikinimus bei linkėjimus 
Lotynų Amerikos kraštams.

Konferencijos pirmininkas — 
Urugvajaus respublikos prez. 
Oscar Gestido savo telegramo
je pareiškia, kad Lotynų Ame
rikos viršūnių konferencija pil
nai pritarė Šv. Tėvo iniciatyvai 
visu uolumu kelti pasaulio tau
tų ūkinę ir socialinę pažangą 
siekiant įgyvendinti visuotinę 
taiką.

KANADOS VYSKUPŲ 
LAIŠKAS

Kanados katalikų vyskupai 
bendru ganytojiniu laišku, šio
mis dienomis skaitytu viso kraš 
to bažnyčiose, paminėjo Kana
dos krašto Federacijos šimto 
metų sukaktį. Ta proga Kana
dos vyskupai ragina savo tikin
čiuosius pamiršti įvairius kalbi
nius bei kultūrinius skirtumus, 
kurie dar reiškiasi ypač tarp 
anglų ir prancūzų kilmės gyven
tojų, siekiant bendros vienybės 
ir gerovės.

Birž. 4 d. Lietuvių Montessori 
židinio atidarymas ir pašventini
mas 3038 W. 59 St. 3 v. p. p.

Birž. 10 d. — Irenos Velec- 
kytės baleto mokyklos pasiro
dymas Jaunimo centre, 6 v. v.

Birž. 17 d. — Gintaro balius 
South Shore Country klube.

Rugp. 6 d. — Sophie Barčus 
radijo šeimos gegužinė Bučo 
sodyboje.

Rūgs. 3 d. — “Draugo” ge
gužinė Bučo sodyboj.

Spalio 7 d. — L. B. Brighton 
Parko apyl. tradicinis vakaras 
Pakšto salėje.

— Liet. Gail. seserų s-gos pa
rengimas Western Ballroom, 
3504 So. Western.

Spalio 14 d. — Chicagos Ang
lijos lietuvių klubo linksmava- 
karis Pakšto salėje.

Spalio 28 d. — Jūrų šaulių 
kuopos Ciceroje Švyturio balius 
Pakšto svetainėje 7 v. 30 m. 
vak.

Lapkr. 4 d. — D. L. Kunig. 
Birutės dr-jos Chicagos sky
riaus tradicinis koncertas — ba
lius Jaunimo centre.

Iš Cape Kennedy paleisti du satelitai į erdves tyrinėti ar nėra kur nors 
sprogdinamos atominės bombos. Raketa Titan 3C išmetė 731 svaro 
satelitus į erdves, kurie gali net už 60 mil. mylių nustatyti, kad sprogo 
bomba, du kfert mažesnė negu buvo numesta ant Hirosimos Abu 
skrieja 69,000 mylių aukštumoje. Čia satelitas matyti paruoštas prieš 
pat paleidimą. . (

VANDENYNŲ GILUMOS IR 

VULKANAI

Balandžio mėn. kultūriniam 
subatvakary Bostone prelegen
tais buvo studentai Algis Anta
navičius ir Tomas Arūnas Žič- 
kus. Jie kalbėjo apie vandeny
nų gilumas ir vulkanus.

Subatvakarių vadovas rašy
tojas Stasys Santvaras, prista
tydamas kalbėtojus, pasidžiau
gė, kad jaunimas eina į moks
lus, o savo žiniomis nori pasi
dalyti ir su kitais.

Tomas Žičkus kalbėjo apie 
povandeninius kanjonus. Tai 
milžiniški grioviai ar net dide
lio gylio slėniai vandenynuose 
ir jūrose, panašūs į Grand Ca- 
nyon Amerikoje. Apie žemę, 
nors joje gyvename, dar esą ne 
taip daug žinome. Žinome, kad 
žemė yra viena iš devynių di
džiųjų planetų saulės sistemo
je, 3-ji arčiausia saulės ir penk
toji didumu. Tačiau iki dabar 
dar neturime tikrų davinių net 
apie jos tikrą plutos storį, apie 
jos susiformavimą, apie vande
nynų dugnus, kas yra žemės 
vidury. Vidury, spėjama, tem
peratūra esanti kelių tūkstan
čių laipsnių Cel&.aus ir ten visą 
laiką verdą metalai. Bet ir čia 
esą tik spėjimai. Nei žemės am
žiaus, nei iš ko ir kaip ji atsira
do ir susiformavo, tikrų davi
nių dar neturime. Viena iš teo
rijų esanti, kad žemė esąs me
džiagų dulkių ir dujų sutirštė
jęs mišinys. Bet tai tik tezė ir 
nieko daugiau.

T. Žičkus ilgiau kalbėjo apie 
povandeninius kar.jc nūs. Jau 
esą suskaičiuoti ir suklasifikuoti 
77 kanjonai pagal jų gylį, plo
tį, ilgį, sienų medžiagų sudėtį ir 
pan. Jų atsiradimo hipotezių ir
gi esą visokių. Kanjonai, kurie 
esą arčiau sausumos, kaip prie 
Amerikos krantų Georgės 
Banks, giminingi sausumos kan 
jonams. Ten buvusi sausuma. 
Ledlaikiu slinkdami ledai keitę 
žemės paviršių pagal jūros ly
gį, ir vanduo užliejęs tas vietas. 
Pvz. nuo Bostono į šiaurę pagal 
jūros lygį žemė kylanti, o į pie
tus skęstanti. Taip, esą, nerei
kėtų stebėtis, jeigu po milijonų 
metų dabartinis Bostonas galė
tų paskęsti. Teigiama, kad van
dens kiekis žemėje pastovus, 
todėl jeigu vienoje vietoje pa
viršius iškyląs, tai kitoje apse
miamas. Kodėl vyksta tie pa
sikeitimai, tikro atsako nėra, o 
tik spėjimai. Taigi povandeni
nių kanjonų atsiradimo esan
čios kelios' hipotazės. Vanduo, 
druska ir temperatūra, vandens

Lapkr. 5 d. — Tėvų marijonų 
bendradarbiai ruošia kun. dr. K. 
Matulaičio auksinio kunigystės 
jubiliejaus minėjimą Hallarans 
salėje.

Pastaba. Organizacijos, ku
rios nori, kad jų parengimai bū
tų įregistruoti šiame kalendoriu
je, raštu ir telefonu praneša 
“Draugo” red. kun. J. Pruns- 
kiui.

srovės, povandeninės upės ir 
dar kitokie reiškiniai veikią net 
ir akmenis, bet pagrindinis — 
smėlio ir akmenų daleliij slinki
mas, kuris griaužia ir gilina 
tuos didelius griovius.

Dabar esą prasidedančios 
lenktynės tarp erdvės ir van
dens. Iki dabar mokslas ieško
jęs kelio į erdves, o nuo dabar 
jau pradėjęs leistis ir į vande
nynų gilumas. Ateityje po van-. 
deniu būsiančios didelės labora
torijos. Dalis maisto ateisianti 
iš vandenynų, o ir vandenį gėri
mui ir maistui imsime iš jūros 
ir vandenynų.

Tuos visus davinius T. Žičkus 
pateikė su mokšhninkų pavar
dėmis, datomis ir jų pasiektais 
laimėjimais.

Algis Antanavičius davė geo
loginių mokslų ir jų suskirsty
mo apybraižą. Jis kalbėjo apie 
vulkanus ir jų veikimą. Vulka 
nai veikią ne vien tik šiltame 
klimate. Jie pasįrodą lyg tam 
tikrame žiede nuo Andų kalnų 
Peru valstybėje per centralinę 
Ameriką, Meksiką, Šiaurės Ame 
riką, Aliaską, Japoniją, Filipi
nus, per Ramiojo vandenyno 
salas iki Naujosios Zelandijos. 
Jų yra ir kitur. Jis parodė fil
mą, gautą iš Bostono universi-

Lietuvių Fondo nariui
A. + A.

JONUI EIDENUI mirus, 

jo žmonai EUGENIJAI, dukrai INAI, sūnui inžinie
riui KĘSTUČIUI ir jų šeimoms reiškia gilią užuojautą

Lietuvių Fondo Taryba ir Valdyba

A. f A, JONUI EIDENUI mirus, 

velionies našlei EUGENIJAI EIDENIENEI, dukrai 
INAI NAKIENEI, sūnui KĘSTUČIUI ir jų šeimoms gi
lią užuojautą reiškia ir savo buvusiojo mokytojo ir 
gimnazijos direktoriaus kartu liūdi

Alė ir Adolfas Ruibiai su dukra ir 
Paulina Lenkauskienė

■■■HHHNBHaiaiMNsaaaMBSBBUBBNSMBaBBBMBaBNHu

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1967 m. balandžio 30 dieną mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas

A. A.

JONAS EIDĖNAS
Buvęs gimnazijų direktorius Lietuvoje.

Pašarvotas bus Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71st St.

Laidotuvės įvyks šeštad., gegužės 6 dieną, 9 valandą iš 
koplyčios bus nulydėtas į Švč. P. Marijos Gimimo bažnyčią. 
Po gedulingų pamaldų bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę žmona, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai.

! teto, apie 1959 pabaigoje ir 1960 
metų pradžioje prasiveržusį vul
kaną Kilauea Iki Havajuose. 
Tiesa, filmas jau be pradžios 
ir pabaigos. Filme matėme tai, 
ko žmogus net apsiskaitęs ir 
susipažinęs su vulkanais, nega
li įsivaizduoti. Pradžioje rodo
mas pieštas įsivaizduojamas la
vos veržimasis per žemės sluoks 
nius į paviršių. Vėliau praside
da kažkokia baisi deganti sim
fonija, jau nufilmuota, vulkanui 
veržiantis į paviršių ir viršuje. 
Dūmai, raudona deganti lava 
ir degą akmenys lekia net iki 
poros tūkstančių pėdų aukštyn, 
o iš ten ta masė, kaip baisus 
degantis lietus krinta atgal. Iš 
ugniakalnių išsiveržusi net ke- 
įlių dešimčių pėdų ta deganti 
raudona lava slenka per lau
kus, išvirsdama į raudonai de
gančią upę. Ši baisi masė naiki
na viską, kas tik yra pakeliui. 
Užpila milžinišką slėnį, kuris 
virsta degančiu ežeru. Šalia to 
baisumo tos gamtos stichijos 
vaizdas nakties metu neapsako
mas. Deganti oranžinė - raudo
na lava trykšta aukštyn, pas
kui virsta raudonu degančiu lie
tumi, o jos masė riedėdama lau
kais virsta degančia upe. Tos 
spalvos sudaro nors baisų, bet 
savotiškai gražų spalvų žaidi
mą. Kai lava pasiekia vandenį, 
verdanti lava ir vanduo kyla į 
dangų įvairiaspalviais debesi
mis.

Po šių pranešimų ir filmo su- 
batvakario vadovas rašytojas 
Santvaras įteikė abiems jaunuo
liams po savo poezijos knygą 
“Atidari langai”. Klausytojų 
buvo daugiau keturios dešim
tys. Arti pusės pats jaunimas. 
Nesimatė nei ir tų, kurie visada 
kalba apie jaunimą, lietuvybę, 
senimo su jaunimu bendradar
biavimą.

Abu pranešimai ir filmas bu
vo tikrai labai vertingi ir atsi
lankiusieji tikrai nesigailėjo atė
ję. Buvo labai daug pageidavi
mų, kad būtų daugiau panašių 
subatvakarių.

P. Žičkus
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Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas
SONATOS IR FUGOS 

SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU
Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūrybinį dialogą su Čiur

lioniu ir jo pasauliu, liesdamas esmines būties ir lietuviškosios dva
sios gelmių problemas.

Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys, estetiškai 
įrištas į drobės viršelius ir papuoštas dviejų spalvų aplanku, pieštu 
dail. Vytauto O. Virkau, kuris Čiurlionio paveikslų detalėmis yra 
padaręs ir iliustracines rinkinio kompozicijas. Dėl savo puošnaus 
Išleidimo knyga yra puiki dovana įvairiomis progomis.

Rinkinys gaunamas „Drauge“ ir pas knygų platintojus, kaina 
$5.00. Ta pačia proga įsigytina ir 1964 metais Kazio Bradūno pre
mijuotoji knyga SIDABRINES KAMANOS, kaina $2.00.

— Kanados dvasinių pašau
kimų ugdymo komisija, skelbia, 
kad pašaukimų į dvasinį luomą 
daugiausia ateina iš katalikiš
kųjų privačių mokyklų. Šiais 
mokslo metais į Kanados kuni
gų seminarijas bei vienuolynų 
naujokynus įstojo 295 nauji 
klierikai ir naujokai, iš kurių 
253 mokėsi katalikų mokyklose.

PETKUS
TfiVAS IR SONUS *Žg5|jį 

MARIJUETTE FUNERAL HOME SdJ,
TRYS MODERNIOS KOKPLYCIOS

2533 West 71 st Street Tel. GR 6- 
1410 So. 50fJi Avė., Cicero Tel. TO 3-2

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:

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

4330 - 34 South California Avenue 
Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West 11 lth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ii' bitų papuošimų 
2443 VVest 63rd STREET 

Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8-0834

STEPONAS C. LACKAVVICZ ?
2424 W. OOth STREET Tel. REpublic 7-1218
2814 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 M

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-840’

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel YArds 7*1011

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188 __ 1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. ROth AVĖ. CICERO, HJL. Tel OLympic 2-1008

laitu r u n t k al nuwit
Sigmund J. Sutkus

1909 STATE RD., OAKLAWN ILL. TEL, 686-2320
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X Dail. sesuo Mercedes pa
kviesta gegužės 6 ir 7 dieno
mis dalyvauti Servitų seminari
jos meno festivalyje Hillside, 
III. Išstatys 3 tapybos darbus. 
Taip pat ji pakviesta su savo 
religine kūryba dalyvauti Wes- 
ley metodistų bažnyčioje, 14 
North May Str., Aurora III. čia 
paroda vyksta nuo bai. 30 d. iki 
gegužės 7 d.

X Teis. John T. Zuris teisė
jaująs 20 m. Chicagoj, pastaruo
sius keleris metus žiemas pralei 
džia saulėtame St. Petersburg, 
Fla. '

Po Naujų Metų teis. Zuris 
nuvyko į St. Petersburg ir su
grįžo balandžio pradžioj. Sugrį
žęs į namus turėjo vežti savo 
žmoną į ligoninę, bet jau dabar 
ji yra beveik pasveikus. Teis. 
buvę chicagiečiai broliai Anta
nas, Algirdas ir Gediminas pa
stoviai apsigyveno St. Peters
burg ir turi savo namus kartu 
su teisėju Zuriu, kur jų tėvai 
praleisdavo žiemas, bet vasarą 
sugrįždavo į Chicagą.

X Korp! Gintaras ruošia me
nininko Vytauto Igno parodą,
kuri bus Chicago Savings and 
Loan Assoc., salėje, 6245 So. 
Western Avė. Atidarymas bus 
geg. 7 d., sekmad., 3 vai. popiet. 
Nuo pirmad., geg. 8 dienos iki 
penktad., geg. 12 d. atd. nuo 7 
iki 9 v. v. šetšad. ir sekmad., 
geg. 13 ir 14 atd. nuo 12 iki 9 
v. v. (pr.)

X Kančia, jos esmė ir pras
mė. šią temą nagrinės tėvas 
G. Sabataitis, SJ, gegužės 3 d. 
(trečiadienį) 7.45 v. v. Marąue- 
tte Pk. Parapijos senoje bažny
čioje. šį dvasinio atsinaujinimo 
vakarą organizuoja M. N. Pr. 
seselių (Putnamiškių) rėmėjai. 
Kviečiami ateiti visi.

X Motinos Dienos proga, 
Lietuvės Motinos minėjimas 
ruošiamas Marąuette Parko šv. 
Mergelės Gimimo parapijos sa
lėje gegužės 7 dieną 3 vai. p. 
p. Programą atlieka apylinkės 
ribose esančių keturių liet. švie
timo institucijų mokiniai: Kr. Do 
nelaičio, Ateities Atžalyno, Mar
ąuette Parko lit. m-los ir Mon
tessori Vaikų Namų. Visus ma
loniai kviečia LB Marąuette 
Parko apyl. V-ba. (pr.)

X L. Vyčių Choro metiniai 
šokiai — vakarienė įvyks gegu
žės 6 dieną, Balio Pakšto salė
je. Staliukus galima rezervuoti 
pas Mirgą Pakalniškytę, tel. FR 
6-6489. (pr.)

x Tauragės klubas kviečia 
visus atsilankyti į rengiamą šo
kių vakarą, kuris įvyks gegužės 
6 dieną, 7 vai. vak., Marąuette 
salėje, 6908 So. Westem Avė. 
Gros smagus- Kosto Ramanaus
ko orkestras. Įžanga 1 doleris.

(pr.)
X Braižytojų Kursai. —

Amerikos Lietuvių Inžinierių— 
Architektų S-gos Chicagos sky
rius praneša, kad braižytojų pa
rengimo kursai įvyks. Visi as
menys užsiregistravę minėtiems 
kursams prašomi dalyvauti su
sirinkime š. m. gegužės 10 d., 8 
vai. vak. Jaunimo centre. Prane
šame, kad dar galima užsire
gistruoti braižytojų kursams. 
Suinteresuoti asmenys dėl infor
macijos kviečiami skambinti tel. 
LU 2-5939 arba 325-1691. (pr.)

X CICERO-PARKHOLME —
skubiai parduodamas mūr. bun- 
galcw. Naujai dekoruotas, dide
li kambariai, pilnas rūsys ir pa
stogė. Naujai įvesta gazo šilima. 
8uoj pat galite persikelti. Tik 
$18,500. 656-2232. (sk.)

X Reikalinga moteris pava
duoti motiną vienam mėnesiui, 
nuo geg. 21 d. Du vaikai. Rašyti 
J. Noreika, P. O. Box 112, 
Beverly Shores, Indiana 46301.

(sk.)

x Prisimenant seną lietuviš
ką tradiciją, ir šiais metais 
Chicagos ateitininkų sendraugių 
in'.c;atyva yra rengiamos gegu
žinės pamaldos kiekvieną penk
tadienį 7:30 v. tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. ,

X Marąuette Parko apylin
kėje pirmasis balsuotojas į LB 
tarybą — kun. B. Sugintas. Iš
vykdamas į Clevelandą, savo 
balsą atsiuntė apylinkės rinki
minės komisijos pirmininkui K. 
Radvilai, 6829 So. Maplevvood 
Avė. paštu. Negalintieji atvykti, 
prašomi balsuoti paštu tuo pa
čiu adresu.

X Lietuvių Fondo talkinin
kas ir narys Petras Griškelis, 
gyv. Dearborn, Mich., siųsdamas 
fondui naujų narių Kęstučio ir 
Vitalijos Keblių Southfield, 
Mich., $100.00 savo laiške rašo:
Kaip toj pasakoj:” O!, kad 

taip visi kalnai sueitų į vieną 
kalną — tai būtų kalnas! Ir dar 
svarbiau: kad visi Fondai suei
tų į vieną Fondą — tai būtų 
Fondas! Juk jau per visus mū
sų fondus surinkta daugiau po
ros milijonų, bet visa tai prabė
go, kaip tekantis vanduo, nepa- 
linkdamas versmės ateičiai. 
Šiuo keliu eidamas, aš dar noriu 
savo kuklia $10 00 auka papil
dyti įnašą”. Petras ir Ona Griš- 
keliai šiuo metu jau turi fondan 
įnešę $110.00. LF adresas: 6643 
So. Maplevvood Avė., Chicago,
III. 60629. (pr.)

X Už a. a. Juozo Aleksiūno 
sielą, minint 13 metų mirties 
sukaktį, šv. Mišios bus atlaiky
tos gegužės 2 d., 8 v. ryto T. 
Jėzuitų koplyčioje. Prašome gi
mines ir draugus pasimelsti.

(pr.)

Lietuvių operos kolektyvo žmonės intensyviai ruošiasi Karnavičiaus operos “Gražinos” pastatymui, kurios 
spektakliai įvyksta gegužės mėnesį Chicagoje. Nuotraukoje (iš k. į d.): chormeisteris A. Gečas, dail. 
V. Virkau, Lietuvių opercs ižd. A. Grina, vicepirm. K. Skaisgirys, vicepirm. J. Kazėnas, komp. D. La
pinskas, vicepirm. Br. Mačiukevičius ir V. Juška. Nuotr. Vyt. Račkausko

IŠ ARTI IR TOLI

CHICAGOS ŽINIOS
SUNKAUS SVORIO RISTYNĖS

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. Antanas Butkus iš Cle

velando, žinomas visuomeninin
kas, kandidatuoja į JAV LB ta
rybą. A. Butkus studijavo Lie
tuvoje ir agronominės chemijos 
doktoratą įsigijo Vokietijoje. 
Vėliau specializavosi Naujoje 
Zelandijoje, dažnai atstovauda
mas savo firmą ir Naujosios Ze
landijos valstybę tarptautinėse 
konferencijose kaip žymus spe
cialistas. Dabar dr. Butkus yra 
pasaulinio garso Clevelando kli
nikų laboratorijos vedėjas, kur 
jis vadovauja širdies ligų srities 
tyrimams. Jo tyrimų rezultatai

“Grandies” šokėjų grupei Chica
goje vadovauja I. Smieliauskienė. 
Nuotraukoje momentas iš sadutės, 
kurią šokėjai šoko V. Ššmkaus pa
gerbimo vakarienėje balandžio 23 
d. Chicagoje.

Nuotrį. Vyt. Račkausko

jnizacijų veikėjas, išstatytas kan kad čia Amerikoje Lietuva nė- 
Ididatu į JAV LB tarybą. j ra užmiršta. Be to prašoma at-

Pereitais metais V. Kaman- siliepti į tos radio stoties Free- 
tas sėkmingai pirmininkavo j dom Talk Nr. 4 klausimus, at
jaunamo kongrese Finansų ko- sakant “Yes”, “no” ar "refrain”, 
misijai, sutelkusiai daugiau kaip būtent “Should Congress inves- 
90,000 dol. jaunimo kongresui ir tigate our eurrent Disarmament 
atliko daugelį kongreso darbų, efforts?” Prašo pakalbėti tuo 
Jis daug pasidarbavo, kad į kon klausimu su kitais ir siųsti atsa- 
gresą gausiai atvažiuotų kitų kymą į Life Line, Dalias, Texas
kraštų jaunimas.

Kamantas yra aktyvus skau
tas ir akademikų skautų filiste-

75206. (G. K.)

prel. Pranciškus Juras,
ris, ėjęs daugelį skautiškų pa- daug nusipelnęs mūsų kultūri- 
reigų, apdovanotas ordinais už ninkas, kelių dešimčių lietuviškų 
nuopelnus skautybei. Šiuo metu knygų leidėjas, pasiekęs 76 m. 
jis yra Lietuvių Skautų sąjun- nuo geg. 2 d. pereina į klebonus 
gos tarybos narys ir Filisterių emeritus, pasilikdamas reziduo-

skelbiami eilėje mokslo žurnalų skautų sąjungos CV narys, ti toje pačioje Šv. Pranciškaus
ir specialistų konferencijose. 
Yra padaręs daug įdomių atra
dimų.

Vokietijoje dr. Butkus yra la
bai daug pasitarnavęs lietu
viams, buvo Lietuvių sąjungos 
sekretoriumi. Nuvykęs į Naują
ją Zelandiją ten suorganizavo 

; Lietuvių Bendruomenę ir buvo 
i ilgametis jos pirmininkas bei 
i Bendruomenės biuletenio redak
torius. Į Clevelandą atvyko Cle
velando klinikų kviečiamas prieš 
5 metus su šeima ir labai akty- 

, viai įsijungė į lietuvišką gyveni
mą. Buvo Lituanistinės mokyk
los tėvų komiteto pirmininkas ir 
skautų tėvų komiteto pirminin
kas, o jo žmona Butkienė — 
skaučių Neringos tunto tunti- 
ninkė.

Dr. A. Butkus gyvai reiškia
si lietuviškoje spaudoje aktua
liais visuomeniniais klausimais 
bei moksliniais straipsniais, o 
susrinkimuose ir suvažiavimuose 
įdomiomis paskaitomis.

— VYTAUTAS KAMANTAS 
iš Clevelando, 37 metų amžiaus 
inžinierius, aktyvus Lietuvių 
Bendruomenės ir jaunimo orga-

Daug dirbęs lietuvių studentams 
ir LITUANUS žurnalui. V. Ka
mantas buvo pakviestas į Liet. 
Studentų sąjungos garbės na
rius.

Baigęs mechaninės inžinerijos 
studijas dirba atsakingą darbą 
kaip registruotas inžinierius 
(Registered Professional Engi- 
neer) didelėje tarptautinėje ar
chitektų — inžinierių firmoje 
Clevelande, aktyviai dalyvauja 
amerikiečių inžinierių organiza
cijose.

LAPINSKO — STEMPU2IENES 

KONCERTAS

Lietuviškos muzikos pasauly- fortepijonu, tai abiem instru
mentais.

D. Lapinsko kūrybą koncerte 
pradėta senovės liaudiškomis 
melodijomis “Oi ką kalba line
lis”, “Eglele aukštuole”, toliau 
sekė naujos kompozicijos: “La 
Baigneuse” (žodž. Niliūno), 
“Apie trūnijantį medį” (žodž. 
V. Mačernio).

je šiuo laikotarpiu ypatingą ak
tyvumą yra išvystęs jaunas, ta
lentingas kompozitorius D. La
pinskas. Jis galėtų plačiai skin
ti laurus amerikiečių publikoje, 
kaip anksčiau garsėjo Vokieti
joje, bet jis ryžtasi duoti gau
sesnę kūrybos duoklę savajai 
tautai.

Šeštadienį jo naujos kūrybos 
pynę girdėjo čikagiškė publika 
Jaunimo centre, Santaros - Švie 
sos suruoštame koncerte, kur 
talentinga jo kūrybos interpre- 
tatorė buvo viešnia solistė Aldo
na Stempužienė, čikagiškių pa
mėgta ir dažnai kviečiama.

parapijoje Lawrence. Į jo vietą 
klebonu paskirtas kun. Petras 
Šaulys, buvęs vikaras Šv. Vardo 
par. Bostone.

— Šv. Jurgio Newarke, 
N. J., pašalpinės draugijos šv. 
Komunija ir susirinkimas įvyko 
balandžio 23 d. šv.Cecilijos cho
rui dirigavo C. Bagdonavičius, 
solo giedojo C. Laurinaitis. Pus
ryčių metu susirinkimui vadova
vo V. Lengvenis. Kalbėjo dr. J. 
Stukas. Buvo pristatyti veikėjai 
K. Dolinskas, St. Augunas, A.

Kamantas yra JAV kariuo- Kačanauskas ir Eva Sharon. 
menės Korėjos karo meto vete- ^Draugija švenčia 76 m. sukaktį, 
ranas. j Susirinkimas, uždarytas kun.

Dar studentu būdamas akty- Totoraičio sukalbėta malda.
viai įsijungė į Lietuvių Ben
druomenės darbą. Ėjo pareigas 
Clevelando apylinkėje, vėliau 
pakviestas į JAV LB centro val
dybą, 1961 metais buvo išrink
tas į JAV LB tarybą ir joje 
ėjęs prezidiumo sekretoriaus pa
reigas, o 1963 metais išrinktas į 
PLB valdybą.

Šiuo metu V. Kamantas kan
didatuoja į JAV LB tarybą.

— Lietuva nėra pamiršta.
Taip užvardino savo radijo pra
nešimą balandžio 14 d. Melvin |cį0^0'naV 
Munn radijo komentatorius iš 
Texas Life Line Freedc-m Talk.

Ilgame radijo pranešime sa
koma, kad 1967 m. sueina 50 
metų nuo bolševikų revoliucijos.
Komunistai laiko pavergę virš 
bilijono laisvę mylinčių žmonių 
komunistiškos tironijos pinklėse 
siekiant užvaldyti pasaulį, be 
galimybės pasireikšti žmonėms 
savo tautine ir religine prasme,1 
jų tarpe yra ir Lietuva. Auto
rius sumini didingą Lietuvos is
toriją, nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo periodą, vokišką ir so
vietišką Lietuvos okupaciją.

(F. V.)

— Vincento ir Valerijos Kaz
lauskų, Los Angeles, Calif., 
dukra, kuri šiais mokslo metais 
baigia Immaculate Heart gim
naziją, dėl savo nepaprastų ga
bumų matematikoje, laimėjo 
valstybinę 10,000 dol. stipendiją 
ir nuo rudens pradeda studijuo
ti garsiajame Stanford univer
sitete, Pales Altos, Cal.. Nežiū
rint sunkių studijų, Kazlauskai
tė yra uoli skautė ir parapijos

— Roselande LB tarybos 
rinkimai bus vykdomi gegužės 
7 d., nuo 8 vai. r. iki 2 vai. p. 
p. Visų Šventųjų parap. salėje, 
10801 So. State Str., Chicago, 
III. Rinkimų komisiją sudaro 
K. Bružas, V. Žilinskas, O. Kap- 
teinis, P. Narbutis ir A. Vikto
rą, komisijos adresas — 10536 
So. Prairie Avė.

— Paulius Žygas, Studentų 
s-gos pirm., paslydus mašinai, 
buvo sužeistas New Yorljre. Par
vežtas sveiksta Bostone, kur jisMelodijos skambėjo moderniu 

naujumu, ultra impresionizmo 
nuotaikomis. Publika džiaugėsi 
ne tik solistės aukštu pajėgumu, 
ne tik Lapinsko kūryba, bet ir 
gabiu jo kaip akompaniato
riaus pasireiškimu.

Antroje koncerto dalyje seno
biškai lietuviškai, bet drauge ir (

Ji pradėjo parinktu dainavi- egzotiškai moderniai skambėjo 
mu itališkai: Handelio ‘Piange-.j) Lapinsko penkios Ainių dai- 
ro”, Durantės Danza , Cacci-jnos, atliekamos palydint forte- 
nio “Amarili ir Belle rcee , I pįjonu> fieįta ir eile mušamųjų 
Pergolesio “Stizzoso (iš La instrumentų (J. Walker). Čia bu 
Servą Padrona ) ,^ Donizetti O ,VQ jungtįa senoviškiausių lietu- 
mio Fernando (iš La Favori-liaudies sutartinių melodijų 
tos”), eile Falos kūrinių. Bisui gu moderniaįa muzikinės kūrv- 
— ariją iš “Sevilijos kirpėjo

Tai vis buvo čikagiškiams 
naujos, nenudėvėtos melodijos.
Solistės preciziškai sklandų dai
navimą lydėjo tai Kathryn Lu
kas fleita, tai komp. Lapinskas

ti su moderniąja muzikinės kūry
bos kryptimi. Kažkas mūsuose 
visai naujo. Publika tą priėmė 
šiltai, skambėjo ilgi plojimai.

Publikai buvo prie širdies ir 
bisui duotoji klasikinės “Car- 
men” operos arija lietuviškai.

J. Daugi.

Pasaulinis sunkaus svorio ris- 
tynių čempionas Verne Gagne 
geg. 5 d. imsis su buvusiu Alžiri
jos čempionu Mad Dog Vachon 
International amfiteatre.
SIŪLO SUJUNGT KALĖJIMUS

Chicagos universiteto krimina 
linio teisingumo studijų centro 
direktorius Hans Mattick siūlo 
sujungti Cook apskrities kalėji
mą su Pataisos namais (Chica
gos miesto kalėjimu). Jis teigia, 
kad sujungto kalėjimo adminis
tracija būtų geresnė.

AKLAS NORI BŪTI 
ADVOKATU

Nuo mažens aklas Paul Rink, 
20 m., šiomis dienomis summa 
eum Įaudė — su aukščiausiu pa
gyrimu baigia Loyola universi
tetą ir žada tęsti advokato stu
dijas Northwestern universiteto 
teisių mokykloje.

SLEPIA TELEFONŲ 
NUMERIUS

Illinois Bell Telephone kompa
nija praneša, kad Chicagoje 
343,315 asmenų turi neskelbia
mus ir į abonentų knygas neį
trauktus telefonų numerius. Cen 
trinė neišduoda numerių net pa
tiems užsimiršusiems abonen
tams.

ITALIJOJ

Kun. Pr. Gavėnas su saleziečiais 
mokiniais kalnuose Italijoj.

AUSTRALIJOJ
— Adelaidės lietuvių parapi

joje kovo 30 d. įvyko steigia
masis Adelaidės lietuvių teatro 
susirinkimas, kuriame nutarta 
įkurti lietuvių teatrą Vaidila. 
Teatro režisoriais pakviesta J. 
Venslovavičius ir J. Neveraus- 
kas, dekoratoriumi dail. Nelibu- 
šas, kostiumų paruošėjais Dun- 
dienė ir Petkūnienė, scenos tech
nikais — Šerelis ir Vosylius gi 
administratoriumi Joną vičius o 
sekretoriumi Pusdešris. Artistų 
sąstatas sudarytas iš 18 asme
nų.

PRANCŪZIJOJ
— Pr. Liet. b-nės krašto ta

rybos nepaprastas posėdis įvy
ko balandžio 29 d. Paryžiuje.

— Paryžiaus lietuvių tautinių 
šokių grupė balandžio 16 d. da
lyvavo tarptautiniame folkloro 
festivalyje Sorbonoje.Pranešimo pabaigoje sakoma, gyvena.

Šis vaizdas yra iš naujos, moderniškos, erdvios Go Idblatt Bros. rakandų ir visokiausių namams reik
menų krautuvės, kuri atidaryta sekmadienį, balandžio 30 d. (81st ir Cicero Avė., Chicagoj). Ši krau
tuvė laikoma didžiausia ir moderniškiausia pasaulyje. Milijonai dolerių kainavo pastatai, kiti milijonai už iš 
viso pasaulio kraštų sugabentas prekes.

KYLA EŽERO VANDENS 
LYGIS

Miehigan ežero vandens lygis 
balandžio pabaigoje buvo 11 co
lių aukštesnis už kovo lygį. Ge
gužės mėnesį dar pakils tris co
lius. šią vasarą lygis bus 7 co
liais aukštesnis negu buvo per
nai.

ŠIOS SAVAITĖS KONCERTAI

Chicago simfonijos orkestras 
geg. 4, 5 ir 6 d. duoda tą pačią 
programą: Mendelssohno Mid- 
summer Night’s Dream, Schu- 
manno Simfoniją nr. 1, ir šoš- 
takovičio Koncertą violončelei. 
Diriguoja Jean Martinon. Solis
tas violončelistas Mstislav Ros- 
tropovich.
UGNIAGESIŲ AMBULANSAI

Chicagos ugniagesiai turi 25 
ambulansus. Pernai jie buvo^š- 
šaukti 65,157 kartus ir išvažinė
jo 305,000 mylių. Prie ambulan- 
sų paskirti 150 vyrų, kurie, iš
dirbę 24 valandas, gauna 48 va
landas pailsėti.

ŽUVO AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖSE

Iki balandžio pabaigos Chica
goje šiais metais 85 asmenys 
žuvo automobilių nelaimėse. Su
žeistų buvo 10,063.

Chicagoj ir apylinkėse

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
MARQUETTE PARKE

Balandžio 27 d. pirm. J. Vai
čiūno bute buvo sušauktas vie
tinės apylinkės valdybos posė
dis. Posėdyje dalyvavo visi val
dybos nariai, įskaitant ir Lietu
vių fondo įgaliotinį V. Diminskį, 
padariusį pranešimą apie Lietu
vių Fondo vajaus komiteto veik
lą ir rūpesčius apylinkėje. Pra
nešė, kad LF turi jau peršokęs 
350,000 dol. sumą ir pamažu 
auga. Marąuette Parkui numa
tyta kvota 155,000 dol. jau treč
daliu atlikta — surinkta apie 
54,000 dol. Reiškia trūksta dar 
daugiau kaip 100,000. Įgaliotinis 
visus ragino LF talkon. Ypač 
trūksta žmonių pinigams rinkti.

Lietuvės motinos minėjimo 
reikalais (gegužės 7 d. Šv. Mer
gelės Gimimo parapijos salėje) 
padaryti paskutiniai nutarimai. 
Bus išspausdinta programa at
minčiai, taip pat, šiemet atlikę 
programą vaikai nebus išvedantį 
iš salės, bet jiems bus parūpin
ta kėdės pačioje salėje. Progra
ma truks apie 1 daugiau valan
dos.

K. Radvila, vietinės rinkimi
nės komisijos pirmininkas LB 
Tarybos rinkimams, trumpai 
pranešė, kad jau išsiuntinėta 
apylinkės gyventojams vokai su 
balsavimo lapais. Žinoma, Mar
ąuette Parke lietuvių esama 
bent trigubai daugiau, negu apy
linkės sąrašai rodė, tad nega
vusieji balsavimo lapų visi pra
šomi atvykti balsuoti — gaus 
lapus balsavimo būstinėse (Šv. 
Mergelės Gimimo ir Tėviškės 
rapijų salėse). Kurie balsavimo 
lapus gavo paštu ir juos prara
do, tegul per daug nesirūpina: 
būstinėse gaus naują. Balsuoti 
paštu galima jo adresu: K. Ra
dvila, 6829 So. Maplewood Avė., 
Chicago, UL, 60629, tel.: RE 
7-5436.

D. Šukeliui nušvietus lituanis
tinio vajaus reikalus, nutarta 
po rinkimų ir minėjimo ir mūsų 
apylinkėje vajų pradėti organi
zuoti. Prekybininkai bus mėgi
nama aplankyti, o kitiems įteįj 
kiami vokai su raginimais.

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, skelbiamas kny
gų skleidimo vajus. Kas sek
madienį prie Marą. P. šv. Mer
gelės parapijos šventovės bus 
pardavinėjamos knygos, kartu 
renkami solidarumo įnašai. Va
dovaus K. Rožanskas.

Pavasario jaunimo šventėje 
(gegužės 30 d.) Bučo darže apy
linkė apsiėmė suorganizuoti ba
rus. Valdybos nariai įsipareigo
jo paieškoti talkininkų.

Gegužinė nutarta ruošti rude
nį Marijonų ūkyje. St.


