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Pompidou - Prancūzijos prezidentas MASKVAI PARŪPO AZIJOS 

"SAUGUMAS"
Aiškėja: ji nori sudaryti "kolektyvinio saugumo" žiedą Azijoje — Pagrindinis tikslas 
— atsispirti Kinijos įtakai — Komunistų partijos CK Maskvoje tvirtins suvažiavimo 
nutarimus.

Balsavo du trečdaliai turėjusių 
balsavimo teisę

Paryžius — Vakar Prancūzi
joje įvyko prezidentiniai rinki
mai. Rinkikams teko pasirinkti 
tarp dviejų kandidatų, buvusio 
min. pirmininko Georgės Pompi
dou ir laikinai ėjusio prezidento 
pareigas, Alain Poher. Balsavo 
apie du trečdalius turėjusių bal
savimo teisę.

Kaip ir buvo laukta, rinkikai 
žymia balsų dauguma pasisakė 
už Pompidou. Rinkimų išdavoms 
paaiškėjus, Pompidou, naujasis 
Prancūzijos prezidentas, televi
zijos bei radijo keliu kalbėjo gy
ventojams, patikinęs, vesiąs po
litiką, kuri reikalinga Prancūzi
jos interesams.

Buvus saulėtam orui, prancū
zai skubėjo prie urnų iš ryto, vė
liau išskubėjo į užmiesčius, į 
gamtą. Komunistams nutarus 
nedalyvauti, kai kuriose krašto 
srityse, kur balsuoja daugiau ko
munistų, vakar balsavo mažiau. 
Tačiau, aplamai, krašto komu
nistai ne visur laikėsi savo cent
ro nurodymų — bent trečdalis jų 
balsavo, daugiau pasisakydami 
už Poher. Tačiau jam nepavyko 
surinkti 50% balsų.

Rusai tarsis su Kinija
Atmetė Kinijos teritorinius 

reikalavimus
Maskva. — Sovietai, atsaky

dami į Kom. Kinijos pasiūlymą, 
praėj. penktadienį pranešė, su
tinką artimiausiais mėnesiais 
tartis su Kinija pasienio klausi
mais. Sovietų atsakymas įteiktas 
kinų ambasadai Maskvoje ir vie
šai paskelbtas šeštadienį.

Rusai savo atsakyme kinams 
pažymėjo, kad kinai, gegužės 
m. pasiūlę pasitarimus, iškėlę vi
są eilę “melų bei įžeidimų”. Tai 
liudija, teigia Maskva, kad Peki
nas nerodąs nuoširdaus noro su
sitarti. Rusai savo atsakyme at
metė kinų reikalavimus sienų 
klausimu.
Savo ruožtu, šį trečiadienį, bir

želio 18 d., Chabarovsko mieste 
numatyti komisijos pasitarimai 
laivybos klausimu. Juose nenu
matyta svarstyti pagrindinių sie
nų klausimų.

Spaudos rūpesčiai 
Maskvoje

Maskva. — Pasaulio komunis
tų suvažiavimas tebevyksta už už
darų durų. Jo darbus pasiryžę sek
ti 123 nekomunistinių kraštų 
spaudos atstovai, bet... tai nėra 
lengva.

“Spaudos centras” informuoja 
pavėluotai

Tai naujiena komunistų suva
žiavimuose. Du pareigūnai, Leo- 
nid M. Zamjatin, užsienio reik. 
ministerijos atstovas ir Sergiej G. 
Lapin, “Tass” direktorius kartą 
ar du per dieną praneša spau
dos atstovams - kas yra kalbėjęs 
posėdyje. Kitą dieną, jei randa
ma reikalinga, jie paskelbia ir ku-

J. Bindaay, New Yorko miesto 
meras, ryt pirminiuose rinkimuose 
rungsis su keliais kandidatais. 
Mero linkimai įvyks lapkričio m.

Georgės Pompidou, dešinėje, va
kar išrinktas naujuoju Prancūzijos 
prezidentu. Kairėje — ligšiolinis 
min. pirmininkas C. de Murville

Ginčai dėl atomo ginklų 
Vokietijai

Rinkimų išvakarėse vyko gin
čas tarp Poher ir gaullistų užsie
nio reik. ministerio M. Debre. 
Šiam prikišus, kad Poher sutin
kąs Vak. Vokietiją apginkluoti 
branduoliniais ginklais, Poher 
kaltinimus paneigė. Jis pareiš
kė, kad 1954 m. sutartimi Vo
kietijai draudžiama turėti atomi
nius ginklus.

Vietname
Vėl kovos Shau slėnyje

Saigonas. — Priešo dalinys 
vakar puolė JAV bazę netoli 
Shau slėnio. Komunistai neteko, 
užmuštais ar sužeistais, apie du 
trečdalius puolikų. Žuvo 18 JAV 
vyrų. Kitose srityse komunistai 
apšaudė apie 10 JAV bazių. Nuo
stoliai nedideli.
Gandai apie budistų vyriausybę 

Saigone
Paryžius. — Komunistų 

sluoksiuose vakar pasklido gan
dų apie tariamai Saigone sudary
tą budistų “vyriausybę”. Tačiau, 
Saigono budistų žiniomis, tai e- 
sąs komunistų išmislas. Tai nau
jas bandymas kiršinti Saigono 
ir Washingtono santykius.

• Kom. Kinija pripažino praėj. 
savaitę Vietkongo sudarytą “lai
kinąją vyriausybę P. Vietname.”

rio nors kalbėtojo pranešimo iš
traukas.

Tačiau, kai praėj. savaitę Ru
munijos Ceausescu paskelbė “į- 
spėjimo žodį”, sovietų pareigū
nai net • nepaminėjo, kad rumu
nas buvo kalbėjęs.

Vakariečiai deda pastangų a- 
pie naujienas patirti iš komunis
tų žurnalistų, bet tai irgi ne
lengva.

Visuomenė nesidomi suvažia
vimu.

Pati rusų visuomenė suvažia
vimo darbais mažai domisi. Ne
tik tai visuomenei, bet ir pvz. Va
karių žurnalistams beveik neįma
noma susitikti su 75 kraštų dele
gacijų nariais.

Jie pakliuvę į neįprastą Vaka
ruose priežiūrą. Iš viešbučių ar 
pensijonų, kur jiems tenka gy
venti ir kur suvažiavimo metu 
neįsileidžianti turistai, tie dele
gatai valdiniais automobiliais at
gabenami į šv. Jurgio posėdžių 
salę Kremliuje ir posėdžiui pasi
baigus, vėl tais pačiais automo
biliais grąžinami į viešbučius ar, 
jei tai numatyta, į priėmimus 
bei privačius pasitarimus.

• Parama Nigerijai. JAV vėl 
paskyrė 6 mil. dol. Raud. Kry
žiaus teikiamai paramai Nige
rijoje. Ligšiol JAV tai paramai 
jau yra paskyimsios 52 mil. dol.

L. Brežnevas pasiūlė savo 
kalboje

Maskva. — Diplomatiniai 
sluoksniai Maskvoje, Washing- 
tone ir Azijos kraštuose spėja, 
kad Sovietų Sąjunga artimoje a- 
teityje Azijos kraštams gali pa
siūlyti kolektyvinės gynybos sis
temą. Ji būtų nukreipta prieš 
Kom. Kinijos grėsmę.

Nurodoma, kad sovietų kom. 
partijos gen. sekretorius L. 
Brežnevas savo ilgoje kalboje, 
birželio 7 d. pasakytoje kom par
tijų suvažiavime Maskvoje, to 
plano mintį buvo nusakęs šiais 
žodžiais: “Mes manome, kad į- 
vykių raida kelia į darbotvarkę 
ir uždavinį sudaryti kolektyvinio 
saugumo sistemą Azijoje.”

Atstovai Azijos kraštuose 
iškviesti į Maskvą

Vakarų spėjimą dėl naujojo 
sovietų plano iš dalies patvirtino 
sovietų diplomatų Azijos kraš
tuose skubus iškvietimas pasita
rimams į Maskvą. Tų diplomatų 
tarpe buvo ir sovietų ambasado
rius Washingtone, A. Dobrynin.

Tačiau diplomatų “sąskrydis” 
Maskvoje gali reikšti ir tai, kad

Lietuvos vokiečiai turėtų nepamiršti Lietuvos...
“Draugo” korespondentas Bonnoje praneša:

Lietuvos vokiečius pasveikino 
liet. bendruomenė

Lietuvos vokiečių “Landsmann- 
schaft’o (Žemietijos) tradicinį 
metinį suvažiavimą per Sekmi
nes, gegužės 25 d., šiais metais 
oficialiai pasveikino Vokie
tijos Lietuvių bendruomenė. 
Lietuviškai ir vokiškai sveiki
no bendruomenės įgaliotas žum. 
V. Banaitis. Lietuvių katalikų 
vardu sveikino Tv. K. Gulbinas, 
dr. P. Karvelis atsiuntė sveikini
mo telegramą.

Suvažiavimas įvyko Neheim - 
Huesten miestelyje, Sauerlande, 
(Westfalijoje), kuris ir finansa
vo kongresą. Kitur tuo pačiu me
tu rinkosi kitos vok. pabėgėlių 
grupės (rytprūsiečiai, sudėtai). 
Vokiečių iš Transilvanijos su
važiavime pirmą kartą dalyvavo 
komunistinės Rumunijos diplo
matai (iš Bonnos).

Parodyti Motuzo išdirbiniai, 
mišias laikė kun. V. Šarka
Išvakarėse Žemietijos delega

tai išsirinko naują federalinę va
dovybę ir aplankė mažą Lietu
vos vokiečių įsteigtą muziejų. 
Dailės parodoje, moderniškoje 
miestelio rotušėje, ypač patrauk
lią vietą užėmė dievdirbio V. Mo
tuzo lietuviškų kryžių, smutke- 
lių, dievukų ir kitų medžio droži
nių paroda. Sekminių pirmą die- 

‘ną dauguma dalyvių susirinko 
evangelikų bažnyčion. Vietos ka
talikų bažnyčioje mišias laikė ir 
pamokslą vokiškai ir lietuviškai 
sakė kun. V. Šarka. Parapiečiams 
(daugiausia, vietos gyventojai) 
išdalinta informacinė medžiaga 
apie bažnyčios padėtį Lietuvoje. 
Jiems inriminė: nepamirškite

(Lietuvos
Pagrindinis suvažiavimas, ku

riame dalyvavo apie 1000 žmo
nių, vyko miestelio Šaulių Na
muose. Didžiulėje halėje, gro-

pasibaigus kom. partijų suvažia
vimui — jo pabaigos laukiama 
šią savaitę — įvyksiąs sovietų 
kom. partijos centro komiteto 
posėdis. Numatoma, kad šiame 
posėdyje centro komiteto nariai 
patvirtinsią partijų suvažiavimo 
darbus ir svarstysią santykius 
su kom. Kinija.

Maskva susirūpinusi savo 
įtaka Azijoje

Politinių sluoksnių nuomone, 
Maskva įsitikinusi, kad kaip tik 
dabar esąs palankiausias laikas 
įsigyti daugiau įtakos Azijos 
kraštuose, tuo pačiu metu de
dant žygių atsispirti Kinijos pa

Fed. Vokietijos kancleris K. G. 
Kiesinger — šią vasarą jis būsiąs’ 
pinnuoju studentų — trukdytojų 
taikiniu rinkimų kampaniją vyk
dant.

jant dūdų orkestrui ir besivaiši- 
nant, atlikta oficiali dalis, po jos 
vyko šokiai.

j Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Westfalijos vyriausybės atstovas. 
Sveikinimo žodį atsiuntė ir Fed. 
Vokietijos prezidentas H. Lueb- 
ke. Oficialią dalį uždarė Žemie
tijos kalbėtojas Prof. Dr. Johan- 
nes Strauch, buv. Kauno univer
siteto profesorius ir Kauno vo
kiečių gimnazijos direktorius. Pri
mindamas susirinkusiems Lietu
vos istoriją, lietuvių tautos kan
čias bei nelaimes, lietuvių pas
tangas svetur išlaikyti savo tau
tybę, kalbėtojas ragino savo or
ganizacijos narius nepamiršti 
Lietuvos.

Suvažiavimas vyko gana šei
myniškoje atmosferoje. Pagrin
dinis jo tikslas ir buvo atnaujin
ti senas pažintis, užmegsti naujų. 
Dalyvavo ir grupė neseniai iš 
Lietuvos atvykusių jaunų žmo
nių, kurie savo lietuviškomis dai
nomis įnešė į subuvimą lietuviš
kos spalvos.

Dauguma dalyvių dar gerai 
moka lietuviškai, skundžiasi, kad

stangoms. Dar nėra aišku, kaip 
atrodytų toji nauja “saugumo 
Azijoje sistema” ir kurie Azijos 
kraštai joje dalyvautų.

Jei amerikiečiai pasitraukia iš 
P. Vietnamo...

Patys sovietai nurodo į “Izvies- 
tijų” dienraštyje, gegužės 28 d. 
paskelbtą V. Matvejevo straips
nį. Jis nurodo, kad britams pasi
traukus iš rytinės Suezo srities, 
gi amerikiečiams (tikimasi...) iš 
P. Vietnamo, atsiranda tuštuma, 
kurią teks užpildyti. Esą, atsi
randa reikalas “sutvirtinti taiką 
Azijos srityse” ir atsispirti “im
perialistų užmačioms”. Dėl to 
sovietai pasiryžę, teigia Matve- 
jevas, Azijos kraštams skubėti 
pagalbon, bet... patiems tiesiogiai 
neįsivėlus...

Kraštai, rusams įdomūs
Minėtame straipsnyje išvar

dinti kraštai, kurie, esą, siekią 
“stiprinti savo suverenumą ir ū- 
kinę nepriklausomybę” (ir ku
riems, sovietai pasiryžę “padė
ti”): Indija, Pakistanas, Afga
nistanas, Burma, Kambodija ir 
Singapūras.

nėra su kuo lietuviškai pasikalbė
ti, trūksta knygų, vaizdų, plokš
telių (“sovietinės dvokia propa
ganda, amerikinių negali išsipir
kti, per brangios”). Taip ir kilo 
klausimas - ar nevertėtų užmeg
sti glaudesnį ryšį su lietuviais 
tremtyje? Juk Lietuvos vokiečius 
Vokietijoje nuo kitų skiria lietu
viškoji specifika, kurią išlaikyti 
jie nori, kaip ir anie lietuvybę.

Lietuvos vokiečiai bino lojalūs 
piliečiai

Suvažiavime buvo justi nuo
širdumas Lietuvos ir lietuvių at
žvilgiu. Teisingai savo žodyje pa
brėžė bendruomenės įgaliotinis, 
kad šių žmonių protėviai Lietu
von neatvyko nei užkariautojais, 
nei ponais-bet kaip kviesti ama
tininkai ar pirkliai. Jie buvo loja
lūs Lietuvos pik, išvaryti ar iš
tremti niekas jų niekad neketino. 
Sunkia širdimi jie 1941 m. išvy
ko, kai su nepriklausomybės su
žlugdymu, įsiviešpatavo klaikus 
žmogaus teisių paniekinimas, ne
pasibaigęs nė šiandien. Kalbėto
jas ragino Lietuvos vokiečius 
jungtis darban, padėti Lietuvai 
ir lietuvių tautai, ypač rūpintis, 
kad vokiečių visuomenėje išliktų 
gyvas Lietuvos vardas.

Suvažiavimą aprašė vietos 
spauda, nors pagrindinis dėme
sys ir buvo sutelktas į didesnių: 
pabėgėlių grupių kongresus, kur 
pasisakyta “karštais” klausi
mais.

Lietuvos vokiečių žemietija ki
tų grupių tarpe užima ypatingą 
vietą: ji neturi jokių teritorinių 
reikalavimų. Ar dėl to apie ją 
taip tylima? O vistik 1941 m. 
Vokietijon jų repatrijavo 52,000, 
jų tarpe nemaža dalis lietuvių 
Kažkodėl apie Latvijos ar Estijos 
vokiečius (“Baronus”) Vak. Vo
kietijoje žinoma žymiai daugiau, 
negu apie Lietuvos vokiečius.

Vokiečių iš Latvijos išvyko 
proc. gyventoji}. V. B.2,5

Karalienė Elžbieta II, kurios 43 
m. amž. sukaktis vakar paminėta 
Anglijoje.

Mezgami ryšiai su Azijos 
kraštais

Maskva pasiryžusi plėsti ry
šius su Azijos kraštais, ypač su 
tais, kurie turi sienas su Kinija 
ar kuriuose jaučiama šios įtaka. 
Sovietai gegužės m. pradėjo lėk
tuvų susisiekimą su Singapuru, 
be to, rusų atstovai lankėsi Fili
pinuose, su kuriais Maskva ne
palaiko diplomatinių ryšių.

Maža to. Rusai jau rodo noro 
artėti su Tautine Kinija Formo- 
zos saloje ir su Japonija. Brežne
vas birželio 7 d. kalboje Japoni
ją net buvo įrikiavęs į Prancūzi
jos, Italijos ir Suomijos sąrašą, 
kraštų, su kuriais, esą, palaiko
mi “geri santykiai”.

Spaudoje
Ar Rumunijai gresia čekų, 

slovakų likimas?

“Chicago Tribue” vedamaja
me pažymi, kad L. Brežnevas, 
kuris tikėjosi, Maskvoje sukvie
tus pasaulio komunistų suvažia
vimą, sulaukti vieningai priim
to Kinijos pasmerkimo, dabar, 
galimas dalykas, gailisi. Dauge
lio delegatų kalbos liudija, kad 
netenka ir kalbėti apie komu
nistų “monolitinį” vieningumą. 
(Plg. Italijos komunistų žodį — 
Red.)

Laikraštis mano, kad Rumuni- 
1 jai gresiąs Čekoslovakijos liki
mas. Ceausescu savo pareiški
mais Maskvoje įžeidęs Brežnevą 
nemažiau, kaip 1960 m. suva
žiavime albanas Hodža Chruš
čiovą.

Tiesa, Rumunija neįvedė vi
daus reformų, bent tokių, kurios 
lėmė Čekoslovakijos laisvės galą. 
Tačiau, jei Rumunija ir toliau 
vykdys laisvą užsienio politikos 
kryptį, tai, mano laikraštis, gali 
turėti rimtų padarinių kitų ry
tų bloko kraštų tarpe.

O juk, pagal Brežnevo samp
ratą, “grėsmė socializmui viena
me krašte, yra lygi grėsmei vi
siems socialistiniams kraštams.” 
Tad ir manoma, kad Maskvai 
rūpėtų vietoje Ceausescu Rumu
nijoje turėti Husako tipo kitą 
“gauleiterį”.

• Danai ištrėmė tris užsienie
čius, kaltinamus rengus sąmoks
lą prieš Izraelio buv. min. pir
mininką Ben Gurioną. Tai jau
nuoliai, jų tarpe viena moteris 
— Jordano pilietė, vienas švedas 
ir vienas irakietis.

ORAS

FAIR & VVARMER

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien saulė
ta, šilčiau, temp. sieks 70 ir dau
giau 1. F., ryt — be pakitimų.

Saulė teka: 5:14, leidžias 8:27.

‘štai susidūrė dar vienas, kaltinąs popiežių, kodėl šis atleidęs šv. 
Kristupą..." j(iš britų spaudos)

TRUMPAI
Žuvusieji paminėti

Chicagoje
MINĖJIMAS VYKO 

MABQUETTE PARKE

Chicago. — Birželio 14 d. 7 
vai. vak. Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje buvo specialiu 
religiniu koncertu paminėti bir
želiniai įvykiai — Lietuvos oku
pacija ir ištremtieji bei žuvusie
ji. Trumpu įžanginiu įvadu mi
nėjimą pradėjo kan. V. Zaka
rauskas. Muz. VI. Baltrušaičio 
vadovaujamas parapijos choras 
atliko Česlovo Sasnausko “Re- 
quiem” ir kitas progai tinkamas 
giesmes. Koncerte dalyvavo so
listai Alė Kalvaitytė, Stasys Ba
ras ir Jonas Vaznelis ir smui
kininkas P. Matiukas. Vargonais 
pritarė M. Mondeikaitė-Kutz. 
Bažnyčia buvo pilnutėlė žmonių, 
kurie po pusantros valandos kon
certo skirstėsi labai patenkinti, 
nauju būdu paminėję žuvusius.

Po koncerto parapijos salėje 
buvo jaukios vaišės choristams 
ir kviestiems svečiams.

(Plačiau savaitės bėgyje).

Komunistai Maskvoje
baigia suvažiavimu

Maskva. — Kom. partijų su
važiavimas Maskvoje tebevyks
ta — šiomis dienomis jis baigia
mas. Vengrijos kom. partijos va
das J. Kadar savo kalboje pažy
mėjo, kad Kom. Kinija ir toliau 
esanti komunistų judėjimo na
riu, nors ji ir pažeidusi santy
kius su sovietais bei kitomis 
kom. partijomis.

Lenkija ratifikavo atominio 
varžymo sutartį. Sutartį jau pa
sirašė 90 kraštų, tačiau ji įsiga
lios, ją patvirtinus 43 kraštams, 
jų tarpe JAV, sovietams ir bri
tams.

Nevados dykumoje šiomis 
dienomis, giliai po žeme išsprog
dinta atominė bomba.
• Argentinoje, Kordobos mies

te ryt laukiama streiko.
• Automobiliai JAV-se —pa 

skelbta, kad 8 iš 10 šeimų 
JAV-se turi bent vieną auto
mobilį. Viena šeima iš keturių 
turi po dvi ar daugiau auto ma
šinų.

KALENDORIUS
Birželio 16 d.: šv. Benas, šv. 

Julita, Tolminas, Jūra.
Birželio 17 d.: šv. Adolfas, 

šv. Mafalda, Daumantas, Liud- 
gailė.
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Lietuviškas žodis prie Biskajos 
vandenų

K. KKBEINSKIENE
Kai užsuksi į mūsų vaiz

dingąją Floridą, džiaugsmingai 
čia praleisi žiemą, o kai paliksi 
mus, nerimsi šiaurėje ir labai 
greit vėl čia sugrįši, — sako 
Floridos gubernatorius daude 
R. Kirk Jr.

Čia ir prezidentas Nbconas 
atvyksta atsikvėpti savo rezi
dencijoje prie rytinių Biskajos 
krantų — Biscayne Key pusia
salyje.

Ir lietuvis surado šią žemę
Lietuvis, slėpdamasis nuo ca

ro, geresnio gyvenimo ieškoda
mas, ar vergijos pabūgęs, skrio- 
dė Atlantą ir išlipo Laisvės ša
lyj.

Nugirdęs, jog pietų piečiau
sioje JAV žemėje yra egzotiška 
valstybėlė — kur gėlės ištisus 
metus žydi, medžiai nepastebint 
pakeičia savo žalią kepurę nau
jais lapais, kur kvepia apelsino 
medžio vaisiai, o tuo tarpu iš 
to pat medžio kitos šakos iš 
svaiginančių baltų žiedų bitutės 
neša aromatus skleidžiantį me
dų. Kur auga apie 200 rūšių 
įvairių vaisinių medžių, kur ka
rališkos palmės šnibžda tau ne
užbaigiamą pasaką...

Čia. kur spalvingas banano 
žiedas traukia tavo akį, kur bal
tomis ir ružavomis oleandromis 
ir gėlėmis išpuoštos pakelės ir 
parkai, tylus ir kantrus, bet 
veržlus lietuvis “atrado” ir šią 
žemę. ,

Prie Biskajos vandenų ir visa 
pakrante Atlanto išraižyto pu
siasaliais ir išpuošto salomis 
čia įsikūrę Miami, Miami Beach, 
Hollyivood, Fort Lauderdale 
miestai ir mažesni miesteliai.

Lietuvis mėgsta vienatvę, kai 
darbe atkakliai realus ir darbš
tus. Bet jis nemažiau mėgsta 
bičiulystę, kai ilsisi ir visuome
ninį darbą dirba, kai žino savo 
lietuvišką ambasadorystę. Jis 
individualus. Jis vadas. Jis or
ganizatorius.

Kai dauguma Floridos lietu
vių susispietė minėtuose Atlan
to miestuose, tuojau griebėsi 
darbo — sukurti lietuvišką pa
stogę, kurioj susiorganizavę ga
lėtų ir, kaip tautos dalis, vylė
si rasti savo namus, rasti Lie
tuvos dalelę. Čia įsikūrė du lie
tuvių klubai — Lietuvių piliečių 
ir Lietuvių socialinis klubas.

Dialogų laikais lietuviai tarp 
savęs susikalba. Vieni pas ki
tus atsilanko be skrupulų. Vie
name klube galima pavalgyti 
pietus, kitame vakarienę. Bet 
Vasario 16-ąją minėjo tik Lie
tuvių piliečių klubas savo pui
kioje, jaukioj rezidencijoje.

Tik įėjus kluban tave sutin
ka didelis besišypsančio lietuvio 
portretas. Tai jau mirusio, di
džiausio klubo mecenato Moc
kaus paveikslas. Sako — pasta
to praplėtimui — jisai aukojęs 
apie 40,0Q0 dol. Salėj — meniš
kai įrėmintas poeto Prano Vai
čaičio eilėraštis: “Yra šalis kur 
upės teka linksmai tarp girių 
ūžiančių!... Pirmą kartą atvy
kusį lietuvį gerai nuteikia. Ži
nai, kuo gyvena šią pastogę or
ganizavę žmonės. Salės scena 
dekoruota Lietuvos ir JAV vė
liavomis, Lietuvos Vytim, lietu
viška trobele, kur lietuvaitė tau 
tiniame rūbe pro beržus skuba 
į rūtų darželį. Sienose tarp di
džiulių veidrodžių buvusių klu
bo veikėjų paveikslai.

Gerai, kad nors tokiu būdu 
pagerbiami darbuotojai. Visas 
Čia esamas organizacijas jun
gia ALTAS vadovaujamas Kau- 
lakio Alfonso.

Solistas Brazis ir 
P. Steponavičiaus choras

Lietuvos 51 m. Nepriklauso
mybės atgavimo sukaktį šven
čiant visą savaitę vasario 14 d. 
vakare tūkstančiai lietuvių ir 
kitataučių rinkos į Bayfront p-

ko amfiteatrą po atviru dan
gum. ši diena buvo skirta Lie
tuvai, nors šiaip miamiečiai čia 
veltui klausosi koncertų visą se
zoną, vadovaujamų Caesar La 
Monaca orkestro. Šį kartą or
kestras grojo tik Br. Jonušo — 
Kur bakūžė samanota, Leiskit į 
tėvynę, Ramuvėnai žengia, I Li- 
tuani — uvertiūra iš operos 
Lietuvos pavasario balsai — 
Valeikos, Lietuvių rapsodija 
Nr. 1. Pritariant orkestrui mū
sų Algirdas Brazis savo balso 
galingumu pralenkė Biscajos 
vandenų ūžaujantį, tą dieną, šal 
tą vėją. Ir kai visa minia klau
sėsi jo dainuojamą iš “Graži
nos” antrąją Vaidilos dainą ir 
kitas arijas iš žinomų operų, lie
tuviškai ir galop Lietuvių Tau
tos himne susijungė dainoj čia 
visi lietuviai. Nesakykit, kad a- 
šaros biro, nesakykit, kad min
tys skrido į pavergtą kraštą, 
bet tai buvo pasididžiavimo mo
mentas mūsų didvyrių žeme, 
praeities ir dabarties sūnų stip
rybe.

Tai buvo kažkas didinga, ne
užmirštama, kai matei čia gi
musias lietuves tautinių spalvų 
plačias juostas apimtimi papuoš 
tas krūtines iš kurių sklido lie
tuviškas žodis prie Biskajos van 
denų.

O kitą dieną pirmą kart Mia
mi lietuvių istorijoj prel. Pr. 
Juro atlaikytos šv. Mišios lietu
viškai, traukė ašarą lietuviui 
miamiečiui pirmą kart tai išgy
venant.
Svetimtaučių choras lietuviškai 

gieda
Gi, kai sekmadienį Vasario 16 

Jėzuitų bažnyčioj, parapijos cho 
ras susidedąs iš svetimtaučių, 
kuriam vedovavo liet. Petras 
Steponavičius - Stevens, lietuv ė 
kai choras užtraukė Marija, Ma 
rija! Kad širdį tau skausmas, 
kaip peiliais suspaus ir Lietuvių 
Tautos himną — negalėjai ra
miai nostalgijoj tūnoti, o gel
mėse dėkojai tos parapijos jė
zuitui klebonui tolerantui ir tam 
didžiam patrijotui parapijos var 
gonininkui.

Jo ir namuos atsilankius pa
junti kažkokią kerėjančią dva
sią. Frontas namo papuoštas 
prasmingai — Marijos statula 
— vakarais apšviesta daro mis
tinį, lietuvio širdžiai artimą, į- 
spūdį. Įžengus salionan, susto
ji be žodžių. Visos sienos ir sta
lai labai skoningai išdekoruoti 
įvairių kraštų Marijos paveiks
lais, statulomis. Čia pamatysi 
Aušros V-tų, Guadelupe, Šiluvos, 
Čenstakavo, Fatimos, Liurdo ir 
kt. Kai Petras pamato tave nu
stebintą jis sako: “Tai padėka 
ir pagarba Dievo Motinai Mari
jai už tokią daugybę nuostabių 
pagalbų, sprunkant nuo paver
gimo ir dabar šiame darbe...”

Du kart Lietuvių piliečių klu
be mes girdėjome šį chorą kon
certuojant, kuriame randasi tik 
vienas lietuvis Juozas Gudas,

Naujasis Reformatorių bažnyčios 
Amerikoje turinčios 232,000 narių, 
prezidentas yra kun. Norman Pe- 
ale. šis prezidentas žinomas kaip 
savu laiku geriausiai perkamos 
knygos “The Power of Positive 
Thinking’’ autorius.

£dward Babcox (kairėj) skelbimų ir laikraščių platinimo biuro stei
gėjas, birželio 15 d. baigė Akrono universitetą, Ohio, nepaisant, kad 
jau turi 83 im. Dešinėje matyti Taft Martin, kuris baigė pradžios mo
kyklos 8 sk. Detroite, turėdamas 81 m. amžiaus. Jie eisią į aukšt. 
mokyklą ir vėliau j kolegiją.

tie, kurie čia atvykę radome 
lietuviškumo tvirtovės apsaugą.

Rinkomės visi čia, atradom 
net gimines savo, savo senus 
pažįstamus, savo mokinius su
sitikome, mūšų intelektualus 
čia išgirdome dar kartą ir dar 
kartą, naujų pažinčių daug su
darėm.

Čia į lietuvius prakalbėjo iš
kviesti, prel. Pr. Juras, prel. J. 
Balkūnas, prof. Dr. A. Salys, 
Dan Kuraitis, Julija Rajauskai- 
tė - šušienė muzikos kalba mus 
nudžiugino, Algirdas Brazis sa
vo galinga daina mUs pralinks
mino. O vietiniai veikėjai — 
Kaulakis, Valaitis, Bukaveckas, 
Bukaveckienė, Verbilienė, Saba
liauskienė, Krauzas, Krauzienė, 
Navickaitė Anita, Kaulakienė, 
Jaznienė, J. Tubelienė, Antanas 
ir Aurelija Stongvilai, Kazlaus
kai, Ragauskai, Kodžiai, Vytau
tas ir ponia Semaškai, Radžiu- 
kynas, Valaitienė ir daugybė 
kitų mus nuoširdžiai džiugino.

Skanias vakarienes paruošė 
— Martynas Ališauskas, Iza-

(Nukelta į 5 psl.).
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tai Petro vargonininko dešinio
ji ranka, o kiti kaip minėjau 
svetimtaučiai, net viena negriu
kė prieš 4 metus atvykusi iš 
Porto Rico. Šis Jėzuitų parapi
jos choras dainavo lietuviškai 
Lietuvos himną, Marija, Marija, 
Lietuva, brangi mano Tėvyne, 
Kur bakūžė samanota — Šim
kaus, Mano gimtinė (Kačanaus- 
ko), O berneli vienturti, Trijų 
seselių (Bendoriaus), Aš neisiu 
šiemet (Banaičio), Šėriau žirge
lį (Čiurlionio), Lietuviais esa
me mes gimę (Šimkaus), Ar 
aš tau, sese, nesakiau (Šim
kaus). Dainavo su choru visa 
salė. Jėzuitų klebonas kun. J. 
Sweeney, S.J. — savo kalboj pa 
sakė — “Petrai, koks aš lai
mingas, kad aš tave turiu!” O 
į susirinkusius kreipėsi lietuviš
kai. Tai nuopelnai mūsų idea
laus lietuvio. Tai štai, kur mū
sų ambasadoriai! Garbė lietuvių 
tautai išauginusiai panašius sū
nus. Garbė motinai jį sūpavu
siai, garbė tėvui jį ant pečių 
kilojusiam. Ačiū Dievui tokį są
moningumo jausmą jam įdiegu
siam.

Visi solistai ir choras aiškiai 
tarė žodžius. O kas juos tai iš
mokė?

Vieno kiemo gyventojai ir 
Vytautas Semaška

Kai dukart, šį sezoną, teko 
stebėti Antano Rūko trijų veiks 
mų komediją — Vytauto Semaš

kos — jauno entuziasto reži
suotą Miami lietuvių piliečių klu 
bo mėgėjų teatre, taip ir galvo
jau: kad jei šie Miami lietu
viai veikėjai, net ryžosi vaidini
mui, kad tik ilgiau, kad tik gra
žiau, kad tik pastoviau lietuvš- 
kas žodis skambėtų prie Biska
jos vandenų — tai juos tikrai 
galima pavadinti — Vieno kie
mo gyventojais, vienos minties, 
vieno įsitikinimo, to paties ide
alizmo... —

Tai — režisierius Vytautas 
Semaška, artistai Alfonsas D. 
Kaulakis, Adomas G. Grigaliū
nas, Sofija Grigaliūnienė, Ne- 
vilaitės bei Dr. Grigaliūnaitė. A- 
cius, Irena ir Aurelija Stong- 
vilaitė bei Dr. Grigaliūnaitė. A- 
čiū jiems už lietuvišką darbą. 
Mes tikime, kad šie vieno kie
mo — vienos minties gyvento
jai nesustos laurais pasipuošę, 
o dirbs Lietuvai, kol jėgos leis. 
Sėkmės pradėtame darbe! Inž. 
Gabrėnas talkins.

Septyniolika kartų 
Lietuvių Piliečių klube

Mes septyniolika kartų toje 
lietuviškoje pastogėje buvojo- 
me. Ir kai reikėjo atsisveikinti 
pajutome, kad jau susigyvenę. 
Gailėjo palikti ryškiuosius klu
bo darbuotojus. Tai atsisveiki
nimui tegul jie priima šį nuo
širdų linkėjimą — gerame ke
lyje nepavargti ir visada taip 
darniai darbuotis linkime visi

—■ 20% — 30% pigiau mokėsit 
uz apdraudę nuo ugnies ir automo 
bilio pa«

frank zapolis
3208% VVest »5tti Street 

Chicago, Illinois 
TeL GA 4-8054 ir GR 0-4330

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymaa 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago. Illinois

ŠERĖNAS perkrausto baldus b 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda,
2047 VV. 67th Plaoe — VVA 5-8063

M O V I N G
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

I.-EONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58tb Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

iiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

APDRAUDŲ

J. B A C E

AGENTŪRA
Namu, gyvybės, 

automobiliu,
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsL 
unokėibi.,. sa 
lygos.

VIČIUS
Avė., PR 8-22336455 So. Kedzie

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
3608 OOth St. Tek WA 5-278?
2501 OOth St. Tel. WA 6-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

E. br V. ŽUKAUSKAI

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Oflao telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 6-6070

Rezld. Telef. 289-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOK 
GINEKOLOGINfi CHLKIJKGUA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

Tel. 695-6533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois
Ofisas 8148 West OSrd Street

Tek: PRospeet 8-1717 
Rezld.: 3241 VVest OOth Plaoe 

Tek: REpubUo 7-7808
DR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 8: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street
Kampas 63-člos lr California 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 470-4042

Besld. tek VVAlbrook 6-8048

Tel. ofiso HE 4-5848, rez. 388-2233
OR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

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

Ofiso — HE 4-6758.

OR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street 
Valandos: antradieniais, penKtadle-

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarlma.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-03 Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius iy 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0900
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarlma 

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

Aknšeriia ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

Ofiso tek PR 8-2220 
Namų — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 8 A

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 lkl 8 vai. Ir nuo & Iki 8 v.v 
šeštad. nuo 1 iki 4 ral.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vak: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
Lkl 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso ir bato tek OLympio 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

3925 VVest 59th Street
Vak: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nno 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU UGU 
SPECIALISTfi 

MEDICAL BUILDING 
7150 South VVestern Avenue 

Plrmad.. antrad.. ketvlrt. ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7 Ist Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

fOflso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DR. A. MAGIUNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: plrmad., ketv., 5—8 vai 
antra lr penkt. 1—4 vak 

Prllmlnšja tik susitarus.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tek Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. &edzie Avenue
Vak, pirmad., antrad., ketvirtad. b

Seniktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. it 
eštad. 8 v. r. tkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
(NKSTŲ, PCrSLfiS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

Kabineto tel. 087-2020 
Namų tel. 839-1071

 Vizitai pagal susitarimu

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

Oflao tel. REUance 5-4410 
Rez. GRovehll] 0-0017

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vz 
lkl 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 ▼. vak 
antr ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p. 
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B®“^ra praktika lr chirurgijaOflsas 2750 W. 71st StrJJ. 
Telefonas —- 925-8296

Valandos: 2—8 v, v. penktad. 10—1 
▼. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v vt
kaP°’ i1 uždaryti
________Rezkl, tel. IVA 6-3099

DR. VYT. TAURAS
n^H5YT0JAS m CHIRURGĄ 
BENDRA PRAKTIKA IK MOTE®

LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th Si 

Tol. PRospeot 8-1223 
▼aJt : Pirm., antr. Trofi

nuo 6 lkl
laiku suM4rgaP°Plet * “

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-01

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik suattarn 
V'TrečUd. fr Saštad?~uždarytaa^

Tel. PRospeet 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
Gy?2nTOJA IR CHIRURGE

vai • 6V8 So" Albauy Avenue
Vai., pirm., antrd., ketv 6__ 8 «
vak.. penkt ir šeštid i . 8 _ Įr kitu laiku g^sullg P°D

TeL ofiso PR 6-6440, rez. HI

DR. F. C. WINSKUI
GYDYTOJAS IR CHIRU

Vai • 71st Stre«
v„-- »” *ki 4 v. p. lr 7 iuiTreč. lr fieStad, 7

Ofiso tel. 767-2141. Namų

DR. PETRAS ZLIC
GYDYTOJAS IR CHIRI

6449 So. Pulaski R
^Plrmad.. antrad.. pen
*«tadUnlaVU

outs.de


Socialiniai, vienybės reikalai ir

ŠV. TĖVO

. kenktą kartą Šveicarijos 
istorijoje šv. Tėvas pasiekė šį 

astą. Pauliaus VI vizitas Ge- 
nevoje yra pirmos eilės istori
nis įvykis. Nė vienas iš dabar
tinio popiežiaus pirmtakūnų 
per tokį trumpą laiką nėra 
tiek daug kartų užgavęs įtemp 
tas stygas, kurios išduoda ka
pitalistines melodijas. Iškelti- 
na yra Bažnyčios laikysena so
cialiniais ir drauge politiniais 
klausimais, pripažinimas meile 
paremto progreso. Atskirai 
minėtinas popiežiaus vizitas
Ekumeninėje bažnyčių tarybo
je, pradėtas katalikų Bažny
čios dialogas su kitomis baž
nyčiomis, parenkant šiam rei
kalui Genevą — Kalvino refor
macijos miestą... Šis Šv. Tėvo 
užmojis ne vien tik jo Bažny
čios tikinčiųjų buvo supras
tas” šitaip trumpai antrinėje 
antraštėje popiežiaus kelionės 
tikslus ir jos reikšmę nusakė 
įtakingas ir gerai informuotas 
šveicarų laikraštis “Die Welt- 
woche” birželio 13 d.

*
Šv. Tėvas Šveicarijoje tik

rai trumpai teviešėjo. Jį atve
žęs lėktuvas Genf - Countrin 
aerodrome prie Genevos nusi
leido birželio 10 d. prieš 8 vai. 
ryto ir vėl pakilo su popiežiu
mi po dvylikos valandų tos pa
čios dienos vakare.

Dabartinis popiežius ne be 
pagrindo laikomas keliaujan
čiu popiežium, nes ši jo kelio
nė buvo septintoji iš eilės. Ne
trukus jis atliks aštuntąją — 
į Afriką. Visas šias jo kelio
nes seka pasaulinė spauda ir 
nekatalikai nemažiau domisi 
už katalikus.

Šios kelionės proga pasaulio 
''nauda iškelia jos du aspek
tu: katalikų Bažnyčios nuola
tinį rūpestį darbininkų sociali
niais reikalais ir katalikų Baž
nyčios pastangas susiiungti 
su kitomis krikščioniškomis 
Bažnyčiomis.

Ta pati spauda pažymi dide
li bažnyčios rūpestį socialinė- 

. mis problemomis. Nurodomi 
dabartinio popiežiaus pirmta
kūnų žygiai šiuo reikalu. Pir
muosius stambesnius darbus 
šioje srityje atliko Leonas 
XIII. Jo pereitame šimtmetyie 
paskelbtos enciklikos darbo ir 
socialiniais reikalais — Rerum 
Novarum (1891 m.) ir kiti raš 
tai — nustatė katalikų Bažny
čios laikyseną darbininkų kla
sės atžvilgiu, paskatino Baž
nyčios vadovus ir tikinčiuosius 
daryti viską, kad būtų teisin
gai sprendžiamos socialinės 
problemos, ir užstoti darbinin
kus prieš darbdavius. Minint 
šios enciklikos 40 metų sukak
tį, Šv. Tėvas Pijus XI paskel
bė “Quadragessimo Anno” en
cikliką, lyg pirmosios tęsinį ir 
svarbų papildymą, dar labiau 
išryškindamas Bažnyčios pa
stangas dėl teisingo darbo at
lyginimo. Išskirtinai minėtina 
to paties popiežiaus enciklika 
apie bedieviškąjį komunizmą 
“Divini Redemptoris”, o taip 
pat kitų popiežių atitinkamos 
enciklikos bei paskelbtieji do
kumentai.

*
Taigi Bažnyčios domėjima

sis darbininkų ir darbdavių 
santykių reikalais ir buvo vie- 
-a iš dviejų priežasčių Pau
liaus VI kelionės į Genevą. Jis

KANADIETĘ SUĖMĖ 
MASKVOJE

Kanadiete studentė Solomon 
turėjo skubiai išvykti iš Mask
vos, Ikur ji studijavo pagal kul
tūrinių mainų sutartį. Jos vy
ras, Columbia universiteto dės
tytojas, taip pat ten studijavo. 
Jo žmona buvo milicijos sulai
kyta ir apkaltinta vakarietiškų 
knygų dalinimu rusų studen
tams. Be to, ji nepalankiai kal
bėjusi apie sovietinį gyvenimą. 
Abudu išvyko Izraelin. Tai 
jau antras atvejis, Ikad Toron
to studentas išvaromas iš Mask 
VOS.

KELIONĖ

čia pasirodė buv. Tautų Są
jungos rūmuose, kur dabar 
yra įsikūrusios kai kurios tarp 
tautinės įstaigos, jų tarpe ir 
Tarptautinė darbo organizaci
ja. Tada ten, minint šios orga
nizacijos 50 metų veiklos su
kaktį, buvo susirinkę 1,700 
delegatų iš 121 krašto. Savo 
kalboje šv. Tėvas iškėlė ken
čiančios žmonijos vaizdą ir nu
rodė, kad pasaulio gėrybių iš
tekliai nėra vienodai lygiai ir 
teisingai paskirstyti, kad dalis 
žmonijos vis dar turi kentėti 
badą, skurdą, vargą, šaltį, ne
teisybę, karus. Delegatams jis 
nurodė, kad jų pareiga žiūrėti 
teisingumo ir taikos reikalų ir 
’ rauge įtaigojo, kad reikia ta 
kryptimi paruošti ir mūsų a- 
teinančią kartą — jaunimą. 
Taigi bažnyčia ne vien socia
linio mokslo dokumentais, bet 
ir konkrečia veikla tarptauti
nėje darbininkų organizacijoje 
ir kitur siekia pagerinti darbo 
žmonių būklę.

*
Viso pasaulio krikščioniu 

apsijungimo klausimas tebėra 
dar sunkus, nors šia kryptimi 
jau daug kas teigiamo pada 
ryta. Tačiau skirtumų, atsira
dusių per keletą šimtų metų, 
negalima atstatyti per viene
rius metus. Savo kalboje Šv. 
Tėvas pabrėžė, kad ir čia rei
kia nugalėti visą eilę psicho
loginių kliūčių. Katalikų Baž
nyčia tą pamažu ir d,rro, ta
čiau jai jstoti nariu j Pasauli
nę kitų krikščionių tarybą dar 
neatėjęs laikas. Labai gerą į- 
spūdi padarė popiežiaus ges
tas, kai jis jam nežinomo as
mens įteiktą dovaną — 100, 
000 dolerių čekį padovanojo 
Pasaulio bažnyčių tarybai, jun 
giančiai protestantų ir orto
doksų bažnytines organizaci
jas.

Šveicarija nėra grynai ka
talikiškas kraštas, nes katali
kų čia tėra nepilni 40 procentų. 
Genevą, kurioje lankės: popie
žius, iš seno žinoma kaip pro
testantizmo tvirtovė. Tačiau 
ne tik katalikai, bet ir kitati
kiai, išskyrus negausius pas
kirus išsišokimus, Šv. Tėvą su
tiko draugiškai ir palankiai. 
Ir pasaulinėje darbininku or
ganizacijoje, kurios atstovų 
dauguma buvo nekatalikai ar 
netikintieji, popiežiaus kalba 
buvo išklausyta su didėliu dė
mesiu.

Ši kelionė, kaip ir anksty
vesnė į Jungtines Tautas, Ncw 
Vorke, turėjo ne tik religini, 
bet ir dvasinį, moralinį bei 
socialinį tikslą — iškelti darbo 
pasaulio ir krikščionių vieny
bės svarbą pasaulio taikos, tei
sėtumo ir socialinio teisingumo 
įgyvendinime.

Bažnyčios vadovai jau ne 
nuo šiandien, bet nuo pereito 
amžiaus antrosios pusės, taigi 
nuo pačios pramonės išaugimo 
pradžios rūpinasi darbininkų 
socialiniais reikalais ir siūlė 
savo priemones šiam klausimui 
išspręsti. Mes esame tikri, kad 
jei dirbantieji įvairiuose kraš
tuose savo socialinius reikalus 
būtų sprendę pagal krikščioniš 
kuosius dėsnius ir popiežių en
ciklikas, o ne pagal Markso - 
Lenino doktriną, visa žmoni
ja, jos tarpe ir darbininkija, 
šiandieną būtų daug sotes^ė, 
laisvesnė ir laimingesnė, b. kv.

liau nuo taikos, nei bet kada 
po antrojo pasaulinio karo. Ne
santaikos židiniai ir net karo 
veiksmai, nors ir vietinio po
būdžio, gali bematant išplisti ir 
virsti visuotiniu gaisru. Diplo
matų kalbos apie nusiginklavi
mą atrodo apgaulingos ir nere
alios. O šiame krašte pastaruo
ju metu siaučia antimilitarizmo 
ir naivaus taikos siekimo psi
chozė.

Visuomenės nuotaikų 
klaidinantis perteikimas

Vietnamo karui besitęsiant, 
nuotaikos prieš šį ir bet kokį 
karą buvo nuolat kurstomos ko 
munikacijos priemonių, kurios 
su ypatingu stropumu registra
vo ir plačiai pavaizdavo kiek
vieną demonstraciją, pareiški
mą ar akciją nukreiptą prieš 
JAV dalyvavimą šiame kare. 
Individualūs reiškiniai siekta 
suvisuotinti ir sudramatinti. 
Prasidėjus neramumams univer 
sitetuose, jų kėlėjų smūgiai bu
vo nukreipti ir prieš bet ko
kius su krašto saugumu susie
tus pasireieškimus mokslo įstai
gose. Naujokų registracijos la
pelių vieši deginimai tiesiogiai 
telietė jų degintojus. Po to se
kė protestai ir trukdymai karo 
pramonės atstovams verbuoti 
universitetuose sau būsimus tar 
nautojus, reikalavimai, kad u- 
niversitetai nutrauktų bet ko
kius ryšius su gynybos depar
tamentu ir juose nebūtų vyk
domi bet kokie moksliniai ty
rimai karo reikalams ir paga
liau reikalavimas, kad karinin
kų parengimo programoms 
(ROTC) universitetuose būtų 
atimtos akademinės teisės ir 

, net jos visai uždraustos.
Akcija už nusiginklavimą ve

dama plačiu mastu ir planin
gai: sunku rasti bendrinę, pro
fesinę ir religinę organizaciją, 
kurios rėmuose ši akcija nebū
tų vedama su įsidėmėtinu atkak 
lumu. Valstybės saugumo ir 
ginklavimo klausimais diskusi
jos kongrese įrodo ir šioje in
stitucijoje esant iliuzinės “am
žinos’’ taikos išpažinėjų. Kraš
te kuriama nuotaika, kurioje 
netrukus, atrodo, karinė tar
nyba taps gėdos ir paniekos si
nonimu, o lėšos skiriamos kraš
to saugumui — nusikaltėlišku 

i visuomenės skurdinimu.
Nepasitenkinimo priežastis — 

blogai vedamas karas
Šios visos akcijos pirminiu 

akstinu, gal būt, yra nesėkmin
gai užsitęsęs Vietnamo karas. 
Nelengva minią įtikinti, kad 
tūkstančiai žūstančių Amerikos 
karių ir milijardai jos dolerių 
yra neišvengiama šio krašto 
auka, be kurios neįmanoma iš
gelbėti pietų Azijos nuo komu
nistinio pavergimo, be kurios 
ir JAV laisvė eventualiai atsi
durtų pavojuje. Klausimas, ko
dėl Amerika dažniausiai be ki
tų pagalbos turi aukotis dėl to
limų kraštų laisvės, nelengvai 
atsakomas. Prie moralinės atsa

Pirmoji moteris amerikietė žuvusi 
Vietname yra sanitarė Įeit. Ann 
Lane iš Canton, Ohio. Ji žuvo, kai 
priešo raketa pataikė j ligoninę.

VALSTYBES SAUGUMAS IR TAIKA
Pavojingi masės įtakos veiksmai šio krašto gyvenime

Pasaulis šiuo metu yra to komybės, neišvengiamos tarp
tautinėje plotmėje galingiausiai 
pasaulio valstybei, nuvertinimo 
ir sunaikinimo žymiai priside
da šio krašto nepaprastas me
džiaginės gerovės lygis ir kai
kurios liberalinės idėjos, skie
pijamos masėms įvairiais ke
liais ir priemonėmis, čia be a- 
bejonės klastingai veikia ir ge
rai užmaskuota komunist'nė 
propaganda, kurią naiviai sklei
džia kraštutinių liberalų įtako
je esanti spauda, radijas ir te
levizija.

Šie antimilitarizmo ar beato
dairiško nusiginklavimo reikalą 
vimai yra pavojingi, nes jie stu
mia kraštą į utopiškos taikos 
siekimo bergždžias pastangas, 
siekia susilpninti krašto pajė
gumą tarptautinėje arenoje, ku 
rioje dar tik karinė galybė le
mia tautų santykius. Ir paga
liau jų įvykdymas vidaus gy
venime turėtų priešingų pasė
kų. nei jų skelbėjai siekia, — 
pabrangintų krašto saugumo pa 
stangas.

Taika tik idealas
Visuotinė taika žemėje tėra 

idealas, kurio žmonija niekad 
nepasieks, o prie jo priartės tik 
tiek, kiek tarptautinius santy
kius rems amžinais moralės ir 
artimo meilės principais. Kon
fliktai tarp valstybių, kaip ir 
tarp žmonių, neišvengiami. Val
stybė teikia apsaugą savo pilie
čiams ir sprendžia bei derina 
jų interesus, naudodama savo 
autoritetą ir jėgą. Valstybių 
konfliktai tebėra ir dar ilgai 
bus sprendžiami kompromisų ir 
jėgos panaudojimo keliu. Vals
tybės išlikimas visada, o ypa
tingai tarptaut’nio konflikto at
veju priklauso tik nuo jos pi
liečių valios ir aukos bendra
jam labui. Įsidėmėtinas radika
lus valstybės ir jos piliečių va: d 
ttiens pasikeitimas su naujau
sių ginklų gamyba, kurių vie
nu kartiniu ir staigiu panaudo
jimu siekiama sunaikinti vals
tybę taip, kad, žuvus didžiajai 
daliai jos piliečių ir sunaikinus 
jos gamybos įrengimus, ji per 
trumpą akimirką būtų visiškai

ĮSTRIŽAI MEKSIKOS
Kazys Alminas

Tie “taxi” zuja gatvėmis kaip bitės avilyje, pilni ir 
pusiau tušti, o kadangi daugelis jų neatžymėti, tai nė 
nežinai, kuris iš jų “taxi”. Todėl “taxi” susigauti nėra 
lengva, kartais tenka net paprašyti policininko pagalbos, 
kurie sostinėje gana mandagūs ir paslaugūs. Policija 
aprengta gražia, švaria uniforma ir sudaro įspūdį, kad tai 
gražiausiai aprengti ir švariausi piliečiai. Kaip jau minė
jau, jie mandagūs ir gana paslaugūs, kai kurie net šiek 
tiek moka angliškai.

Tą dieną apžiūrėjome kai kuriuos valdiškus pasta
tus ir katedrą ir net išklausėm gedulingas mišias, kurios 
buvo laikomos už kieno tai vėlę. Katedra labai didelė, 
altoriai irgi labai dideli ir puošnūs skulptūromis, pa
veikslais ir auksu. Kai kuriems jų įrengti menininkai 
paaukojo net visą savo gyvenimą. Ant šventoriaus eina 
prekyba suvenyrais, devocionalais. O vienas indėnas da
ro savo “biznį”, šokdamas lietaus ir karo šokius.

Žinoma, aikštės pakraščiuose visa eilė batų valyto
jų, visokio amžiaus, pradedant vaikais, baigiant seniais. 
Jie nepaprastai rūpestingai valo tavo batus iki paskuti
nės dulkelės nublizgindami,

Moterims ir vaikams stebint, amerikiečiai kariai ieško ginklų prie 
Due Pho, kur teroristai apšaudo bazę jau kelinta savaitė.

išpažinėjų ar gal ne šio kraš
to interesams tarnaujančių karš 
tagalvių šūkius ir siekimus, ky
la klausimas, kas pažadins tau
tą nuo taip vulkaniškai puntan
čių gyvenimo tikrovei ir šio 
krašto interesams priešingų te
orijų įgyvendinimo pavojaus. 
Tikime, kad šios antimilitarizmo 
nuotaikos nebus priežastis nau
jo pasaulinio susinaikinimo ka
ro. Tačiau istorija nedvipras
miškai liudija, kad daugumos 
karų priežastis yra buvusi val
stybių interesų ir jų apsaugos 
disproporcija. S. Dz

Kitą dieną susitvarkę, susiremontavę mašiną, spau- 
dėm tolyn namų link, tik, žinoma, kitu keliu, — šį 
kartą nr. 85 šiaurės rytų kryptimi pro Pachuca, tai yra 
kitos provincijos sostinę. Iki Ixmiquilpan kelias buvo vi
sai geras ir iš pradžių net dviejų linijų. Gamtovaizdis 
įvairus, daugiausia ganyklos su protarpiais kultivuoja
mais ploteliais. Nuo Ixmiquilpan iki Tamanzuchele 65 
mylios, — tai jau kita šnekta. Čia pradedam lipti į 
kalnus ir vėl leistis į bedugnes tarpukalnes. Šiaurėje kal
nų viršukalnėse matyti balsgani debesėliai. Atrodė, lyg 
pūkiniai patalai. Taip neiškentęs net užfiksavau tą gra
žų vaizdą nuotraukose prisiminimui.

Pasirodo, kad ir be nuotraukos tie “pūkiniai de
besėliai” liks gyvi iki mirties atmintyje. Kai įvažiavome 
į juos, pasirodė visai kitas vaizdas. Nepaisant, kad tai 
buvo dar tik ankstyva popietė, sutemo juose blogiau ne
gu naktį ir, ištiesus ranką, sunkiai buvo įmatomi savos 
rankos pirštai. Tai ir važiuok žmogus tokioje tamsybė
je. Automobilio šviesos neprasimuša nė kiek toliau tri
jų pėdų. Kur dar senas kelias ir turi baltą liniją per 
vidurį, tai gali dar ropoti, kaip vėžlys, sekdamas ją. O 
kur naujai taisytas kelias ir dar neuždėta baltoji lini
ja, tai ir baigta, žmogau, nes kelio pakraščio nei vieno, 
nei kito įžiūrėti jokiu būdu negali ir nežinai, kur yra iš 
vienos pusės kalno uola, o iš kitos pusės begalinės dau
bos stačiais krantais praraja, Užtvarų nėra jokių, o dar

nugalėta.
Žinant, kad karinių konflik

tų ir ateityje nebus išvengta, 
kad komunizmas, nors ir nusto
jęs pirmykščio veržlumo, savo 
pasaulio užvaldymo bet kuriom 
priemonėm planų nėra atsisa
kęs, — silpninti šio krašto ap
sigynimo pajėgumą, nepaisant 
kokiais motyvais, yra savižu
diška ir naivu.

Net ir prileidžiant, kad ka
ringieji antimilitaristai nuošir
džiai sielojasi krašto saugumu, 
tik savo pasiūlymais siekia, kaip 
jie dažnai sako, skirti daugiau 
dėmesio ir lėšų kovai su vargu, 
ligomis ir tamsumu krašte, o 
maž'au karo ir gynybos reika
lams, — jų pasiūlymų ir rei
kalavimų įvykdymas duotų kaip 
tik priešingus rezultatus. Jei vi
si universitetai atsiribotų nuo 
gynybos reikalams pritaikomų 
mokslinių tyrimų, sukūrimas ir 
aprūpinimas specialių tam tiks
lui įstaigų kainuotu kraštui mil 
žiniškas sumas. Jei visi univer
sitetai uždraustų savo apimty
je vykdyti karininkų paruošimo 
programas, įsteigimas ir aprū
pinimas naujų karo mokyklų 
nutrauktų bilijonus dolerių nuo 
kitiems tikslams dabar skiria
mų lėšų. Tai tik du antimilita- 
ristų reikalavimų absurdiškumo 
pavyzdžiai, net ir prileidus, kad 
jie nesiektų sąmoningai silpnin
ti krašto apsigynimo pajėgu
mo. Tačiau neretu atveju ne
sunku įžvelgti antimilitaristų 
siekimuose ir jų naudojamuose 
metoduose sąmoningą tikslą, 
kurio įvykdymas tarnautų tik 
jau ne šio krašto gerovei ir 
saugumui.
Blogai paveikti universitetai
Su nuostaba tenka konstatuo

ti, kad kai kurie žymieji šio 
krašto universitetai jau pasi
skubino atsiriboti nuo bet kokių 
mokslo ar mokymo programų, 
kurios turi ryšį su krašto gy
nyba. Ar nėra keista ir įtarti- ' 
na, kad racionalumo ir gilaus 1 
gyvenimo problemų pažinimo 
židiniai taip lengvai minios nuo 
talkoms pasidavė?

Stebint tuos utopinės taikos

Marinų leitenantas McLean, 24 m. žuvo Vietname, prie Kambodljos sie
nos. Jis buvo filmų akt. James Stewart posūnis. Jis čia matyti, kai 
jaunasis leitenantas davė priesaiką marinų korpe.

Komunistų partiznai 
Kolumbijoje

Išaiškinta gauja, rasta ginklų, dienoraštis

K. KLASTAUSKAS

Komunistinių Castro ir pana
šaus plauko partizanų Pietų A- 
merikoje vis dar pasitaiko, nežiū
rint kad visų kraštų kariuomenė 
juos seka, persekioja, žudo ar į 
nelaisvę paima. Neseniai Kolum
bijos kariuomenės dalinys kal
nuose užtiko slaptą būstinę. Į ka
riuomenės rankas nemaža pate
ko pinigų, dokumentų ir paties 
jų vado dienoraštis.

Antioųuijos departamento kal
nuose siautusiai partizanų gru
pei vadovavo Juan de Dios Agui- 
lera. Grupė laikėsi arčiau Zara- 
gossos, Remedios, Segovios ir EI 
Bagre vietovių. Karinių operaci
jų metu kariuomenė užtiko 
nemažą sandėlį, kuriame parti
zanai laikė ginklus, maistą ir ki
tas gėrybes. Pagal 4 brigados ko
munikatą slaptame sandėlyje, su
rastas nemažas kiekis sprogsta
mos medžiagos, pistolietų, du au
tomatiniai šautuvai, nemažas 
kiekis pieno dėžutėse, šokola
do ir kitų maisto produktų, ku
rių būtų užtekę išmaitinti 50 vy
rų per 15 dienų. Taip pat suras
ta nemažai komunistinių atsišau 
kimų ir propagandinių brošiūrų, 
kurios spausdintos Kinijoje. Su
rastas ir partizanų vado asmeni
nis dienoraštis, rašytas jo paties 
ranka, mikrofilmas, keletas Fi- 
del Castro laiškų, keletas kitų 
laiškų, kurie atrodo, rašyti suki
lėlio kunigo Camillo Torres ir 
6,000 dolerių.

Rastieji doleriai yra po 5,10, 20

ir 100. Iš rastų laiškų, matyti, 
kad partizanų vadas Aguilera ne
seniai buvo gavęs iš Kubos 30,000 
dolerių. Kaip kariniai sluogsniai 
praneša, doleriai iš Kubos nėra 
paties Castro parama, bet yra 
siunčiami iš Maskvos į Meksiką, 
iš čia per diplomatinius agentus 
pasiekia Havaną. Tuo pačiu ke
liu per vieną rusų diplomatą bu
vo įteikta 100.000 dolerių Ko
lumbijos komunistui Felicija- 
no Pachon ir 150,000 dolerių 
per tą patį rusų agentą buvo į- 
teikti Bolivijos komunistams.

Buvo surastas mikrofilmas, ku
riame matosi keisti ženklai ir taš
kai, kurių Kolumbijos saugumo 
organų technikai1 neįstengė išši
fruoti. Šį filmą teko persiusti 
Scotland Yard į Londoną.

Kitas ypatingesnės svarbos do
kumentas yra tai partizanų vado 
Aguilera asmeninis dienoraštis. 
Parašytas gražiai, švaria rašyse
na. Jis atidengia partizanų mo
ralę ir jų veikimo planą ir paties 
vado Aguilera svajonę pasidary
ti antruoju Fidel Castro Kolum
bijoje.

Partizanas Aguilera yra stu
dentas, du metu studijavo in
žineriją; studijų metu pasižymė
jo kaip revoliucionierius. Išėjęs 
partizanauti keletą metų gyveno 
kalnuose, partizanų vado Fabijo 
Vazųuez Castano vadovaujami. 
Vėliau iš šios grupės atsiskyrė 
dėl meilės reikalų, nes Aguilera 
ir Vasųuez įsimylėjo vieno savo 
partizano žmoną. Aguilera pasi
traukė iš Vasųuez partizanų gru
pės, atvyko į Antioųuia, Medelli- 
no kalnuose įsteigė naują partiza
nų grupę, kurios vadu pasidarė 
jis pats. Deja, Aguilera neįsten
gė pasidaryti Kolumbijos partiza
nų vadu, nes Fidel Castro per o- 
ficialus Cubos radiją .pareiškė, 
kad Kolumbijos revoliucijai va
dovaująs Vasųuez.

Iš paskelbto dienoraščio maty
ti, kad Aguilera nusivylęs ne tik 
ūkininkais, bet ir darbininkais. 
Prieš metus jis svajojęs, kad bū
siąs lygiai toks pat garsus kaip 
Castro ar Che, bet tikrovė jo sva
jones sužlugdžiusį.

prie to staigūs posūkiai ir vingiai, taip ir nebežinai, kada 
leidies ir kada lipi aukštyn. Skaityk ne minutes, bet se
kundes, kada pradėsi skristi į bedugnę, kur vargu kas ki
tas suras tavo kaulus, kaip maitvanagiai.

Tokioje padėty važiuojant tą 60 mylių, pratysta ke
lias ir laikas į amžinybę, nes nežinai, ar dar kitą sekun
dę galėsi kalbėti poterius ar sodriai nusikeikti. Ir taip 
turėdamas savo rankose dvi gyvybes toj akloj padėty ne
žinai, kada bus paskutinis tavo atodūsis. Dar, be to, čia 
žiūrėk ant staigaus posūkio susitinki didžiausią troką, ku
ris mato tiek pat, kiek ir tu, ir spaudžia tave iš kelio ir, 
kaip jau sakiau, kas baisiausia, kad nėra jokių atramų 
niekur, net ir prie blogiausių stačių pakrančių.

Taip ir nežinai, kur dar kelias ir kur jau bedugnė. 
Jei būtų kur nors vietos sustoti, tai bandytum laukti, kol 
prasiblaivys, nors tai tektų laukti dieną ar ilgiau. Kitaip 
sakant, pasirinkimo jokio, — bandyk savo laimę tik vie
na kryptimi “hit or miss”.

Taip besileidžiant nuo vienos aukštumos, pastebim 
žibintą prie kelio. Nežinojom, ką dabar sutiksime pa
keliui. O gi žiūrim trys trokai susidūrę ir gerokai apsi- 
lamdę priekius ir šonus. Laimingai radom vietos pra
šliaužti pro šalį. Tas reginys nė kiek nepadidino drąsos, 
o tik patvirtino tą mintį, kad tikrai labai arti esame 
tarp gyvenimo ir mirties.

.(Bus daugiau).



I DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. birželio mėn. 16 d.

Popiežiaus delegacija Bulgarijoje
SOFIJA. Popiežius Paulius VI- 

sis specialia telegrama pasveiki
no Bulgarijos ortodoksų Patriar- 
ką Cirillos, Sofijoje švenčiant 
1,100 metų sukaktį nuo slavų 
apaštalo šv. Kirilo mirties. Iškil
mingų pamaldų metu šv. Alek
sandro Nievskio ortodoksų kate
droje Sofijoje, Patriarkas Cirillos 
ypatingai iškėlė Popiežiaus VI- 
jo delegacijos dalyvavimą slavų 
apaštalo Sv. Kirilo minėjime.

Apaštalų Sosto delegacijos var
du Reimso vyskupas Maury,

kalbėdamas specialiame parengi

me Mokslų Akademijoje — Sofi
joje, kurioje dalyvavo virš 50 
aukštųjų ortodoksų Bažnyčios 

atstovų ir Konstantinopolio orto
doksų patriarkas Atenagoras, iš
kėlė šventojo Kirilo ypatingą 
reikšmę Rytų ir Vakarų Bažny
čios bendradarbiavime. Šis ben
dradarbiavimas ir kitos krikščio
nių vienybės problemos — pa
reiškė Apaštalų Sosto delegatas

— ir šiandiena tebėra labai 
reikšmingos ir laukia greito

sprendimo...

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS

CLASSIFIED GUIDE
M I S C E L L A N E O U S

IlIlIlIlIiiliiiiiilIiiiliPSiilllimilllllllllllllf

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

4. RUDIS — Tel. CL 4-1050
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHllllllllt

lllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllll 1

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
.............................................. IIIIIIIIIIIIII'

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

MEDICAL OFFICES FOR RENT 
2656 W. 6Srd St.

Air conditioned. Reception rra. with 
receptionist. Laboratory and X- 
Ray. Pharmacy

434-7007 or 476-2222

IEŠKO NUOMUOTI

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

l{ F. A L ESTATE
PARDAVIMUI

Lietuvių Tautinėse kapinėse par
duodamas sklypas — 8-iems ka
pams. Geroj vietoj. Nebrangiai. 
Kreiptis į Mr. Rys tel. 254-5375

K~E A L

ENGINEERS —

ENGINEERS — DESIGNERS — 
PURCHASERS

Outstanding Ground Floor Opportunities For Ambitious And 
Competent Professionals To Take On Increased Responsibilitiesi

IN THE NEW CHICAGO OFFICE

Of A National Engineering Contractor With An
Exceptional Growth History 

PROJECT MANAGERS .
PROJECT ENGINEERS |

CHEMICAL PROCESS ENGINEERS I
INSTRUMENT ENGINEERS 

ELECTRICAL ENGINEERS & DESIGNERS 
STRUCTURAL ENGINEERS & DESIGNERS 
MECHANICAL ENGINEERS & DESIGNERS 

PROCESS PIPING DESIGNERS 
PURCHASERS

Ebcperienee in the Chemical and other process industries reąuired. Salary 
baad on experience evaliution. 
based oil eacperience evaluation.

Profit Sharing Arrangements 
Ana Excellent Pringe Beneflta

Submlt detali resume and salary history notv for prtompt response and 
oonfUenttal conslderation. ....

Chicago Interviews Soon

JACOBS ENGINEERING CO.
837 S. Fair Oaks Avė., Pasadena, Calif. 91105

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

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

iiiimiiiiimiiiimiiimiiiiimmiiiiimiimf
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781
METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
uiiiiiiiaiiimimimmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiin

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieS 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

RESORT — Union Pier Michigan
Ultra modern 3 Bednoom home, can 
aoc.ommoda.to G to 8 people, half 
block from lake. Private grounds 
tvill rent by month or season.

Phone DIversey 8-5794
A lovely vacation area.

Bright«n Parke — 2-jų butų po 
4 kamb. medinis namas su rūsiu. 
Centr. apšild. gazu. Nebrangiai. 
$15,000. Kreiptis į
B. R. Pietkiewicz — LA 3-1083
IIIIIIICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiini

Arti Marąuette pko.
3 metų modemus. 1% aukšto 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli), 
2tį vonios. Idealus gyventi su tė
vais. Arti transport. Ir mokyk. Įver
tinti reikia pamatyti. Prie 88 Ir Ca
lifornia. Kaina $44,900s

Geras Investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1% me
tų senumo 2-Jų aukštų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Batų nuomavimas — Income Tas 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

HELP VVANTED — VYRAI

ENGINEERING
CONSULTING

Expeiienced
in

Producing Projectiles 
By Hot Cup

Cold Draw Process

Send Resume or Contact
Mr. Galknvay or Mr. Woo<lel

American 
Manufacturing Co. 

Fort Worth, Texas

SECRETARY STENU
Ncw building air conditioned. Profit 
sharing. Siek leave. In.teresting job. 
Good starting salary

400 N. Noble
TA — 9-1400

B A K E R S
Bench work — Steady — Union 
Shop — Pension and Insurance Plan. 

APPLY AFTER 2 P.M.
HEINEMANN’S BAKERIES 

3925 Wcst 43rd St.

•rajr
HELP VVANTED — VYRAI

66 ir Claremont apyh savininkas 
parduoda pajamų namų — 5 kamb. 
apačioj, 4 kamb. viršuj. Plytelių 
vonia ir virtuvė. 2 maš. garažas. 
GR 6-7358.
2854 W. 85th Place — Namas su 
4 miegamais kamb. Skambinkit po 
6 v.v. HE 4-1459

Marąuette pke. 6 kamb. didelis 
mūr. bungalow. Nauja šiluma — 
virtuvė — vonia. Arti mokyklos. 
Geras susisiekimas. Pigusi. Skam- 
binkit po 8 v. Liskus. 6^6-7382

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

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

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

Prie 71 ir Westem —- Med. 6 
kamb. namas.Plrkslte $1,000.00 Įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St — BE 7-0515

Mechanical Designers — $15,500 
Electrical Designers — $17,000 
Structural Designers — $14,500 
Architectural Designers — $13,750 
Draftsmen — Ali types to $6.00 hr. 
100% free. Call Antanas Mažeika.

TeL774-6700. Muilins & Associates.

D I E
F O R G E R
English lunguage not reąuired 

No skili needed. We will train. 
Age under 40. Company benefits. 
Can start at $3.00 nn hour.

Contact —
FRANK ANDERSON, Jr. 

at

Chicago Cutting Die 
Company

2333 W. Nelson Street 
Chicago, Illinois

Industrial Metai
Fabricator
— needs —

HELI - ARC
WELDERS

Steady work. Paid holidays. Paid 
vaeations. Profit sharing and 
free hospitalization.

ALL METAL MFG. COMPANY

2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois

EXCELLENT OPPORTUNITY — IMMEDIATE OPENINGS
FOR ENGINEERING PERSONNEL

CHECKER
EXPERIENCED DETAILERS

Liberal Benefit Program. Permanent Positions 
Contact:

INGERSOLL RAND COMPANY
AUTOMATIC PRODUCTION SYSTEMS 

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

Heating Contractor
Įrengiu naujus tr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr aonditloning 1 
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-

ai
DOMAS ŽUKAUSKAS 

HEATING & SBEfjf METAI, 
4444 S. Westem, Chlcago 9, III.

Telefonas VI 7.8447.

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

586-1100

12-os butų naujas mūr. namas
gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

6 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1% aukšto, 2 butai—5 ir * kamb 
18 metų mūr. prie 71 Ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 8 kamb. (S mieg.), S kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 tr Calitornia.
$28,500.

K kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 Ir Calitornia. $19.000.

6H kmb. 8 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18.(00

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St TeL 925-6015

VVANTED _  EXPERIENCED
SPRAY PAINTER

Por night shift.
Excell. conditions. Apply:

HOSSMAN ENGINEERING
1800 Holste Road

SAW FILER
EXPERIENCED

Top wages and overtime. Paid holi
days & other benefits. Inąuire —

2044 W. Lake St. — MO 6-3251

Kiorthbrook, Tel. 272-7570

WANTED AT ONCE 
LETTER PRESSMAN

Good Hourly Rate: Fringe Benefits.
Gali Or Se^i George Pitler

Carl Gorr, Color Card Co. 
4242 W. Fillmore. Tdl. 638-1400

HELP VVANTED — MOTERYS

Auto Meehanlcs Needed 
2 LINE MEN

Mušt have dealership. 
Experionce Ford prof. būt not 

necessary.
Also Transmlssion Men.

Call Barney — 581-5858

EKČBLDENT OPPCJIItTUNITIES
P S.S.C. PHYSICS TEACHER

roąuired for tho
KINDERSLEY COMPOSITE SCHOOL

KINDERSLEY, SASKATCHEtVAN, CANADA 
with duties commenetng on September 2nd, 1969. A Div. 3 and 4 high 
schotol (student enrollment—860, 36 teachers o:n staff) with Progressive 
approaches to teAchlng methods, inoluding:

— team teaching,
— employment of open apace teaching concepts,
— Jndivldual seheduling.

Salary Seale: Professidnal Certificates. — $6,650 to $11,800.
Schdfol situated in the Tk»wn of Kindersley, pop. 4,200, on the main Cal- 
gary. Altą.—Saskatoon, Saaa. highway. Adeąuate Services and recrea- 
ttonal facilities comparable to a small city. Apply stating ąualifloations 
including teacher certification or training, experience and references to: 

W. F. KAROLAT, SUPERINTEND.ENT
Kindersley Sehoo! Unit Ne. 34

P,O< Box 1209, P.Z, M—'G. Kindersley, Sask., Canada
■"!' --------------- -------

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

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

IV e Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

551 5r
6 or 12
MONTH
$10,000 
or MORE

4
Savings certificates issued 
for »ix months or one 
ydar — in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiplas of $1,000.00. 
6 ar n ings are paid at 
maturity.

H u t u

per annurn

Passbook Savings 
Accounts

Paid (įuarterly
Computed and Paid 

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

I

6 or 12
MONTH
$5/000
or MORE

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

ederal

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

avings
AND LOAN ASSOCIATION

W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

VIrginia 7-7747

CONSTRUCTION C0.

= REZIDENCINIAI,
E KOMERCINIAI,
= MEDICINOS IR E
1= kitokį PASTATAI E

2457 VVest 60th Street 
TeL HE 4-7482

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 kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 prlegonkiai. Garažas. 
$16,000.

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

5 ir 0 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

(I, 4 ir 2-jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy) žemi mokesčiai $18,500.

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

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

Notary Public

27S1’ W. 43rd St. — CL 4-2390

KUR GERIAUSIA
Apie 79-tą už Cicero, modernus 10 

metų bl-level, 3 mieg., žaidimo kab., 
centr. oho vėsinimas, tuoj pamaty
kite, pigus — $24,000,

5$4 kamb. 6 metų mūras. Platus 
lotas. Modornus didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900.

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

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

Apartmentinis mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuotte Parko. 
$20,000 Įmokėti.

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

Įjotas 30 p. Marąuette Parke.

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

SECRETARY
Mušt speak English fluently. 
Shorthand and typing. High

starting salary for the right per
son, Exeellent working conditions.

Call MR. THOMAS 660-2177

Exeellent Opportunity 
Iminediutę Openings 

CABINET MAKERS 
EXPERIENCED

F.ive day week. Pleasant surround
ings and good working conditions. 
Gali today: 372-4030 or 923-2141

Ask For BiU H Iii

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

Platinkite “Draugę”.

REAL ESTATE

BOOKKEEPER
Mušt speak English fluently. 

Full charge through trial balance. 
Typing. Excellent salary and work- 
ing conditions.

Call MR. THOMAS 666-2177

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

Platinkite “Draugę”.

COLLECTORS
Oofllectors flor insldo phone work. 
Good advancement polential in na- 
tion-wide company. Call nsw for 
immediate position.

Tel. - 545-7120

TRUCK
MECHANICS

Diesel and Gasoline Meehanlcs
Needed for large truck operation. 
New facility. Exceiient working 
condition. Union Seale and Bene
fits

Located Halsted and Erie Sts.

CALL 829-2300 

Univereal Leaseway 

Systems of Illinois, Ine 

700 W ERIE STREET

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

TELEVIZI JOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas tr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

NERIS REAL
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiii

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

SO and 50 gaL Free delivery 
5622 So. Racine, 434-1113

Member of M.L3.
A L E X

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

ŠATAS — REALTOR
Main offiee 5727 W. Cermafk Rde Cicero, OL Tel. OL 6-2233 

Turime šimtus namų Oiceroje, Bertvyne, Riveraide, La Grange Park 
ir kituose vakarininose prlemieečinose. Prašome užrakti | mūsų įstaiga 
Ir Išsirinkti Iš katalogo.

ĮSIGYKITE DABAR

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra -r senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jc nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu. 
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.



MŪSU KOLONIJOSE
Brockton, Mass.

TRISDEŠIMTS KETURI 
ŠEŠTADIENIAI

Birželio 7 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčion susirinko lie
tuviškos šeštadienio mokyklos 
28 mokiniai, trys mokytojos, 
mokinių tėvai ir kiti lietuviai iš
klausyti Šv. Mišių užbaigiant 
pereitų mokslo metų 34 šešta
dienių darbą.

Šv. Mišias lietuviškai atnaša
vo kun. V. Valkavičius. Pasi
meldę visi rinkosi į Šv. Kazi
miero parapijos mokyklos salę. 
Čia 28 mokiniai scenoje sukal
bėjo bendrai maldą, kurią pra
dėdami pamokas šeštadieniais 
kalbėdavo ir užbaigdavo šūkiu 
taip, kaip prieš pamokas: “Pa
vergta Lietuva! Mes ją išvaduo
sime!”

Akademinę dalį pravedė tė
vų komiteto narys Stasys Eiva, 
pats sveikindamas vaikučius, 
dėkodamas mokytojams — mo
kyklos vedėjai Elzbietai Ribo- 
kienei, mokytojai Rimantei Biel- 
kevičiūtei ir stud. Irenai Radze
vičiūtei už darbą piokykloje, tė
vams už lietuviško švietimo su
pratimą, klebonui, kun. J. Pet
rauskui už patalpas, kun. My
kolui Vembrei ;už lietuviškų mal 
dų mokymą, bei lietuviškos kal
bos meilės Skiepijimą mokyklo
je ir parapijoje.

Kun. Vincentas Valkavičius, 
nors čia gimęs lietuvis, išsamiai 
palietė Lietuvos praeitį, žymius 
žygius, Žemaičių /vyskupystę ir 
ragino jaunesniuosius būti bud
riais ir aktyviais veikėjais, “nes 
už savo kartos darbus atsaky
sime kiekvienas”. Kvietė daly
vauti Lietuvos Enciklopedijos 
anglų kalba pirmo tomo prista
tyme.

Mokytoja Elžbieta Ribokienė 
dėkojo mokiniams už stropumą, 
tėveliams už pasišventimą, pa
rapinės mokyklos-vedėjai sese
lei Malajai Rūtai už didelį nuo
širdumą ir meilę! lietuviškai šeš
tadienio mokyklai, tėvų komite
tui už mokyklos globą ir kun. 
Vincentui Valkavieiui už skati
nimą lankyti lietuvišką mokyk
lą vaikų tų šeimų, kurių tėvai 
namuose nekalba lietuviškai.

Vedėja ir abi jbokytojos bei 
dvasios vadas kun. Mykolas 
Vembrė buvo tėvų komiteto pir 
mininkės Liudos Šukienės ap
dovanoti lietuviškomis plokšte
lėmis. Sugiedotas Lietuvių tau
tos himnas. Meninę programą 
pravedė mokytoja Rimantė Biel 
kevičiūtė. Mokytojos Irenos 
Radzevičiūtės vadovaujamas lie 
tuviškos mokyklos choras pa
giedojo Marijos Vardas ir dai
ną Tėviškėle, tėviškėle. Audra 
Sodaitytė padeklamavo savo su
kurtą eilėraštį apie miško gro
žį. Marytė Bizinkaūskaitė padai
navo Kaip aguopęs auga. Ketu
rios mergaitės pašoko lietuviš
ką žaidimą ir Saulius Eiva pa
deklamavo V. Šimaičio eilėraštį 
Lietuvis.

Stasys Eiva Lietuvių Švieti
mo centro vardu įteikė Elzbie
tai Ribokienei, išdirbusiai šioje 
mokykloje trejetą metų, garbės

Denver, Colo., audrai siaučiant žaibai sudarė baugiai gražų vaizdą.

I pažymėjimą. Garbės pažymėji- 
j mai bus įteikti, kita proga, šiem 
mokytojam, anksčiau dirbusiem 
lietuviškoj mokykloj Brockto
ne: Antaninai Sužiedėlienei, A- 
lcksandrui Padagui, Liūdai Se- 
nutienei ir Valerijai Skobeikie- 
nei. Kun. Myk. Vembrei, išdu
busiam šioj mokykloj keletą

' metų, įteiktas garbės pažymėji
mas per kun. V. Valkavičių. 
Visoj mokykloj pirmąja moki
ne baigė penkis skyrius Vida 
Čepkauskaitė, antra mokinė Ge 
novaitė Plonytė, didžiausią pa
žangą padarė Rima Šukytė.

Baigus oficialią dalį mamy
tės savo kepiniais vaišino vai- 

j kučius ir susirinkusius. Stebė
jome mokomųjų priemonių ir 
vaikų darbų parodą.

Krito akysna penkto skyriaus 
mokinių iškarpos iš “Draugo” 

.— “Tėviškės žvaigždutė”, lei
džiamas mokinių laikraštėlis ir 
pratimų sąsiuviniai.

Lietuviu fondui mokiniai jau 
surinko 75 dol. ir trūkstamą su
mą padidino susirinkusieji.

Tėvų komitetą sudarė: pirm. 
Stasys Eiva. Danutė Alksninie- 
nė ir Liūda Šukienė.

MAZGELIŲ ŠEIMA
Margarita, Klemensas Maz

geliai atšventė auksinę vedybų 
sukakti. Šv. Kazimiero parapi
jos lietuvių bažnyčioje buvo iš
kilmingos šv. Mišios, kuriose da 
lyvavo jų du sūnūs su šeimomis 
ir dvi dukterys — seselės Ka- 
zimierietės iš Chicagos. Sukak
tuvininkų vienas sūnus žuvo K 
Pas. kare. Margarita jau apie 
69 metų, kai dalyvauja parapi
jos chore. Žymi tuo, kad pas 
save bute yra įruošusi gintaro 
muziejų, kuriame yra per 200 
įvairių gintaro išdirbinių. Kle
mensas apie savo namus buvo 
užvedęs lietuvišką ūkį. Jų pa
langėse klesti bijūnai, puikios 
gėlės supa Marijos statulą.

Po visų iškilmių auksinio, šios 
poros, jubiliejaus, praėjus vos 
pustrečio mėnesio, labai staiga 
atsiskyrė su šiuo pasauliu Kle
mensas ir iš Šv. Kazimiero baž
nyčios gegužės 5 d. palaidotas 
Kalvarijos kapuose. Jos dabar 
didžiausia atrama našlystėje y- 
ra sūnus Vincas, su gražia lietu
viška šeima gyvenąs šalia tėvų 
hamo. Viena dukrelė vienuolė 
pradžioj birželio atostogauja 
pas savo mamytę Margaritą.

BROCKTONO BALFO 72 KP.
Balfo skyr. išrinko naują val

dybą. Pirm. Ernestas Bliudni- 
kas vicepirm. Mykolas Klimas, 
ižd. Antanas Eikinas, sekr. An
tanas Jurkštas, valdybos nariai 
— Juozas Dabrega, Adolfina 
Prėžgintaitė ir Leonardas Ša
kys.

MIRTYS
Pereitų metų pabaigoje ir šių 

metų pirmajame pusmetyje 
Brocktono lietuvių koloniją pa 
lietė skaudžios eismo nelaimės. 
Automobilio susimušimuose žu
vo stud. Jūratė Valiūnaitė, Jo
nas Vasyliūnas, Ferdinandas 
Šmitas ir Kasperavičius. Visi 
dar jauni žmonės. Klemensas

Chicagos Aukšt. lit. mokyklos aštuonioliktosios laidos abiturientai 
mokytojais ir tėvų komiteto nariais.

Nuotr. J. Slaboko

Mazgelis staiga mirė gegužės 
1 d. Mirė: dr. Vaitkaus mama 
Stasė Vaitkienė, Kotryna Va- 
leckienė, Elena Adomavičienė, 
broliai Kazimieras ir J. Čirbulė- 
nai, Leonas Aitutis, Dionyzas 
Meižys, Konstantinas Jurkevi
čius, Aleksandras Mereckis, Ta
mulevičius ir kiti.

TRUMPAI
— Parapijos choras, vadovau 

jamas kun. Vincento Valkavi- 
čiaus, pasigėrėtinai gieda Šv. 
Kazimiero parapijos 10 vai. lie
tuviškas mišias. Choras du kar
tus giedojo pranciškonų misi
jos koplyčioje Brocktone, kur 
buvo pasakyti pamokslai, an
gliškai, visuomenė supažindinta 
su Lietuvos kančia po komunis
tine letena.

— Ramonai Bikinaitei ruo
šiantis kurti šeimą, brocktonie- 
tės suruošė mergvakarį, atjaus 
damos Ramonos našlaitišką būk 
lę. Mamytė serga — nuolat li
goninėj, tėvelio neturi. Čia sa
vo nuoširdumą parodė Moterų 
sąjungos 15 kp., vadovaujama 
Bronės Meižienės. Daug atsi
lankė ponių, įteikė Ramonai nau 
dingų dovanų. Daug prisidėjo ir 
sodalietės.

— Nauj. Anglijos sąjungie- 
čių seime dalyvavo iš 15 kuopos 
Brocktone šios atstovės: Bro
nė Meižienė, Barbora Bolman- 
tienė ir Birutė Tamulienė, kuri 
savo automobiliu visas nuvežė. 
Bravo 15 kp. aktyvistės! Neda

LIETUVIŠKAS ŽODIS 
PRIE BISKAJOS

(Atkelta iš 2 psl.)
bele Mickienė ir kt. O taip sklan 
džiai mums paduodavo valgyti 
ir meiliai nusišypsodavo lietu
vės: Adelė Dapkūnienė, Juoze- 
fina Gužauskiene, Ona Bukienė, 
Petronėlė Šarkienė ir Valerija 
Adomaitienė. Ačiū visiems ir vi 
soms.

Naujų laikų knygnešė
Tai J. Narūne - Pakštienė. Ma 

lonu buvo ją čia sutikti ir su
sipažinti, susipažinti su mano 
profesoriaus a. a. Kazimiero 
Pakšto žmona. Kai kurį sekma
dienį mes jos staliuko su kny
gomis nepamatydavom čia, bū
davo liūdna. O šiaip dažniausia 
ją rasdavome ir vartydavome 
jos išstatytas knygas ir kurių 
trūkdavo tavo knygyne, nupirk - 
davai. Tai mūsų lietuvių žur
nalistė rašytoja ir poetė. Jau 
yra išleidusi savo kūrinių pa
saulin ir dabar laukiame jos rin 
kinio vėl skirto vaikams. Ji čia 
įsikūrusi, gyvena ir dirba. Ra
šo įdomias korespondencijas 
Drauge, Darbininke, Moteryje 
ir kitur. Ir šiaip mėgsta puoš
tis tautiniais rūbais. Ji su po
nia Kaulakiene ir Kungiunda 
Kuodaitiene labai praturtino Va 
sario 16 minėjimą savo tautinių 
rūbų puošnumu ir poetišku žo
džiu.

Kas galvojate kitą žiemą at
vykti Floridon, nepamirškite 
Lietuvių Piliečių klubo Miami 
mieste, 3655 N W 34 St. Čia 
lietuvių susitikimo, pasimaty
mo vieta.

Juo nuoširdžiau lankysime lie 
tuvių įkurtas įstaigas, dainuo
sim, kalbėsim lietuviškai, juo 
ilgiau lietuviškas žodis čia 
skambės.

Kenosha-Racine, Wisc.
UŽDEGSIME JONINIU 

LAUŽĄ

D.L.K. Kęstučio šaulių kuopa 
Wisc. kasmet rengia tradicinį Jo
ninių vakarą, kuriame iškilmin
gai uždegamas laužas ir atlieka
ma joninių iškilmių tradicinės

Geras pavyzdys žmogui daugiau reiškia, nei geras pamoky
mas. Praeityje turime daug asmenybių, kurios savo galvojimu, 
gyvenimu ir dvasios tobulumu gali būti pavyzdžiu mums vi
siems.

Todėl, tarp daugelio kitų DRAUGE gaunamų knygų, patar
tina pasiskaityti ir

Išganymo kelias, Pranciškus Salezas 3.50
Misionieriaus užrašai, kun. R.W. AIexander 1.50
Pažvelkime į Mariją, prel. F. Bartkus 2.00
Šv. Antanas Paduvietis, Nello Vian 1.00
Šv. Augustinas, Giovanni Papini 3.00
Šv. Jonas Bosko, kun J. Lemoyne 5.00
Šv. Kazimieras, Z. Ivinskis 2.00
Šventųjų gyvenimai, kun. K. Matulaitis, MIC 3.00
Tėvas Pijus, kun. V. Rimšelis, MIC 2.00
Vyrai klystkeliuose, kun. J. Prunskis 3.00

mokesčiams.

lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ......................... $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva. 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ...................................... $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHi

imli........ .
Kas skundžiasi, kad nėra literatūros jaunimui, tikrai apsi

džiaugs sužinojęs, kad to trūkumo nebėra. Visa eilė anksčiau ir 
vėlesniu laiku išleistų vaikams ir vyresnio amžiaus jaunimui 
tinkamų leidinių patenkins kiekvieną jauną skaitytoją:

Algis ir Alytė (spalvavimui) ................ 0.50
Tėviškėlę aš regiu, Pr. Imsrys ................... 1.00
Aukso kirvis, J. švaistas .......................... 2.50
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka .... 1.25 
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienė .... 2.00
Labas rytas vovere, J. Minelga ............... 2.50
Lietuviškos pasakos, dr. J. Balys ......... 2.50
Mėlyni karveliai, A. Baronas ................  1.50
Murklys, A. Giedrius ..................................1.80
Trys Sakalai, A. Vambutas..........................2.00
Baltasis Stumbras, G. Ivaškienė................... 8.60
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį,

D. Bindokienė.............. 1.50
Knykos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie kny

gos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii'

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiniiiiiiiiiiiiiiiiiii
Religinio turinio knygos, kuriose kiekvienas ras gausios me

džiagos dvasiniams apmąstymams ir paskatinimų siekti tobules
nio gyvenimo:

(MAŽASIS TOBULYBĖS KELIAS, B.P. Martin minkš. virš. $1.00 
1 (Šv. Teresėlės gyvenimas) Įdėt. virš. $1.50

^TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ, vysk. V. Brizgys..............$1.50
' (gyvenimo temomis Kristaus dvasioje)t.I
•MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, kan. dr. P. Aleksa .............. $1.00

(Marijos 1917 m. apsireiškimų aprašymas)

.MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, vysk. V. Brizgys .... $1.50j 
(gegužės mėn. pamaldoms)

FATIMA IR MES, Matulis, MIC ...............................
(apreiškimų pasakojimai)

MARIJA MUMS KALBA, S. Matulis, MIC ..............
(Marijos apsireiškimai Lietuvoje ir Europoje)

į Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

programos, sutraukiančios nema
ža skaičių tautiečių.

Šiais metais Joniniij vakaras 
rengiamas birželio 21 d. Vinco 
Bagdono sodyboje, šalia Michi- 
gano ežero, tarp Kenoshos - Racl- 
nos miestų prie 32 kelio, arba 
Sheridan rd. Adresas: 329 N. 
Sheridan Rd. V. Bagdonas yra į- 
sirengęs puikią piknikams vietą 
prie ežero, į kurią reikia nusileis
ti keturiasdešimt septyniais laip
tais žemyn. Laiptų architektūra 
ir šalia jų įvairios figūros prime
na žilos senovės architektūrą.

Jaučiams ir avinams kepti yra 
įrengęs įdomią ugniavietę su auk 
štu ir įdomiu bokštu.

Apylinkės lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti Joninių iškil
mėse, kurios prasidės 2 vai. p.p. 
Bus kepami įvairūs mėsos keps
niai, veiks eleksyro šuliniai ir ki
ti paįvairinimai, kaip su valti
mis pasivažinėjimai ir saulės vo
nios. Temstant bus iškilmin
gai uždegamas milžiniškas lau
žas. Atvykę automobilius prašo
me statyti vakarų pusėj, 32 ke
lio skerskalviuose.

B. Juška
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— Nesame silpni, jei tinkamai 
panaudojame priemones Dievo skir
tas mūsų naudojimui. — Patriek 
Henry
— Amerikoj 1967 m. pagamin

ta 7.6 mil. automobilių, tai 41% 
viso pasaulio mašinų.

— Amerikoj yra 100 mil. au- 
tovežimių. Iš jų 80% automobi
liai.

— Nėra Jokios tiesos, kurios as
meniškos ydos neiškraipytų.

J. Holand

GĖLĖS
VestuvBms, banketams, laldotuvPnu 
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILUS GftLINYCiA 

2443 W. 6Srd St., Chicago, Illinois
PB 8-0833 — PB 8-0834

PETKUS
T6VAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

i T r—j
•f T. SKflPTEiniS1

'i B $ 1 
H ii 0 ji****'i

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tei. REpubUe 7-1218
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

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

8307 8. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. Y Arda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ.___________Tel. YArds 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD.. OAKLAVVN, ILL. Tek 638-2320 j

MANO KELIAS PRIE 
ALTORIAUS

PREL DR. F. BARTKUS

Savais žodžiais, lyg pasakoda
mas įdomią istoriją, autorius pie
šia čia savo gyvenimą kaip dai
lininkas paveikslą.

Įvesti dialogai paįvairina pasa
kojimą ir daro knygutę gyvą ir 
įdomią.

Šeima, tėviškė, mokslas, pašau
kimas į dvasininkų luomą ir gy
venimo įvykiai — viskas dėsto
ma to laikotarpio fone, kuris nu
šviečia ne tik atskirų žmonių, 
bet ir visos Lietuvos gyvenimą.

Knygutė 95 psl., raudonais gy
vais viršeliais, kainuoja tik 1.00 
dol. ir gaunama DRAUGE.

Prie knygos kainos prašome 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.
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X J Pedagoginį Lituanistikos 
institutą jau įstojo šios K. Do
nelaičio Aukštesniosios Litua
nistinės mokyklos abiturientės. 
Ramunė Baronaitytė ir Kristi
na Bukaveckaitė. Tos mokyklos 
tėvų komitetas, vertindamas tų 
abiturienčių gražų ryžtą, pa
skyrė joms po 40 dol. Instituto 
metiniam mokslo mokesčiui ap
mokėti. Institutas sveikina nau 
jąsias studentes, o tėvų komi
tetui reiškia padėką už sumanų 
veiksmą jaunajai mokytojų 
kartai ugdyti. Studentų regist
racija tęsiama toliau.

X Skaitytojai vertina mūsų 
spaudą ir remia savo savo dien 
raštį. Pratęsdami prenumeratą, 
atsiskaitydami už korteles ar 
dėkodami už kalendorius, auko
jo: po 3 dol. — Sofija šaulys, 
J. Skladaitis, Aug. Jakutis, Mrs. 
Julita Žičkus, J. Paliulis, Marija 
Juozėnienė, Miss Lilian Šukys, 
S. Grigaliūnienė; po 2 dol. — 
E. Kersnauskas, M. Jurgaitis. 
Br. Sereika, St. Kezutis, C. 
Anužis, An. Dilkas; po 1 dol. 
— J. Kanavolas, R. Maldūnas 
Ant. Jurgėla, Mrs. Anna Ma
žeika. Visiems nuoširdžiai dė
kojame.

x Kazimieras Narušis, mūsų 
dienraščio skaitytojas Chicago
je, parėmė “Draugą” 5 dol. au
ka. Nuoširdžiai dėkojame.

X Chicagos lietuvių organiza
cijos, norinčios pasveikinti vysk. 
A. Deksnį jo pagerbimo Chica
goje proga, sveik ’ nimus prašo
mos siųsti komitetui raštu. 
Sveikinimus galima pasiųsti vyk 
domojo komiteto pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnui, 12500 Pavvnee, 
Palos Park, III. Pagerbimas bus 
birželio 29 d.

X Cicero šv. Antano parapi
jos globėjo šv. Antano šventė 
paminėta praėjusį penktadienį 
vakare iškilmingomis lietuviš
komis pamaldomis ir procesija. 
Gerai paruoštą pamokslą pasa
kė kun. A. Naudžiūnas, MIC, 
iškilmingoje procesijoje daly
vavo mokyklos vaikučiai ir sve
čių kunigų; pamaldose buvo 
gausiai tikinčiųjų.

X A. a. Pranas Otonas Le- 
pertas, savanoris kūrėjas, mirė 
sulaukęs 75 m. amžiaus. Lietu
voje tarnavo saugumo departa
mente. Paliko žmoną ir sūnus. 
Lepertai gyveno Ciceroje, kur 
turėjo rūbų valyklą. Velionis 
laidojamas iš Ziono bažnyčios.

x Herezija yra sakyti, kad 
kiekvienas oro vėsintuvas ima 
šviežią orą iš 'lauko. Gradinskas 
parduoda Welbit vėsintuvus — 
jie ima. 2512 W. 47 St.,
FR 6-1998. (sk.)

X Marijonų bendradarbių 
Chicago apskr. susirinkimas, 
paskutinis prieš atostogas, 
įvyks šį trečiadienį, birželio 18 
d.. 7 vai. v. vienuolyne prie 
“Draugo”. Skyrių valdybas 
prašome būtinai dalyvauti, nes 
bus svarbių pasitarimų..

X Ona ir inž. Jonas Motie
jūnai parėmė mūsų dienraštį 5 
dol. auka. Dėkojame.

X EMERSON oro vėsintuvai 
(air conditioners) _  Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir 
įdėjimas veltui. Banga TV, 
2649 W. 63rd St., tel. 434-0421, 
namų WA 5-3607. (sk.)

x Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $25,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po 
lisą 149 dol., pas Frank Zapol 
jūs mokėtumėt 117 dol., sutau
pydami 32 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (pr.)

Chicagos
žinios

PRAŠO $700,000 IŠ LIFE 
ŽURNALO

Chicagos policininkas, ser
žantas Emest Dreksler, apy
gardos teisme prašo $7000,000 
atpildo iš žurnalo Life leidėjų. 
Žurnalas buvo patalpinęs jo pa 
veikslą su jį pažeminčia paraš
te demokratų konvencijos me
tu.

ŠEŠIŲ AUKŠTŲ GARAŽAS 
O’Hare aerodrome iki 1972

m. bus pastatytas šešių aukštų 
garažas, kuriame bus vietos 7,- 
800 automobilių pastatymui. 
Dabar yra vietos tiktai 5,700 
automobilių. Statyba kainuos 
apie 35 mil. dolerių.

KUNIGŲ PASKYRIMAI
'Kardinolas Cody šiomis die

nomis paskyrė 134 kunigus, 
įskaitant naujai įšventintus, 
naujoms pareigoms. Keturi kle
bonai paskirti emeritais. Jų tar 
pe yra kun. Pr. Juškevičius, 
buvęs Dievo Apvaizdos parap. 
klebonas. (Taipgi 11-ka lietuvių 
kunigų paskirti ar patvirtinti 
vikarais ar kapelionais įvairio
se lietuvių ir nelietuvių parapi
jose.
KAINO)* 'STATYBOMS KYLA

Statybininkai Chicagoje pa
reiškė, kad čia statybų kainos 
pakilsiančios 7 proc. Įvairioms 
statybininkų unijoms Chicago
je ir apylinkėse priklauso apie 
100,000 narių, kuriems šiomis 
dienomis algos buvo pakeltos 
nuo 25 ilki 75 centų valandai. 
Darbininkai prie statybų dabar 
uždirba nuo $5.22 iki $7.65 už 
vallandą.

LAIKRAŠTININKŲ MIŠIOS
Chicago Today dienraštis 

pranešė, kad prieš kiek laiko 
kardinplas John Cody laikė 
laikraštininkams Mišias. Ko
munijos metu juodųjų manifes
to kopijos nešėjas prisiartino 
prie kardinolo ir jam pasakė: 
“Mes norime gauti šios dienos 
kolektą.” Kardinolas atsakęs: 
“Šiandien nėra kolektos.” Laik 
rastis pastebi, kad laikraštinin
kai žinomi kaipo šykštūs davė
jai.

X Viktorijai Leone, Marijo
nų bendradarbių Chicagos aps. 
sekretorei, padaryta operacija 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Guli 
kamb. 603—2. Laukiama, kad 
ligonė greitai sustiprės ir su 
grįš į visuomeninę veiklą.

X Povilas Dirkis, pradedant 
Alvudo vakarojimus Marąuette 
parko ąžuolyne, birželio 14 d., 
bės tema: ‘‘Nors baisiųjų birže
linių įvykių autorius miręs, bet 
jo užmačios gyvos.”

X Arch. Egidijus Valaitis su 
žmona gailestingąja seserimi ir 
dukrele Dana išsikėlė į Califor- 
niją. Eglė Valaitienė ilgesnį lai
ką dirbo dr. P. Kisieliaus kabi 
nete Cicero.

0

Moksleiviai ateitininkai prie Marijos šventovės Washingtone gegužės 
18 d.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
IŠ LIETUVIŲ FONDO 
TARYBOS POSĖDŽIO

LF taryba birželio 8 dienos 
posėdyje, Jaunimo centre, Chi
cagoje, atsidėjusi svarstė eilę 
fondą liečiančių klausimų, kurie 
lems artimesnės ateities fondo 
administravimą, kapitalo inves
tavimą, vajaus vykdymą bei 
gausaus pelno paskirstymą.

Pirmoj eilėj sudaryta nauja 
fondo vadovybė — tarybos pir
mininku perrinktas dr. K. Ba- 
lukas ir valdybos pirmininku dr. 
A. Razma, kuris nedelsdamas 
pristatė tarybai patvirtinti nau
jos valdybos sąstatą: A. Rėklai
tį vicepirnr ninku ir reikalų ve
dėju. dr. V. Šimaitį vicepirmi
ninku, H. Darą iždininku, K. A. 
Girvilą sekretorium ir inž. V. 
Naudžių investavimo reikalams. 
Fondui augant, didėja ir jo ad
ministravimo uždaviniai, todėl 
valdvbos sąstatas padidintas, 
sustiprintas. Taryba šios sudė
ties valdybą patvirt'no.

Sudaryta fondo pelno skirsty
mo komisija iš tarybos narių: 
dr. J. Valaičio, dr. K. Ambro- 
zaičio ir inž. V. Kutkaus. Į šią 
kom-ją įeina ir trys JAV LB at 
stovai — kun. J. Borevičius, SJ, 
J. Kavaliūnas ir A. Šantaras. 
Nuo šiol pelno skirstymo komi
sija veiks pastoviai, nes jai ten
ka sekti, studijuoti bei vertinti 
liet. gyvenimo reiškinius ir neš
ti atsakomybę už kas metai vis 
didėjančio fondo pelno paskirs
tymą.

Kapitalo investavimo ir spau
dos - informacijos komisijas nu
matyta sudaryti artimoj ateity. 
Tų komis’jų uždaviniai taip pat 
gyvybiškai svarbūs, nes nuo jų 
narių sugebėjimo, patyrimo ir 
aktyvumo žymia dalimi priklau
sys laukiamo pelno dydis ir pa
ties pagrindinio kapitalo gre:- 
tesnis augimas. Tai kartu yra ir 
LF vadovybės vienas didžiųjų 
rūpesčių, įpareigojantis ją fon
do labui aukotis ir įtemptai 
d'rbti.

Aptarta eilė darysimų žygių 
vajaus eigai pagyvinti, kad dar 
šiais metais būtų ne tik pasiek
ta, bet ir peržengta pagrindinio 
kapitalo 600,000 dol. riba.

Pastikima liet. visuomenės 
pritarimu LF ir viliamasi, kad 
ir ateityje fondas pastoviai 
augs narių skaičiumi bei nau
jais įnašais, vis greičiau artė
damas prie siekiamo tikslo. Tas

Birželio 1 d. Vasario 16 d. gimnazijoj Vokietijoj konfirmuoti mokslei
viai. Nuotraukoje matyti dalis iškilmių dalyvių. Tai Liorencienė, .Evan
gelikų Jaunimo ratelio pirm., Gintaras Radionovas, Krašto valdybos 
ir kuratorijos sekretorė Ona Bartusevičienė, Hermanaitė, Liorencas, 
Borchertienė, Jonas Čėsna, Edvinas Dilba, Krašto valdybos reikalų ve
dėjas ir kuratorijos vicepirm. Justinas Lukošius, Jonas Dilba, kun. 
Juozas Urdzė, A. Veršelis, mokyt. Fr. Skėrys, mokyt. K. Motgabis, 
Antanas Mikalauskas, Verselienė, Dilbienė, Oėsnienė. Priekyje konfir- 
mantės žehna ir Irma Dilbaites. Nuotr, H. Motgabienės

X Reikalinga prityrusi siuvė
ja suknelių pataisymo darbui. 
Turi kalbėti angliškai. Dirbti 
daliną ar pilną laiką. Eleanoris 
Smart Shop, 2446 W. 63 St., 
tel. GR 6-9545, (ak.)

IŠ ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJ J. A. VALSTYBĖSE

— Rytprūsių “Landsmann- 
schaft” (vokiečių pabėgėlių iš 
Rytų Prūsijos vyriausioji orga
nizacija Vakarų Vokietijoje) 
paskyrė aukštus pasižymėjimo 
ženklus “Preussenschild” (Prū
sų skydus) dviems vokiškiems 
“memellenderiams”: Richardui 
Meyeriui ir Pauliui Brockui.

tikslas tuo greičiau bus pasiek
tas, kuo energingiau dirbs ne 
vien tik fondo vadovybė, 'bet 
kartu ir vajaus komitetai, įga- 
'liotiniai, pavieniai talkininkai ir 
ypatingai Lietuvių Bendruome
nės padaliniai bei kitos kultūri
nės ar visuomeninės organizaci
jos, kurių įvairioms instituci
joms bei jų atliekamiems dar
bams paremti LF skiria didžią
ją gaunamo pelno dalį.

S. Raudonas

Buvęs mokyklų patarėjas R. 
Meyeris pasižymėjo kiaipo vie
nas aršiausių vokietininkų gy
nėjų Klaipėdos krašte ir beato- 
dairinis kurstytojas prieš Lie
tuvos valstybę ir lietuvių tau-J 
tą. Tą pačią pragaištingą poli
tiką Meyeris varė ir po antro
jo pasaulinio ikaro, ilgus metus 
vadovaudamas “memellenderių” 
organizacijai Vakarų Vokietijo
je. Savaime menkai žinomas 
rašytojas Paul Brock veikia 
kaipo anos organizacijos spau
dos referentas.

DEVYNIASDEŠIMT METŲ 
SUKAKTIS

Marija Dičienė birž. 8 d. sa
vo artimųjų tarpe atšventė 90- 
ties metų amžiaus sukaktį. Ta 
proga jos dukterys su šeimomis 
surengė jaukias vaišes Vyčių 
salėje, kur buvo susirinkę apie 
60 svečių. Maldą prieš vaišes 
atkalbėjo kun. J. Borevičius, 
S J, o visi svečiai sugiedojo Il
giausių metų, linkėdami dar 
gražių ir laimingų dienų.

Vaišėms įpusėjus, J. Arvy
das eiliuota forma artimųjų 
vardu paskaitė gražų sveikini
mą, tinkamą tokioje gražioje 
sukaktyje. Taip pat sukaktuvi
ninkės duktė B. Variakojienė 
pašlaitė ilgesnį kūrinį savo mo 
tinos pagerbimui. Proanūkė G. 
Matukaitė perskaitė sveikinimo 
telegramas, gautas iš Vilniaus, 
Kauno, Kalifornijos ir kt. Vė
liau dvi proanūkės — Gracielė

ir Violeta. Makukaitės — pa 
skambino pianinu po porą kūri
nių.

Marija Dičienė, nors jau su
laukusi 90-ties metų amžiaus, 
yra dar energinga, judri ir stip 
ri. Ji pati apėjo visus svečius, 
juos pasveikindama ir su kiek
vienu rasdama atitinkamą kal
bą .

Šios gražios sjjkakties minė
jimą surengė M. Dičienės įduk
ros EI. Matukienė ir B. Varia
kojienė su šeimomis. Vaišėse 
dalyvavo ir artima giminaitė 
Lietuvos operos solistė Alodija 
Dičiūtė - Trečiokienė, taip pat 
svečių iš toliau atvykusių. Su
kaktuvininkei visi linikėjo su
laukti šimtinės ir išlikti tokiai 
pat stipriai ir energingai.

-Ps.

URUGVAJUJ
— Lietuvaitė vynuogių kara

laite išrinkta Urugvajaus vy
nuogių šventėj. Tai Elena, Ie
vos ir Antano Kaluzevičių duk
tė, universiteto stud., 20 m. 
amž. Pažymėtina, kad Elenutc 
labai puikiai kalba lietuviškai.

— Plaza de Lituania pamink
lo atidarymo iškilmės įvyksta 
birželio 19 d., o iškilmingi pie
tūs, dalyvaujant valdžios atsto
vams, birželio 22 d.

DR. K. AMBROZAITIS MIRĖ 
PLAUČIŲ VĖŽIU

Lietuvos Darbo Federacijos 
veikėjas ir Lietuvos demokrati
nių seimų atstovas dr. K. Amb
razaitis mirė 1957 gruodžio 6 
d. savo pasistatytame namely
je Čeniiševsk'io g. 2, Rešiotuo- 
se, Žemutinio Ingatsko rajone, 
Krasnojarsko srity. Jo žmonos 
Julijos teigimu, nuiręs plaučių 
vėžiu. Liko žmona ir 1955 spa
lio 21 d. gimęs sūnus Kaziukas, 
“Drauge” birž. 11 d. tilpusi ži
nutė liečia kitą Ambrozaitį.

V. Valt.

Kaip rašo “Memeler Dampf 
boot”, pasižymėjimo ženklai bu 
vę paskirti aniems kurstyto
jams prieš Lietuvą “jubilieji
niais metais”, t. y. Klaipėdos 
krašto atplėšimo nuo Lietuvos 
30 metų sukakties proga.

Ev. kun. J. Urdzė skaito maldas 
Vasario 16-sios mokinių evangeli
kų konfirmacijos iškilmėse.

Nuotr. H. Montgabienės

— Konfirmacija Vasario 16 
gimnazijoj. Birželio 1 d. Vasa
rio 16 gimnazijos evangelikų 
kapelionas Ikun. Juozas Urdzė 
iš Bad Godesbergo konfirmavo 
Huettenfeldo evangelikų bažny
čioje dvi konfirmante Zelmą ir 
Irmą Dilbaites. Dilbų šeima, 
prieš dešimt metų atvykusi iš 
okupuotos Lietuvos, konfirma
cijoj buvo gausiai atstovauja
ma. Šeimoje yra trys vaikiai ir 
visi trys lani’.co lietuvių Vasario 
16 gimnaziją.

Iškilmingose pamaldose kuni
gas Urdzė priminė feonfirman- 
tėms ir moksleiviams konfirma
cijos reikšmę ir atsakomybę 
prieš Dievą. Po pamokslo įvy
ko bendra vakarienė su nau
jais Bažnyčios nariais. Po pietų 
buvo suruošta kavutė evangeli
kams mokiniams, tėvams ir 
kviestiesiems svečiams. Susirin
ko apie 50 asmenų, kurių tar
pe buvo kunigas J. Urdzė, mo
kytojai K. Motgabis, Motgabie- 
nė, E. Tamošaitienė, A. Verše
lis, Tamošaitytė, Krašto valdy
bos ir Kuratorijos sekretorė 
Ona Bartusevičienė, Krašto val
dybos reikalų vedėjas ir Kura
torijos vicepirm. Justinas Lu
košius, konfirmantų tėveliai, 
Liorenčių jun. ir Musteikių šei
mos. Kavutė praėjo labai jau
kioje nuotaikoje. Jiaiun. Ratelio 
vadovas mokyt. Fr. Skėrys ta
rė įžanginį žodį.

— Lietuvos atstovas ir ponia 
Kajeckienė dalyvaus buvusio 
V. Dep-te Baltijos skyriaus vir
šininko ir ponios Richard W. 
Tims dukters Christinos su
tuoktuvių iškilmėse ir po to 
rengiamame priėmime birželio 
21 d.

— Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas ir ponia O. Kajeckienė 
geg. 16 d. pareiškė užuojautą 
mirusio valstybės sekretoriaus 
John Foster Dulles dukteriai ir 
sūnui — mirus nalšlei Dulles. 
Gegužės 17 d. jie dalyvavo pa
maldose už velionę Georgetown 
presbiterijonų bažnyčioje. Velio
nės duktė laišku padėkojo už 
užuojautą ir atsilankymą į pa
maldas.

— Memoriai Day — karių 
kapų puošimo — geg. 30 d. Lie
tuvos pasiuntinybės rūpesčiu, 
padėta gėlių prie U.S. Ltn. fia- 
muel J. HARR13 kapo, Arling- 
tono karių kapinėse. Ltn. Har- 
ris yra žuvęs Kaune 1920 m. 
už Lietuvos nepriklausomybę 
ir laisvę. 1969 m. birželio 4 d. 
Lietuvos atstovas J. Rajeckas 
pasirašė užuojautų knygoje 
Maldives ambasadoje — mirus 
buvusiam Sultonui Arnir Mohar 
med Farid Didi (1954—1968).

— Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejui, 4012 Archer Avė., 
Chicago, III. 60632, reikalinga 
žinių apie Nepriklausomoje Lie
tuvoje veikusius Aukšt. Admi
nistracijos kursus prie ministe
rių įkabinėto: kada kursai 
įsteigta, kiek ilgai jie veikė, kur 
buvo kursų būstinė, kas juose 
ir kokius dalykus dėstė, kokio 
mokslo cenzo ir amžiaus stu
dentai buvo priimami, buvo pri
imami tik valdininkai iš įstaigų 
komandiruoti ai' ir privačiai iš 
'šalies, per kokį laikotarpį kur
suose buvo išeinama mokslas, 
ar teikė kokių pirmenybių tar
nyboje kursus baigusiems as
menims, gal kam žinomi asme 
nys tuos kursus lankę ir baigę 
(jų adresai), duodavo kursai 
diplomus ar tik pažymėjimus 
ir t. t.. Būtų labai reikalinga, 
jei kas kursų baigimo diplomą 
turi, kad jį paskolintų šiam 
muziejui susipažinti ir nufoto
grafuoti.

Be to šiam muziejui reikalin
ga žinių apie Nepriklausomoje 
Lietuvoje veikusią “Lietuvos 
Laivynui remti draugiją”: Ka
da toji draugija įsikūrė, kur 
buvo jos buveinė, kas sudarė 
jos valdybą, kuo tos draugijos 
veikimas pasireiškė, kada ir 'kur 
bei kodėl toji draugija susilik- 
vidavo ir t. t.

Miuziejus bus labai dėkingas 
asmenims, suteikusiems prašo

mas žinias arba nors nurodžiu- 
siems asmenis apie paminėtas 
įstaigas žinančius ir galinčius 
suteikti žinių.

KANADOJ
_ Inž. Virgilijus .Sičiūnas ir 

Tyrūnė Girdzijauskaitė susi- 
tuokė birželio 7 d. Prisikėlimo 7 
bažnyčioje Toronte. Koncelebra- 
cines pamaldas laikė ikun. Pla
cidas Barius, OFM, kun. P. 
Ažubalis ir kun. Rafaelis Šaka
lys, OFM. Pamokslą pasakė 
kun. Ažubalis. Pamaldų metu 
giedojo “Varpo” choras ir sol.
V. Verikaitis. Abu jaunavedžiai 
yra varpiečiai. Inž. V. Sičiūnas 
yra veiklus lietuvių inžinierių 
sąjungos valdyboje ir “Varpe”. 
Sėkmingai baigęs Toronto uni
versitetą, gilino studijas JAV, 
jais baigdamas dvigubu magist
ro laipsniu. Šiuo metu jis dėsto 
Ryerson politechnikos institute 
Toronte. Jaunoji, Tyrūnė Gir
dzijauskaitė, prieš trejetą metų 
atvyko iš okupuotos Lietuvos 
pas tėvą į Torontą. Karo metu,* 
tėvui pasitraukus į Vakarus, 
maža Tyrūnė liko pas sirguliuo
jančią motiną, kuriai mirus 
globojo teta. Trėmimų metu ji 
su tetos šeima buvo išvežta į 
Sibirą ir ten išbuvo 10 metų.

AUSTRALIJOJ
— Akademinio skautų sąjū

džio skyrius inž. Česlovo Dubins 
ko rūpesčiu, neseniai atkurtas 
Adelaidės mieste, Australijoje.

ARGENTINOJ
— “Lietuviai Argentinoje” 

veikalas susilaukęs didelio pasi
sekimo lietuvių ir. svetimtaučių 
visuomenėje, išleidžiamas antrą 
ja laida. Veikale plačiai aprašo
ma Buenos Aires, Rosario, Be- 
risso, Santa Fe, Kordobos ir Tu * 
tomam lietuvių visuomeninė 
veikla. Iliustruota virš 250 foto 
nuotraukų.

Camegie Mellon universitete Pitts- 
burghe diplomą priimąs asmuo nėra 
mergina, bet vyras, tik dėvįs to
kius ilgus plaukus.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIJEVIZUOS APARATAI

CRANE SAVINGS
AND

Raštu sveikino Lietuvių Evan 
gelilkų Liuteronų vyriausiosios 
Bažnyčios tarybos pirm. senjo
ras kun. A. Keleris. Taip pat 
raštu sveikino Vasario 16 gim
nazijos mokinys Ervinas Leng
vinas ir atsiuntė gana stambią 
auką konfirmacijos šventei. Žo- 

i džiu dar sveikino Krašto valdy
bos reikalų vedėjas J. Lukošius 
savo ir katalikų kapeliono kun. 
J. Riaubūno vardu.

(Fr. Sk.)

LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

sąskaitas.
Minimum $»,000.00

Mokamas už Vienų Me- 
1,1 Certlfleatų sąskaitas 
m vesta, vinį o sąskaitas.

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