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MASKVOS SĄSKRYDIS' BAIGTAS
Nepasiryžo pasmerkti Kiniją — Pasaulio kom. partijų suvažiavimas, vakar pasibai
gęs, priėmė “dokumentą"— jo nepasirašė penki delegatai, visa eilė kitų pareiškė 
pritarią nepilnai arba pasirašė su pastabomis - Maskva skelbia apie “vieningumą", 
kurio nebuvo — Dar labiau išryškėjo skilimo komunistuose vyksmas.

Karo Vietname vaizdai

Socialistu suvažiavimas Anglijoje
Už platesnę Europos 

ūkio rinkę

Tikimasi “naujos Europos“
EASTBOURNE, Anglija. — 

Pirmadien. šioje pajūrio vieto
vėje prasidėjo 11-sis socialistų 
internacionalo suvažiavimas. Jo 
delegatai pažymėjo, kad Euro
poje, po dešimtmečio “tūpčioji- 
mo”, laukiama naujų permai
nų. Jie dar nedrįsta spėti apie 
Prancūzijos ateities politiką, ta
čiau Nenni, Italijos užsienio rei
kalų ministeris teigė: “Vetavi- 
mų laikai jau praslinko”. (Jis 
turėjo galvoje b. prezidento de 
Gaulle pasipriešinimą britus įsi- 
le'sti į Europos ūkio rinką).
51 partija su 70 mil. šalininkių

Pokario socialistų Europoje 
reikšmė nemaža. Socialistai šiuo 
metu valdo D. Britanijoje, Skan 
dinavijos kraštuose ir jie įe:na 
j visos eilės kraštų, be Pran
cūzijos, vyriausybes.

Dabar vykstančiame suvažia
vime atstovaujama 51 socialis
tų partija pasauly. Apskaičiuo
jama, kad socialistų — balsuo- 
janč'ų rinkimuose skaičius da
bar siekia 70 mil. Socialistai 
yra atsikratę, daugumoje, visų 
ryšių su marksistais.

Į SDS veržiasi 
komunistai

Pekino ir Maskvos komunistai 
siekia įtakos

WASHINGTON. — Senato 
pakomisė vakar paskelbė, kad 
į studentų — kovingųjų orga- 
nizaJciją, SDS, pastaruoju metu 
su savo įtaka veržiasi Maskvos 
ir Pekino komunistai. Jie siekia 
paglemžti į savo rankas orga
nizacijos vadovybę. Patys va
dai, KlonSki ir panelė Dohm, 
neslepia: jie esą revoliucionie
riai ir komunizmo šalininkai. 
Organizacija JAV-se šiuo me
tu turi ligi 8.000 narių.
Kinų (komunistai ir Chicagos

suvažiavimas
CHICAGO. — SDS suvažia

vimas šiandien prasidėjo Chica
goje. Spaudos žiniomis, viena 
pogrindžio organizacija, Pekino

Du SDS vadai: K. Klonski ir E. 
Dohrn, abu pritaria organizaciją 
paversti “revoliucine” (ir komu
nistine).

Pasiūlė europiečių “viršūnių“ 
pasitarimą.

EASTBOURNE, Anglija. — 
Socialistų suvažiavimo dalyviai 
vakar aptarė padėtį pasauly. 
W. Brandt, Fed. Vokietijos už
sienio reikalų ministeris ir P. 
Nenni, Italijos atstovas, pasiū
lė sukviesti Bendrosios Euro
pos rinkos, šešių kraštų “vir
šūnių” pasitarimą.

Vysk. Labukas grįžo 
į Lietuvę

Atsisveikino Vatikano atstovas
ROMA. — Birželio 11 d. iš 

Romos per Maskvą į Lietuvą 
grižo Kauno ir Vilkaviškio vys
kupijų apaštalinis administrato
rius vyskupas Juozapas Matu
laite - Labukas, lydimas sekre
toriaus kun. Jono Žemaičio. Vys 
kūpą Romos aerodrome palydė
jo Vatikano valst. sekretoriato 
atstovas mons. Montalvo, šv. 
Kazimiero kolegijos rektorius 
prel. L. Tulaba ir Romoje gy
veną lietuviai kunigai. Tuo pa
čiu lėktuvu iš Romos išskrido 
ir Rygos bei Liepojos apašta
linis administratorius vyskupas 
Vaivods, lydimas sekretoriaus 
kun. Ušarevskio.
Priimtas popiežiaus Pauliaus VI

Vatikano dienraštis “L’Os- 
servatore Romano” pirmoje skil 
tyje paskelbė, kad popiežius 
Paulius VI privačioje audienci
joje birželio 7 d., buvo priėmęs 
vyskupą J. Matulaitį - Labuką. 
Jis dalyvavo Vatikane bažnyti
nės teisės Kodekso reformos 
komisijos posėdžiuose.

komunistų šalininkė, “Revoliu
cinė raudonosios unijos sąjun
ga“, jau metus veikusi San 
Francisco srity, pasiryžusi įsi
veržti į SDS vadovybę. Jos va
das, Robert Avakian, keliavęs 
į Pekiną, galįs būti išrinktas 
SDS sekretorium. Permainoms 
nesipriešina ligšiolinis vadas, 
26 metų amžiaus, Michael Klon- 
ski. Savo ruožtu, į organizaci
ją veržiasi ir maskviniai komu
nistai.

Suvažiavimas baigtas, 
nepasiekta vieningumo

MASKVA. — Vakar, birželio 
17 d. Maskvoje baigtas, birželio 
5 d. prasidėjęs pasaulio kom. 
partijų suvažiavimas (oficialiai 
jis buvo vadinamas “Tarptauti
niu komunistų ir darbininkų 
partijų pasitarimu”). Dar nepil- 

' nomis žiniomis, Vakarų spau- 
j dos atstovams vakar pavyko 
patirti, kad suvažiavime priim
tas “pagrindinis dokumentas”. 
Iš 75 suvažiavimo dalyvių jo 
nepasirašiusios penkios delega
cijos. Pilnai pritarusi “doku- 
■mentui” vos 61 partija. Taigi, 
13 dienų vykusiame suvažiavi
me “vieningų” buvo net 20 par
tijų mažiau, kaip 1960 m. su
važiavime, anuomet dalyvavus 
81 partijai ir visoms delegaci
joms “vienu balsu” priėmus pa
siūlytas rezoliucijas.

Nepasmerkė Kinijos, 
pasipriešinus eilei delegacijų

Svarbiausias pas'baigusio suva
žiavimo bruožas — nepaisant 
sovietų kom. partijos vado L. 
Brežnevo birželio 7 d. paskelb
tų aštrių kaltinimų Kom. Kini
jai, šioji formaliai nei “doku
mente”, nei paskirame nutari
me, nepasmerkta.

Jau žinoma, kad vadinamieji 
nepriklausomieji komunistai, su 
Rumunija priešaky, dar prieš 
suvaž avimą reikalavo nekelti 
Kom. Kinijos klausimo. Tačiau 
rusai savo pažadą buvo sulau
žę ir ne tik jie, bet keliasdešimt 
'kitų delegacijų smerkė Kiniją. 
Dėl to visa eilė kitų buvo iškėlę 
Čekoslovakijos invazijos bylą 
ir negailėjo piktų žodžių jos vyk 
dytojai — Maskvai.

Penki visai nepasirašė,
kiti pareiškė priekaištus

Vakarus pasiekusiomis žinio
mis, iš penkių, atsisakiusių pasi 
rašyti pagrindinį “dokumentą”, 
dvi delegacijos, D. Britanijos ir 
Norvegijos komunistų, pareiš
kė, norinčios išsiaiškinti su savo 
centro komitetais. Domininko
nų respublikos komunistai pa
žymėjo, kad “dokumentui” 
trūksta kovinges^ės dvasios, 
dar dvi delęsrneiios, Kubos ir 
Švedijos, nenasirašė, nes turėjo 
stebėtojų teises.

Kai kurie pritarė tik vienam 
skyriui...

Trys partijos pareiškė, pri
tariančios tik vienam iš keturių 
“dokumento” skyrių, kur kelia
mas “kovos prieš imperializmą”

Vakar Maskvoje pasibaigusį kam. partijų suvažiavimą lydėjo ryškūs 
nesutarimai, gi, šalia 75 delegacijų, viena pačių svarbiausių “dalyvių” 
— tylinčiųjų buvo komunistinė Kinija su Mao (iš olandų spaudos)

Įvairios žinios
.Lenkijos Bažnyčia JAV - vokiečių erdves

• K. G. Kiesinger, Vokietijos 
kancleris, Washing'tone lankysis 
š. m. rugpiūčio 4-5 d.

• Astronautai Stafford ir 
Ceman birželio 30 d. lankysis 
Chicagoje. Jie bus iškilmingai 
pagerbti.

• V. Tereškova, sovietų kos
monaute, pareiškė, norinti vėl 
dalyvauti erdvės žygyje.

• Prancūzų komunistų vadas, 
W. Rotehet, kaip vakar paskelb
ta, kalbėjęs kom. partijų su- ; 
važiavime, susirgo ir buvo pa- i 
guldytas Maskvos ligoninėje. 1

skundžiasi .
Katalikų reikalavimai 
perskaityti bažnyčiose

VARŠUVA. — Visose Lenki
jos bažnyčiose sekmadienį per
skaitytas raštas - pranešimas. 
Tikintiesiems pranešta, kad e- 
sama reikalo priminti apie ka
talikų Bažnyčios reikalavimus, 
nes krašto viešojoje nuomonė
je siekiama sudaryti įspūdį, e- 
są, Bažnyčios padėtis pagerė
jusi.

Rašte išdėstyti šie priekaiš
tai Lenkijos režimui; neduoda
mi leidimai statyti bažnyčioms,T
suvaržytas religinis auklėjimas, 
tikintieji, dalyvaują paskirų 
vietų religinėse iškilmėse ar 
veiksmuose — persekiojami, pa 
g'aliau, krašto katalikams ne
leidžiama, atitinkamai jų svo
riui, dalyvauti viešajame gyve
nime.

i žygis - saules link
Vokiečių satelitai — j saulę
BONNA. — Fed. Vokietija 

ir JAV susitarė vykdyti vieną 
pačių rimčiausių erdvės žygių 
— paleisti satelitus saulės kryp
timi. To žygios išlaidos — 87.5 
mil. dolerių. Satelitų parengimo 
darbas pavestas Vokietijai. Ji 
juos jau pavadino “Helios I” ir 
“Helios II”. Žygis į erdvę, sau
lės link, numatytas 1974 - 75 m., 
tačiau ne iš vokiečių, bet iš a- 
merikiečių bazės.

Saulę pasieks 30 mil. mylių 
atstu

Du erdvėlaiviai, su instrumen 
tais, pasiekę saulę 30 mil. mylių 
atstu, tikimasi, galės ištirti sau
lės magnetinio lauko tirštumą, 
pasiųs į žemę temperatūros duo 
menis ir išmatuos saulės vėjų 
kryptis. Ligšiol dar joks erdvė
laivis nebuvo taip “arti” atsi
dūręs prie saulės sistemos.

klausimas. Tos partijos atstova
vo Italijos, Australijos ir San 
Marino “valstybėlės” komunis
tus. Dar trys kraštai, Rumuni
ja, Šveicarija ir Ispanija, nors 
ir pasirašė, bet iš anksto, atski
ru pareiškimu, pateikė visą eilę 
savo atskirų nuomonių, “rezer
vų”.

Laukiama nutarimus 
paskelbiant

Šiandien ar ryt laukiama su
važiavimo nutarimus paskel
biant. Turės paaiškėti tikrasis 
komunistų “pasitarimo” bei jų 
“vieningumo” •vaizdas. Žinoma, 
Maskvos spauda bei radijai-: va
kar skelbė apie “nepaprastai 
sėkmingą pasitarimą bei komu
nistinio judėjimo vieningumą”

Tačiau sausa skaičių kalba 
tai paneigia. Komunistų parti
jos sutarė tik dėl “kovos prieš 
imperializmą”. Visa eilė patai
sų, “rezervų” dokumente, ar pa
skirų pareiškimų bei papildymų 
liudijo: skilimo vyksmas komu
nistų organizme pažengęs gi
liai ir jį, bent pakenčiamai, su
lopyti buvo neįmanoma. Brež
nevas tepasiekė vieno tikslo — 
suvažiavimas įvyko. Vieningu
mas betgi neišryškėjo.

Rumunai ir jų sęjungi-
ninkai - prieš Maskvą

Nepriklausomieji komunistai 
vykdė spaudimą

VIENA. — Vakarų spaudos 
žiniomis, Rumunijos delegacija 
kom. suvažiavime buvo viena 
veikliausių, pasiryžusi paveikti 
pagrindinio “dokumento” reda
gavimą ir neįtraukti žodžių, ku
riais būtų pasmerkta Kom. Ki
nija. Esą, rumunų pažiūroms 
buvo pritarę dar bent apie 12 
partijų, daugiausia atstovavusių

Vak. Europos komunistus.
Jų bendras noras — nereikš

ti simpatijos Kinijai, bet užkirs
ti kelią Maskvos “smerki 
maras”, kurie, kitu atveju, galė
tų būti nukreipti ir prieš Itali
jos ar Rumunijos komunistus.

Be to, visi “nepriklausomie
ji” griežtai priešinosi Brežnevo 
“įsikišimo” sampratai. Esą, Mas 
kvai neturi būti ateity leista 
kituose kraštuose vykdomas re
formas sulaikyti ar galutinai 
palaužti sovietinių ginklų ar tan 
kų jėga.

Čeky jaunimas prieš 
režimą

Husak: ‘ tik Kristus tegalėjo 
daryti stebuklus”

MASKVA. — Kom. suvažia
vimo priešpaskutinę dieną spau
dos atstovai turėjo progos iš
klausyti Prahos naujojo režimo 
vado, G. Husako nuomonės. 
Žurnalistų paklausimus griežtai 
“sijojo” sovietų Tasso agentū
ros atstovas, Sergiej Lapin.

Husak pripažino, kad Čeko
slovakijos jaunimas nemaža da
limi nepritaria naujajam reži
mui bei jo krypčiai. Dėl to, jis 
teigė, “mums tenka politiniu po
žiūriu nuveikti nemažai darbų. 
Juk tik Jėzui Kristui buvo įma
nomi stebuklai ir tai... yra buvę 
labai seniai”.

Husak atsisakė pareikšti, ku
rios sąlygos reikalingos visiš
kai atitraukti sovietų okupaci-

Q. Pompidou, naujasis Prancūzijos prezidentas, sekdamas gen. 
de Gaulle pėdomis, palaiko glaudžius ryšius su įvairiais gyventojų 
sluoksniais.

Paryžius sena ar nauja 
kryptimi?

De Gaulle politika ir ateity, ar 
nauji veidai?

PARYŽIUS. — Prancūzijos po
litikai ir pilkieji piliečiai šiuo me
tu domisi klausimu: ką naujai 
išrinktasis prezidentas Pompi
dou pakvies į naująją vyriausybę. 
Tie naujieji pareigūnai įgalins 
aiškesnį vaizdą: ar Paryžius pa
siryš kitokiai krypčiai vidaus ir 
užsienio klausimų baruose.

Paryžiuje, užkulisy vykstanti 
tyli, bet mandagi kova tarp tų, 
kurie pasiryžę išlaikyti ligšiolinę 

' gen. De Gaulle vestą kryptį ir tų, 
kurie norėtų įsileisti į valdžią ir 
kitų partijų atstovus, taigi, val
džiai suteikti sutelktinį pobūdį. 

Gaullistai: M. Debre turįs 
pasilikti

Ryt jau turėtų būti paskelbta 
naujosios vyriausybės sudėtis. 
Šiuo metu beveik tikra, kad nau
juoju min. pirmininku būsiąs 
J. Chaban — Delmas, parlamen
to pirmininkas ir Bordeaux mies
to burmistras.

Žymiai opesnis reikalas: kas 
vadovaus užsienio politikai? Pats 
gen. de Gaulle, tikima, visu sa
vo svoriu dėsiąs pastangų paveik
ti Pompidou — Michel Debre 
palikimo užsienio reikalų vado
vo pareigose, kryptimi. Tariama, 
kad Debre sugebės patikinti: gau
llistų užsienio politika nekeičia
ma.

Visi Paryžiaus dienraščiai įsi
tikinę: gen. de Gaulle spaudimas 
neišvengiamas. Jis pats ryt iš Ai
rijos grįžta į Paryžių.

• Vak. Vokietijoje vakar pa
minėta 1953 m. sukilimo prieš 
rusų okupantus sukaktis. Kanc 
leris K. G. Kiesinger savo kal
boje pasiūlė R. Vokietijai tar
tis “žmoniškesnių sąlygų” klau
simu, tačiau priminė, kad R. 
Vokietijos režimas ir toliau ne
pripažįstamas.

KALENDORIUS
Birželio 18 d.: šv. Efremas, 

šv. Marina, Tolvandas, Vaiva.
Birželio 19 d.: šv. Brunonas, 

šv. Edburga, Andagis, Ramu
nė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, kiek vėsiau, galimi 
krituliai, temp. sieks apie 70 1. 
F., ryt — debesuota, vėsiau. 

Saulė teka 5:15, leidžias 8:28.

De Murville su M. Debre — 
ištikimieji...

Jei M. Debre toliau vadovau
ja užsienio politikai, tai reikštų, 
kad galėtų išblėsti viltys tų, ku
rie tikėjosi, jog Pompidou laimė
jus, Paryžius lanksčiau tartųsi su 
britais, airiais ar su skandinavais, 
ir ypač dalyvavimo Europos ū- 
kio rinkoje klausimu.

Neaišku, ar vyriausybėje pasi
liks ligšiolinis min. pirmininkas 
M. Couve de Murville. Jis, šalia 
Debre, stambusis de Gaulle “tęs
tinumo politikos” ramstis.

Tačiau mažai abejojama, kad 
finansams tvarkyti gali būti pa-t 
kviestas Antoine Pinay, 77 m. 
amž. Jis laikomas “finansinės iš
minties ir stabilumo” simboliu. 
Finansiniam ūkiui bei franko 
pastovumui tvarkyti Pinay dau
gelio laikomas vienintele išeiti
mi.
Galutiniai balsavimo duomenys

Prancūzijos vidaus reik. minis
terijos žiniomis, birželio 15 d. 
prezidentiniuose rinkimuose už 
Pompidou pasisakė 11.060.181 
rinkikas arba 58.2 proc., gi už A. 
Poher 7.942.915 arba 41.8 proc.

Mirė rašyt. M. Hlasko
Pabėgęs iš Lenkijos, 

režimo priešas
WIBSBADEN, V. Vokietija. 

— Jaunas lenkų rašytojas, Ma- 
rek Hlasko, birželio 16 d. ras
tas negyvas savo draugo bute. 
Manoma, kad mirties priežastis: 
per didelis miego tablečių su
vartojimas.

Rašytojas buvo vedęs vokie
čių filmų aktorę Soniją Ziemann 
ir gyveno Hollywoode, anksčiau 
buvo trumpai įsikūręs Izraely.

Rašytojas pagarsėjo po 1956 
metų “spalio įvykių” Lenkijo
je, parašęs “Aštuonių dienų sa
vaitę”, sukėlusią Gomulkos re
žimo pyktį. Savo raštuose kėlė 
niūrią gyvenimo tikrovę Len
kijoje. Kiti jo kūriniai: “Kapi
nės” ir “Sekantis sustojimas — 
rojus” (1960).

nius dalinius. Esą, tai tegalima 
“pasitarus su Varšuvos sutar
ties kraštų sąjungininkais”.

Numatytas spaudos pokalbis 
su R. Vokietijos režimo vadu, 
W. Ulbrichtu, buvo atšauktas.

Michel Debre, Prancūzijos ligšioli
nis užsienio reik. ministeris Ma
noma, kad Debre, patikimas ir se
nas gaullistų judėjimo narys, ga
lįs pasilikti vyriausybėje.



Į- DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. birželio mėn. 18 d.

IMITVBES
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

Redaguoja ps. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, Illinois 60629 
Telef. — 476-7089

SKT. KUN. A. SAULAITIS - NAUJAS 
DVASIOS VADAS

LSS Tarybos Pirmijos pirm. 
v.s. Antano ir v.s. Onos Saulai
čių sūnų Antaną pažįstame kaip 
labai aktyvų sąjungos vadovą.

Sueigose ir stovyklose klausė
mės jo turiningų paskaitų, gyvų 
pašnekesių. Praktiškai su juo 
dirbdami juokavo skautai. Ne 
vienas pasinaudojome jo reda
guojamu Skautų Aido priedu “Bu 
dėk” taip labai naudingomis va
dovavimui žiniomis.

Ilgai neužmiršime šį pavasarį 
įvykusiame S-gos vadovų suva
žiavime brolio Antano pravestos 
reto turiningumo, gilių religinių 
minčių susikaupimo valandos. Į- 
traukdamas pačius skautus, taip 
nuoširdžiai, paprastai ir vaiz
džiai paaiškino svarbiuosius reli
gijos simbolius, kad visą gyveni
mą liks neužmiršti. Dalinda- 
mies kasdieninės šventosios duo
nos trupinėliais kilome savo min
timis ir dvasia aukštyn ir , brolio 
Antano žodiais, jautėmės vienin
ga, stipri, broliška, seseriška šei- 

,ma, trokštanti artėti prie Dievo 
ir savo pareigas atlikti geriau, 
kaip lig šiol.

Tas didžios dvasios, taip vi
siems mielas, paslaugus brolis 
Antanąs gegužės 17 d. Šv. Juoza
po parapijos bažnyčioje Water-

bury tapo įšventintas į kunigus.
Laimingieji dalyvavo jo primi

cijose ir stebėjo mūsų broliui tei
kiamas lietuvių kalboje įšventini
mo apeigas ir gavo jo dvasišką 
palaiminimą. Negalėjusiems da
lyvauti kun. Antanas didesnėse 
kolonijose suteikia ganytojinę - 
progą dvasiniai pabendrauti da
lyvaujant jo mišiose, kurios y- 
ra tartum primicijų tąsa. Birže
lio 1 d. mūsų vadovai-vės, skau
tai tokiose mišiose ir priėmime 
dalyvavo Bostone, VI. 13 Detroi
te, VI. 16 Chicagoje ir vėliau ki
tur.

Tie, kurie neturime progos 
brolio mišiose dalyvauti, junki- 
mės tylia širdies malda, prašyda
mi Aukščiausiojo dangiškos pa
laimos jo pastoraciniam darbe.

Nėra diddesnio džiaugsmo, 
kaip susilaukti kunigo išaugusio 
iš savo šeimos tarpo, kuris mus 
supranta, nes pats skautiškomis 
idėjomis giliai persiėmęs. Tiki
mės jį matyti skautų-čių dvasios 
vadu, kuris mus dvasiniai stip
rins ir toliau kartu budėdamas 
padės idealiu skautišku keliu 
žengti.

v.s. K. Kodatienė, 
VS Pavaduotoja

LS Brolijos vadijos narys s. kun. Antanas Saulaitis, SJ su grupe 
skautų-čių vadovų prie Už Laisvę žuvusiems paminklo Chicagoje, .Jau
nimo kongreso metu, 1968 m. liepos 3 d. Iš k. sk. Andrius Šmitas — 
Vokietija, s. Antanas Saulaitis, S.J. — Bostonas, v. s. V. Kizlaitist — 
Clevelandas, sk. Algis šimukcnis — New Yorkas, v.s. Sofija Statkienė 
— Chicago, sk. v. R. Cibas — Australija, neatpažinta sesė ir LS 
Seserijos vyriausioji skautininke v. s. Malvina Jonikienė. Prie šio 
paminklo naujasis kunigas A. Saulaitis atlaikė pirmąsias iškilmingas 
šv. Mišias Chicagoje, birželio 15 d.

Nuotr. V. Kizlaičio

sokeriopą pagalbą ruošiant pava
sario balių, pietus Kaziuko mu
gės metu ir pagalbą ruošiant po- 
sueiginius pusryčius.

Toliau visi skautai-ės ir tėve
liai susėdo bendriems pusryčiams. 
Pasistiprinus, visi skirstėsi, skau
tai pilni planų vasarai, tėveliai 
su Šypsena, nes skautų eilės 
New Yorke vis tankėja. B.K.

UKRAINIEČIŲ PROTESTAS

JAV-se gyvenantys Ukrainos 
katalikai ir ortodoksai masinėmis 
demonstracijomis pareiškė protes 
tą prieš Rusijos ortodoksų Kijevo 
metropolito Filareto oficialų vi
zitą JAV-se. Ypatingai gausios 
manifestacijos įvyko Edmontono 
mieste, kur metropolitas Filare
tas kalbėjo spaudos konferencijo
je. Ukrainos ortodoksų tikintieji 
pasmerkė Maskvos patriarchato 
politiką, kuri komunistų įtaigoja
ma panaikino savistovų Ukrai
nos patriarchatą ir virš penkis 
milijonus tikinčiųjų Ukrainos ka 
talikų jėga verčia prisijungti prie 
Rusijos ortodoksų Bažnyčios.

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
nz apdraudę nuo ugnies ir aiitomo. 
bilio pas

FRANK Z A POLI 8
3208 H VVest 95th Street 

Chicago, Illinois 
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• Redakcija straipsnius tai 

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

i/į metų 
9.00 
9.00 
9.50

mėn.
5.00
4.50
5.50

1 mėn. 
2.00 
1.75 
2.25

• Redakcija 
8:30 — 4:30,
8:30 — 12:00

dirba kasdien 
Šeštadieniais

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais 8:?0 — 12:00.

Tel. ofiso HE 4-5849, rez 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 7 lst Street

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

SKAUTŲ, -ČIŲ SUVAŽIAVI
MAS MAINE

Tai buvo ketvirtasis skautų-čių 
suvažiavimas, kasmet augąs skai
čiumi. Pašaliniai žiūrovai stebi
si, tad suvažiuoja tiek gyvo, au
dringo jaunimo ir nebūna nesu
sipratimų. Atrodo, kad tai būtų 
specialiai parinktieji. Net mote
lio savininkas, kur buvo panak- 
vydintos sesės, paklausė iš kur 
mes surenkame tokias skautes, 
kurios stebina savo laikysena, 
mandagumu ir švara. Skautai ir 
skautės žino, kad čia jų šventė, 
kad pavasaris - jaunystė, o suva
žiavimas džiaugsmas. Tačiau pa
ti didžiausia pasisekimo paslap
tis yra mūsų tėveliai ir globėjai. 
Tėvai jaunimą paruošia, nesi
gaili lėšų, nei brangaus laiko 
taip toli nuvežti, o globėjai suda
ro tas sąlygas, kuriose mes galim 
taip jaukiai ir laisvai jaustis.

Labai didelis įvykis skautų šei
mai (nors nenori, kad būtų skel
biama, bet ar galima iškęsti.), 
tai būrinis laivas, beveik naujas, 
24 pėdų ilgumo, kurį rėmėjai 
Martinoniai padovanojo Atlan
to Rajonui. Laivą atplukdė pats 
šeimininkas V. Martinonis su pa
lydovu A. Matulaičių suvažiavi
mo atidarymo metu. Laivą glo
bojo Šv. Antano gimnazijos jū
rų skautai, pats skaitlingiausias 
vienetas visame rajone. Šis laivas 
yra pati stambiausia dovana mū
sų rajonui, už kurį Atlanto pa
kraščio skautai, o ' ypač Kretin
gos tuntas, nuoširdžiai dėkoja.

Be jaunimo, suvažiavime da
lyvavo ir nemaža garbės svečių: 
LSS Tarybos Pirmininkas v.s.A. 
Saulaitis, v.s. O. Saulaitienė su 
savo sesute, p.p. Martinoniai, 
rajono vadeivos ir visa eilė skau
tininkų bei vadovų. Suvažiavi
mo programą paruošė ir prave
dė s. kun. A. Saulaitis SJ ir s. R. 
Lora. Tuo pačiu metu, kai jau
nimas tobulinosi užsiėmimuose, 
vadovai posėdžiavo. Posėdžius 
vedė Ati. Raj. Vadeivos s. L. Mi- 
lukienė ir s. A. Bobelis.

Nėra abejonės, kad kol lietu
vių tarpe bus susipratusių tėvų, 
kurie sugeba užauginti tokį pui
kų jaunimą, kol bus pasišven
tusių vadovų, globėjų bei rėmėjų 
— tokie suvažiavimai nebus sun
ku suruošti. Jie duoda drąsos ir 
stiprybės, gi jūs skautai ir skau
tės, esate, mūsų jėga ir didybė.

metais, balandžio mėn. paskuti
nį savaitgalį vėl susitinkame Šv. 
Antano gimnazijoje.

Ateinantis suvažiavimas bus 
ypatingas tuo, kad švęsime pen
kerių metų Kretingos tunto jubi
liejų ir penktą pavasario šventę. 
Iki pasimatymo kitą pavasarį 
Kennebunkport, Maine.

M.S. Tuntininkas

ASS KORESPONDENCINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Akademinio skautų sąjūdžio, 
Akademikių skaučių dr-vės ir Fi
listerių sk. s-gos korespondenti
nės sueigos — suvažiavimai jau 
vyksta. Visi užsiregistravusieji da
lyviai netrukus gaus specialius 
biuletenius. Svarstomi organizaci
niai, administracijos ir veiklos 
reikalai, bus renkama vadovybė. 
Suvažiavimo komisijai pirminin
kauja fil. VI. Pažiūra, komisijos 
nariai: R. Rozenblataitė ir Jz. 
Venckus. Komisijai padeda I. Ja
nušauskaitė, A. Kazlauskaitė, V. 
Baipšys ir E. Kulikauskas. Dėl 
kurių nors priežasčių nespėjusie- 
ji įsiregistruoti kviečiami tuojau 
įsijungti į suvažiavimo dalyvių 
eiles. Rašyti adresu: Vladas Pa
žiūra, 1284 Live Oak Dr., Ana- 
heim, Calif. 92805.

NAUJAS ASS SKYRIUS
Adelaidėje, P. Australijoje, ne

seniai atgaivinta Ak. skautų sąjū
džio skyriaus veikla. Jam vado
vauja fil. Česlovas Dubinskas. 

PASIKEITĖ VSP TELEFONAS
LS Seserijos VSP v.s. Kunigun- 

dos Kodatienės naujasis telefo
nas yra - 735- 7334. Adresas - 
“Nida” Resort, Linden, Mich. 
48451.

tai -tės atšventė dvigubą šventę. 
Tą dieną, iškilmingoje Nerin
gos ir tuntų sueigoje pagerbė 
Šv. Jurgį ir paminėjo Motinos 
dieną. Skautai -tės 11 vai. ryte, 
organizuotai dalyvavo šv. Mišio
se, Viešp. Atsimainymo par. baž
nyčioje, Maspeth, N.Y. Po pamal
dų, tos pačios parapijos salėje, į- 
vyko abiejų tuntų iškilminga su
eiga.

Šv. Jurgio švėntės proga LSS 
V. Skautininkės įsakymu, Ne
ringos tunto tuntininkės pava
duotoja ps. G. Stankūnienė ap
dovanota Tėvynės dukros žyme
niu. Visa eilė brolių ir sesių šia 

Solistė p. Leskaitienė sutiko pa- . proga pakelti į vyresniškumo laip

NEW YORKO SKAUČIŲ 
SUEIGA

Saulėtą gegužės 4 d. popietę, 
susibūrėme pas p. V. Jonuškaitę 
- Leskaitienę, kuri mus gražiai 
priėmė savo namuose, Jamaica, 
N.Y. Ten turėjome progos išgirs
ti jos paskaitą apie tautodailę ir 
mūsų liaudies kūrybą.

Pradžioje papasakojusi apie 
liaudies dainų išsivystymą, sus
kirstė dainas į jų rūšis, pvz., se
zonines, švenčių, šeimos įvykių 
ir darbo. Buvo įdomu išgirsti tas 
pačias dainas dainuotas keliomis 
tarmėmis.

dainuoti įvairias liaudies dainų 
pynes, kurios jai sudaro didelę da
lį jos asmeninio džiaugsmo. O 
netikėtai atvyko pianistė Aldo
na Kepalaitė, mielai sutiko dai
nininkei akompanuoti pianinu. 
Sueigoje dalyvavusi tuntininkė 
Jankauskienė, įsijungė į diskusi
jas apie pagrindinę dainos ir liau
dies meno prasmę.

Toliau buvome pervestos į ki
tą sritį, kurioje stebėjomės tau
todailės raštų paslaptimis. Sun
ku patikėti kiek kantrybės ir su
manumo turėjo mūsų senovės 
moterys, kurios išaudė tokius 
nuostabius ir nepaprastai spal
vingus audeklus. Visi turėjome 
progos pamatyti neseniai gautus 
iš Lietuvos tautinius rūbus, bet 
retai tenka pamatyti tokius, ku
rie jau perkopę 200 metų amžių. 
Matėme ne tik priejuostes ir si
jonus, bet taip pat ir rankluoš- 
čius, pagalvėles, takelius ir stal
tieses. Sueigą užbaigėme kavute 
ir linksmu pašnekesiu.

Reikia stebėtis, kiek pasišventi
mo ir darbo sudeda p. Leskai
tienė berinkdama šiuos vertin
gus turtus, kurie primena ir iške
lia mūsų tautos vertę.

Širdinga padėka jai už šias ke
lias naudingai ir prasmingai pra
leistas valandėles, patirtas iš jos 
gilaus žinių šaltinio.

Vyr. sk. v.sl. A. Samušytė 
Draugininke 

ŠV. JURGIO SUEIGA 
NEW YORKE

Gegužės 18 d. New Yorko skau-

Skautininkų-kių ratelyje tėvas Augustinas, OFM, duoda skautininko 
įžodį Atlanto rajono skautų-čių suvažiavimo metu, Kennebunk Pert,

Tad nepamirškime, kad 1970Maine Nuotr. tėvo J. Bacevičiaus ( OFM

snius. į vyri skiltininkės laipsnį: 
Garunkštytė, Aid. Kidolytė ir 
Gražina Siemaškaitė. J skiltinin- 
ko-ės laipsnį: Rasa Milukaitė, 
Rūta Noreikaitė, Tauro tunto 
sporto vadovas Rimantas Rauba, 
Geležinio Vilko d-vės drauginin
kas Gediminas Mikalauskas, d- 
vės adjutantas Rob. Šilbajoris, 
Vilkiukų d-vės draugininkas psl. 
Algis Kidolis, Šarūno d-vės adju
tantas Saulius Siemaška ir Gin
taras Miklas. J paskiltininkio 
laipsnį pakelti broliai Andrius 
Osmolskis, Tadas Osmolskis, To
mas Dičpinigaitis, Algimantas 
Bružinskas, Rimas Labutis ir 
Saulius Alilionis.

SI. Algis Kidolis ir si. Gedimi
nas Mikalauskas išlaikė egzami
nus į I-mąjį skautų patyrimo 
laipsnį, Vytautas Mikalauskas - į 
II-rą .

Geležinio Vilko d-vės broliai 
Steponas Rimas Bulota ir Eimu
tis Karmazinas davė skauto įžodį. 
Skautės įžodį davė Rasa Vilgaly- 
tė. Neatsiliko ir paukštytės su 
Vilkiukais. Pirmą kartą raudo
nais kaklaraikščiais pasipuošė 
Lyda Kiaunytė, Gediminas Bi- 
vainis ir Arūnas Gudaitis. Tėvy
nės ilgesio mažgelį užrišo bro
liams -s. A. Gudaitis, sesėms -s. 
kun. J. Pakalniškis, gerojo dar
belio mazgelį užrišo įžodį davu
siųjų tėveliai.

Negalime pamiršti ir dviejų 
naujų vyr. skaučių, kurios vyr. 
skautės įžodį davė Catskill kal
nuose įvykusioje iškyloje, psl. Li
na Čerkeliūnaitė ir psl. Virginija 
Šeibytė. Sėkmės joms.

Po oficialios sueigos dalies se
kė pašnekesys, kurį pravedė s. 
kun. Jonas Pakalniškis. Jis savo 
žodyje vaizdžiai pabrėžė skautų 
globėjo šv. Jurgio riteriškumą ir 
kovą dėl tikėjimo ir ragino visus 
skautus sekti jo pavyzdžiu. Taip 
pat jautriais žodžiais kalbėjo apie 
motinas, jų pasišventimą ir mei
lę savo vaikams. Sueigos daly
viai jo žodžius palydėjo sutarti
niais plojimais.

Tėvų k-to pirmininkė p. A. 
Bulotienė nuoširdžiai padėkojo 
visiems skautams-ėms, židinie- 
tėms ir skautų tėveliams už įų vi

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — WA 5-8063

lllllllimilllillllllllllllllllllllllllllllllllllll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCIUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

iiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiiimimiiiiiim

APDRAUDŲ

J. B A C E

AGENTŪRA
Namų, gyvybėm 

automobiliu, 
sveikatos, bū 
nio.
Patogios išsl. 
mokūilu.- se 
lygos.

V I 6 I U S
Avė., PR 8-22336455 So. Kedzie

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV 
2608 69th St. TeL WA 5-278:
2501 OOth St. Tel. WA 5-273:
3333 So. Halsted St. Tel. 254-332< 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas

E. ir V. ŽUKAUSKAI

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—8 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dlenį uždaryta. Ligoniai priimami su
si tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGTN® CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25. Elgin. Illinois
Ofisas 3148 VVest OSrd Street

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 3241 VVest 66th Place

Tel.: REpubllc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais b 
penktadieniais vak nuo 7 Iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 03rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 479-4042

Resld. tol. VVAlbrook 5-8048

Ofiso — HE 4-5758.

OR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest olst Street 
Valandos: antradieniais, venKtadle-

nals 2—S v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6960
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
8PEOIALYBB — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susltarlma

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os tr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—1.1 ryto ir 4—8 v. v 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS. OPT.
3424 VV. 83rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ij 
“contact lenses”.

Valandos pagal susltarlma 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

5159 S<>. Damen Avenue
Valandos tik pagal, susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

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

Akušerija lr miiHfU ligos 
Ginekologine Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K a A

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad.. ketvirt. Ir penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. ir nuo 5 iki 8 v.v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-138.
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REllanee 5-1811
0R. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(įdėtu vis gydytojas)

8925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., G - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p, p., 
trečiad. uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
S®ECIALISTft

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVest ern Avenue 

Plrmad. antrad ketvtrt Ir penkt 
nuo 11 vai Iki . vai. p p u nuo 
« — 8 vai vakare Trečiad. nut 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p šeštad
11 vai ryto iki S vai. p p

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2019

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 va!., 
antra lr penkt. 1—4 vat 

Priiminėja tik susitarus.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So 'Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. t: 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr 
Šeštad. 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel, 787-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

į (By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
(NKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 7 lst Streer 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Kabineto tel. 687-2026 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
Rez. GRovehiU 6-0617 

Valandos: pirm lr ket. nuo Ura) 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą.

Bendra praktika Ir chtrurgijj 
Ofisas 2750 VV. 71st Strt».

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10 
y. r 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. 
karo. Sekmad. Ir trečiad uždai

Rezid. tel. VVA 5-3009

GYDYTOJAS IR CHIRURG/ 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTE

LIGOS
Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th i 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai : Pirm., antr., Treč 

penkt nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 11 
y- v šeštad. 2—4 vai. popiet lr 1 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HH 4-2128, Namu <31 8-

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street

Priiminėja ligonius tik susitart
VaA- £ V. M ir 6—8 » yal 

Trečiad. ir šeštad. uždarytą

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IK CHIRURG®

ir , 6fi48 So A,»’a>O Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6__ 8
'r”ki- šeštad 2—4 poi

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS (R CHIRURG/

3107 VVeel 7lst Streel
Vt'p«č2 ilklsV' p ,r 7 lkl 8 v 

Treč. ir šeštad. pagal susitarto:

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS



Komunistų suvažiavimas

NEPAVYKĘS KONGRESAS

Porą savaičių, užtrukęs ko
munistinių partijų suvažiavi
mas Maskvoje baigėsi. Mask
vos paruoštą, bet kitų komu
nistinių atstovų labai stipriai 
kritikuotą ir gerokai pataisy
tą baigiamąjį dokumentą pil
nai pasirašė 61 partija iš da
lyvavusių 75. Jo tekstas dar 
nėra žinomas (paaiškės šiomis 
dienomis), tačiau iš suvažiavi
mo eigos ir diskusijų galime 
susidaryti gana pilną kongreso 
vaizdą. Trumpai tariant, jis ne
pavyko.

Pirmiausia jį vargiai galima 
laikyti “pasaulio komunistų 
partijų kongresu”, nes iškyla 
kvorumo klausimas. Oficialiai 
buvo paskelbta, kad buvo atsto 
vaujami 75 kraštai, jų tarpe 
dvi nelegalios partijos, kurių 
vardai “saugumo sumetimais” 
nebuvo skelbiami. Manoma, 
kad tai yra Kamerūno ir Ku- 
weito mažos komunistų parti
jos (pirmajai priklauso 1000, 
antrajai — 50 narių). Iš atsto
vaujamų komunistų partiių be 
veik pusė veikia pogrindyje, 
jų tarpe 15 iš Lotynų Ameri
kos ir 9 iš arabų kraštų. Dau
gelis šių nelegalių partijų va
dovų gyvena Maskvoje ir yra 
Sovietų išlaikomi. Vis dėlto, 
matyt, nekaip jie gyvena: ne
gavę sovietinių automobilių, 
kaip užsienio kraštų atstovai, 
į šv. Jurgio salę ateidavo pės
ti ar atvažiuodavo tramvajais. 
Kvietimus į suvažiavimą atvvk 
ti atmetė tokios žymios ko
munistų viršūnės, kain Mao, 
Ho Chi Minas, Tito, Kubos Pi- 
del Castro.

Penkiolikoje kraštų komunis 
tai turi paėmę valdžią. Ten gy
vena ir daugiausia komunis
tų — 41 mil. iš bendro 44 mil. 
pasaulinio komunistų skai
čiaus. Tačiau Maskvos suva
žiavime tebuvo atstovaujama 
tik 20,4 mil. šios rūšies komu
nistų. Trūko ne tik Kinijos 
milžino, bet ir Š. Vietnamo, 
Jugoslavijos, Albanijos, Ku
bos, net Vietkongo (P. Vietna
mo) komunistų, kurie laikomi 
“kariaujančio komunizmo pa
žiba”, atstovų.

*
Iš 2,9 mil. komunistų, gy

venančių nekomunistiniuose 
kraštuose, tik 400,000, t. y. 
septintoji dalis, buvo ištikimi 
Maskvos linijai. Daugiausia 
tai Lotynų Amerikos ir arabų 
kraštų negausios komunistu 
partijos. 500,000 komunistų 
Maskvoje nebuvo visiškai at
stovaujami. Čia reikia įskaity
ti olandų, indų, japonų ir kitų 
Azijos kraštų komunistus. Du 
milijonai kapitalistinių kraštų 
komunistų, jų tarpe Italijos, 
Prancūzijos ir Australijos ko
munistų atstovai, iš esmės pa
sisakė prieš Maskvą ir jos pla
nus.

Iš šių duomenų ir iš atsto
vų pareiškimų visiems paaiš
kėjo, kad Maskvos komuniz
mas nebeturi daugumos. Ypač 
tai išryškėjo diskusijų metu 
Cekoslova'kijos reikalu.

Pirmą kartą Maskvos “Prav- 
da” savo skiltyse paskelbė 
nors gana sušvelnintas skirtin 
gas opozicines nuomones, ko 
anksčiau Sovietuose nebuvo. 
Net vilniškiai dienraščiai — 
“Tiesa” ir “Komjaunimo tie
sa” — atspausdino jų lietu
viškus vertimus. Pirmą kartą 
Sovietų gyventojai iš savo ofi
cialios spaudos patyrė apie ašt

Spaudoj ir gyvenime

PROF. ST. KOLUPAILA ELEGIJOSE
Mūsų Jonas Aistis kūrybingas. 

Jis milžinas poezijoje ir nuostabiai 
stilingas, Įdomus prozoje. Paimi Į 
rankas jo naująją knygą “Milfordo 
gatvės elegijos” ir negali atsigerėti 
jo talentu.

Visi sutiks, kad jisai rašo patrauk
lia, gyva forma. J. Aistis savo kny
goje apima labai daug temų ir pro
blemų, ir vienam žmogui sunku a- 
pie viską turėti pilnas vispusiškas

rią komunistinės sistemos kri
tiką. Taip iš Australijos ko
munistų partijos atstovo Aaro- 
no lūpų jie išgirdo, kad rusų 
įvykdyta Čekoslovakijos oku
pacija visiems pasaulio komu
nistams atnešė didelę gėdą. Iš 
Rumunijos atstovo Ceausescu 
Maskvos cenzūra išbraukė sa
kinį: “Negalima kalbėti apie 
komunizmo internacionalinius 
principus, kai vienas broliškas 
socialistinis kraštas įsikiša į 
kito socialistinio krašto vidaus 
reikalus”. Ta proga prisimin
ta, kad Rumunijos valstybės 
galva Ceausescu Maskvos aero 
drome buvo paties L. Brežne
vo iškilmingai sutiktas ir jo į 
skruostus išbučiuotas.

Tačiau Italijos komunistų 
partijos delegacijos šefas Ber- 
linąuer jį sutikusio rusų atsto
vo nebuvo pabučiuotas. O Ber- 
linguer juk atstovavo 1,6 mil. 
komunistų iš bendro 2.9 mil. 
komunistų kapitalistiniuose 
kraštuose skaičiaus, taigi dau
giau kaip pusę. Vėliau išrvš- 
kėjo ir šis gerai apgalvotas 
Maskvos žygis: konferencijos 
metu jis griežtai pasmerkė in
vaziją į Čekoslovakiją ir Mask
vos - Pekino nesutarimus.

Teigiamo įspūdžio atstovams 
nepadarė ir ilga L. Brežnevo 
kalba, kurios penktadali jis 
skyrė komunistinės Kinijos ap
kaltinimui. Ypatingai atstovus 
jaudino vieta, kur buvo kal
bama apie galimą sovietų-kinų 
atominį karą. Atstovų daugu
ma galimą Kinijos pavojų į- 
žiūrėjo tik Rusijai, bet ne pa
sauliniam komunizmui.

Nuvilti atstovai buvo ir ki
tur. Kubos specialus stebėto
jas Rodriguez reikalavo sukel
ti “liaudies karą prieš kapi
talistinį imperializmą” (čia iis 
turėjo galvoje JAV), bet L. 
Brežnevas kalbėjo tik apie ko
egzistenciją. Atstovai, kurie 
turėjo progą pasiekti Kinijos 
atstovybę Maskvoje, ant jos 
sienų dar galėjo pastebėti ne 
taip seniai rusų demonstran
tu paliktas niokojimo žymes. 
Negeresnį įspūdį paliko ir su
važiavimo metu kilęs nauias 
rusų-kinų pasienio incidentas 
bei griežtas Kinijos protestas 
Maskvai.

*
Vertinant iš esmės suvažia

vimą, reikia pasakyti, kad iis 
buvo ne visuotinis, bet tik da
linis. Maskvai, tiesa, grasini
mo ar maldavimo keliu pavy
ko priversti kai kuriuos atsto
vus pasisakyti jai palankia 
prasme, tačiau nepavyko at
kurti komunizme vienybės ir 
atstatyti centralizacijos. Kai 
kurie stebėtojai šypsodamiesi 
pastebėjo, kad Italijos komu
nistų atstovas taip drąsiai 
prieš Maskvą šneKėjęs tik to
dėl, kad jo kraštą sauganti 
NATO. Išryškėjo, kad pasau
linis komunizmas nebeturi nei 
vieningos organizacijos, nei vie 
no vado. Kalbant apie Rusijos 
komunistų vadą L. Brežnevą 
nurodoma, kad jis niekada ne
buvęs pogrindininkas, niekada 
neorganizavęs streiko ir nepla 
tinęs komunistinių nelegalių 
atsišau'kimų. Išaiškėjo ir tai, 
kad komunistiniai kraštai ir 
pačios komunistinės partijos 
rusiško komunizmo nemėgsta 
ir kad neilgai trukus ateis lai
kas, kai Sovietai komunizmą 
galės skleisti tik savo terito
rijos ribose. b. kv.

informacijas. Ne man vienam Į akis 
ir Į širdį krito, kad sugretinimas 
prof. Kolupailos su L. Gira (117 
psl.) visgi yra netikslus. Liudas Gi
ra ir pasaulėžiūriniu, ir moraliniu 
atžvilgiu buvo blaškomas kaip ta vė 
jo rodyklė.

Ne toks buvo prof. St. Kolupai
la. Tai buvo visą laiką išlikęs nuo
širdus patriotas ir taip pat religiją 
respektuojąs žmogus. Jeigu jis, oku-

Komunistų partijos suvažiavi
me Kremliuje sutarė pasmerkti 
vakarietiškąjį imperializmą ir 
siekti vienybės. Vienu balsu suta
rė paskelbti atsišaukimą, smer
kiantį JAV imperializmą. Aštrus 
atsišaukimas, kuriame kaltinami 
amerikiečiai ne tik dėl karo Viet
name, be ir dėl taikos vilkinimo 
prabėgomis tebuvo paminėtas 
vakarietiškoje spaudoje.

Trys klausimai
Siekimas komunistinės vieny

bės Kremliaus suvažiavimo daly
vius nuvedė skirtingais keliais. 
Sovietų imperialistinė politika su 
kėlė nesutarimus 75 komunistų 
partijų suvažiavime Kremliuje. 
Vieni pasmerkė Sovietų priešišku
mą Kinijai, kiti priekaištavo So
vietų kariuomenės įvesdinimui 
Čekoslovakijoje, treti aštriais žo
džiais palydėjo sovietinę naująją 
suverenumo sampratą “socializ
mo labui kištis į kitų kraštų vi
daus reikalus”.

Šie trys klausimai protarpiais 
sukėlė nedarną komunistų suva
žiavime. Kelios partijos smerkė 
Sovietų jėgos panaudojimą Čeko 
Slovakijai tramdyti, nors Čekų ir 
slovakų delegacijos pirmininkas 
Gustav Husakas prašė susirinku
sius šio klausimo nekelti. Klausi
mą kėlė partijos priešiškos Sovie
tų įsikišimo politikai į užsienio 
kraštus.

pavus Lietuvą bolševikams, perėmė 
“XX Amžiaus” redagavimą, tai ne 
todėl, kad jis būtų buvęs koksai 
okupantų pataikūnas, o todėl, kad 
ankstesnius redaktorius nušalinus, 
reikėjo rasti koki nors žmogų, ku
ris tęstų redagavimą. Man tuo lai
ku teko būti arti “XX Amžiaus”. Ži
nau, kad patys šio dienraščio kūrė
jai norėjome, kad Kolupaila ateitų 
į redaktorius. Jį, kaip žinomą pla
čių pažiūrų žmogų, buvo galima 
tikėtis pravesti redaktoriumi, iš ki
tos pusės juo, kaip patriotu buvo 
galima pasitikėti.

Juk prof. St. Kolupaila buvo ga
na artimas “XX Amžiaus” redakci
jos kolektyvo nariams. Jis buvo šio 
dienraščio bendradarbis, jis padėjo 
vesti kai kuriuos kultūrinius užmo
jus šiame dienraštyje, pvz. Lietu
vos elektrifikacija. Todėl prof. Ko
lupailos atėjimą i “XX Amžiaus” 
redaktorius komunistų okupacijos 
metu reikia laikyti “XX Amžiaus” 
žmonių pastangomis dar kaip nors 
bandyti šį dideliu pasišventimu su
kurtą ir išugdytą dienraštį išlaiky
ti, išsaugoti, kad jis, nors ir labai 
atsargiai laviruodamas, galėtų dar 
tęsti savo gyvenimą. Žinoma, bol
ševikai buvo klastingi, vistiek “XX 
Amžiaus” nepavyko išgelbėti. Jį už
darė.

Prof. St. Kolupailą pažinau asme
niškai. Su juo tekdavo ganą daž
nai susitikti, bendrauti ir visada 
džiaugiausi jo dideliu kultūringu
mu, tolerantingumu, plačiais užmo
jais, aiškia patriotine linija, jo res- 
pektu religijai, bendradarbiaujant 
katalikų spaudoje net tuo laiku, ka
da tas jo karjerai negalėjo būti 
priedas. Bet jis to nepaisė — dirbo 
tai, ką jo sąžinė diktavo.

J. Prunskis

ĮSTRIŽAI MEKSIKOS
Kazys Alminas

Tampico ilgiau nesi svečiavome ir važiavome na
mų link pro Ciudad Mante. Nors kelias nėra nė 100 
mylių į šiaurę nuo kelio 70, bet gamtovaizdis vėl kitas. 
Dar prie pajūrio matyti derlingų cukrašvendrių laukų, 
o toliau į vakarus ir vėl prasideda ganyklos, protarpiuo
se su kultivuojamais laukais augalu, panašiu lyg į aga
vą, kurių lapai naudojami pluoštui. Vakarui priartėjus 
Ciudad Mante teko nakvoti didokame viešbuty, kuris bu
vo irgi apytuštis. Vakarieniavome kavinėje. Valgis bu
vo švariai pagamintas ir gana geras.

Iš Ciudad Mante iki Ciudad Victoria vėl važiavo
me 85 keliu tiesiai į šiaurę. Apylinkės vaizdai buvo 
mišrūs. Dalis kultivuojamų laukų, dalis sukultūrintų ga
nyklų, kur buvo išrauti krūmokšniai ir užsėta kultūrine 
žole. Čia galvijų bandos gana didokos ir dažniausiai 
jau kultūrinių veislių gyvuliai, kaip Swiss, Hereford ir kt. 
Taigi tie gyvuliai neišbadėję, o gana gerame kūne.

Ciudad Victoria — didokas provincijos sostinės 
miestas su nauju, modernišku pašto pastatu. Ka
dangi tai jau buvo likę tik 300 mylių iki sienos ir atrodė, 
kad tai paskutinis didesnis miestas, sustoję jame ne tik 
papusryčiavome, bet ir apsipirkome menkniekių ir nu
sipirkome išgarsintąjį “Ronrico” — meksikiečių romą.

PRIESPUOLIS KREMHUI
Nesutarimas trimis klausimais

GEDIMINAS GALVA savybės nesutarimus. Reikia su-

BREŽNEVO SAMPRATA GRESIA 
TAIKAI

Rumunai puola pirmieji

Rumunų komunistų partija tu
rėjo rimtą pagrindą netikėti so
vietinės komunistų partijos vado
vybės užtikrinimui, kad suvažia 
vime dalyvaujančios ar nedaly
vaujančios komunistų partijos ne 
būsiančios puolamos. Nepaisant 
dvejojimo, rumunų komunistų 
partijos vadovybė nutarė daly
vauti suvažiavime. Galimas da
lykas, kad priešpuolio proga ją 
paskatino vykti į Maskvą.

Suvažiavimo pradžioje rumu
nų delegacijos pirmininkas Nico 
lae Ceausescu kelis kartus darė 
priešpuolį, grasindamas, kad su
sitarimo sulaužymas nieko gero 
neatnešiąs suvažiavimui.

N. Ceausescu VI.6 d. rytą 
puolė Paragvajaus komunistų 
partijos kalbėtoją. VI. 7 d. kalti
no L. I. Brežnevą dėl susitarimo 
sulaužimo neliesti Kinijos. Šiuose 
priešpuoliuose jis gynė kinus ir 
darė priekaištus besikišantiems į 
kitų komunistinių kraštų vidaus 
reikalus.

Rumunų atstovas Ceausescu 
VI. 9 d. nepalankiai vertino so
vietinės partijos siūlymus raštu. 
Pasak jo 75 pusi. rašte paliečiami 
klausimai, kuriems spręsti niekas 
neturįs rakto. Kiekvienas komu
nistinis kraštas tesitvarko, kaip 
jam tinka. Nereikalingi centrai 
ar vadovai, kurie nurodytų, kas 
tinka kitiems komunistiniams 
kraštams. Rumunų komunistų 
partijos atstovas nepritarė Mask
vos pastangoms vadovauti pašau 
lio komunistams.

Italų aštrus priešpuolis
Rumunas puolė palikdamas 

praviras duris pasitraukti. Jis ne
pritarė jėgos panaudojimui kituo 
se komunistiniuose kraštuose, ta
čiau nutylėjo Čekoslovakiją. Jis 
gynė Rumunijos savaimingumą, 
nepritarė sovietiniam raštui, ta
čiau aiškiai nepasakė jo nepasira
šysiąs.

Anglijos, Australijos, Austrijos 
ir ypač Italijos komunistų parti
jos vadovai aiškiai pasmerkė Če
koslovakijos pajungimą.

Italijos komunistų partijos de
legacijos pirmininkas Enrico Ber- 
lingueras, neseniai įvykusiame 
komunistų partijos suvažiavime 
bandęs sutaikyti priešiškus spar
nus, parodė žymiai daugiau drą
sos pulti Maskvos politikai.

Partijų savaimingumas
Berlinguer VI. 12 d. kalboje 

ryškiai iškėlė klausimus, kuriuos 
rumunas nutylėjo. Jis ragino 
baigti komunistinių kraštų savy
bės nesutarimus, pateisino Kini
jos laikyseną tarptautinėje politi
koje.

Berlinguero žodžiais: “Net ir 
socialistiniuose kraštuose, kaip 
patirtis parodė, neturime pagrin
do paneigti tautiškumo įtakos. 
Komunistiniai kraštai nesulauks 
vienybės, jei tautiniai reikalai 
bus pažiesti. Bandymas aiškinti 
komunistinių kraštų savaimingu
mus ir nukrypimus tik padidins

prasti kiekvienos partijos tikrovę, Brežnevas savo “įsikišimo sampratą" nuosekliai vykdo 
gerbti kiekvienos partijos laisvas, r r t j
pastangas siekti socializmo”. Če- Kai pernai rudenį iš Maskvos
koslovakijos klausimu jis pareiš- praskambėjo vadinamoji Brežne- 
kė: “Mes negalime pritarti įsiki- vo samprata, kuria Rusijos ko

munistų vadovybė pasiskelbė ne
va turinti teisę įsikišti į kiekvie- 

socialistinės valstybės

Šimui į čekų ir slovakų vidaus 
reikalus”.

Berlingueras aiškiai pasisakė ir 
dėl ilgojo rašto pasirašymo. Ita
lai negalėsią šio rašto pasirašyti, 
nes jame neaptariamos nesutari
mų priežastys. Raštą pasirašius 
padėtis nepakitęs, komunistų ne
sutarimai nebus pašalinti.

Besibaigiant suvažiavimui
Užsienio 123 spaudos atstovai 

Maskvoje gavo tik perkoštus pra
nešimus apie tarptautinį komu
nistų suvažiavimą. Jiems žinias 
perteikė užsienio reikalų ministe
rijos spaudos skyriaus vadovas 
Leonid M. Zamiatinas ir Tasso 
atstovas Sergej Lapinas.

Sovietinėje spaudoje skelbti 
pranešimai sukirpti pagal sovieti
nės komunistų partijos nurody
mus. Rumuno ir italo esminiai 
teigimai nutylėti. Platesni ir išsa
mesni pranešimai, pateikiant 
tekstus, buvo paskelbti prancūzų seimo 
spaudoje.

Besibaigiant suvažiavimui
Šio suvažiavimo organizato

rius sovietinės komunistų parti
jos generalinis sekretorius Leo
nid I. Brežnevas tikėjosi, kad jo 
dalyviai vienu balsu pasmerks 
Kiniją ir paklus Maskvai.

Galimas dalykas, kad raštą 
pasirašys dauguma suvažiavimo 
.dalyvių, tačiau šis įvykis neturės 
rimtos įtakos į komunstinių kraš
tų bendravimą ateityje. Sis raš
tas nepagerins Sovietų - Kinijos 
santykių ir nesustabdys atgyven
to socializmo reformų, skirtingų 
kiekviename krašte.

Sovietams vargu pavyks pa
lenkti socialistinius kraštus tar
nauti rusiškajam imperializmui.

Čekoslovakijos kompozitorius 
ir filmų režisierius Jurgis Stadicz 
Vienoje rengiasi pastatyti muzi- 
kalinį filmą iŠ šv. Pranciškaus 
Asižiečio gyvenimo ir darbų. 
Kompozitorius Stadicz yra perė
jęs iš ateizmo į krikščionybę ir 
giliai sužavėtas šv. Pranciškaus 
giedria neturto dvaisa bei kilnia 
serafiška veikla.

Naujasis Amerikos ambasadorius Ispanijai Robert Hill (dešinėje) 
kalbasi su Ispanijos galva, gen. Franco.

Mat, Amerikos muitinės įleidžia įsivežti po vieną bon- 
ką asmeniui.

Tiesa, turėjome daug blokų praeiti siauromis preky
binėmis gatvėmis, kol radom tą pirkinį. Pasirodo, bu
vo galima gauti tik didelėje krautuvėj — “supermarket”. 
Bendrai, sudaro įspūdį, kad nedaug yra vietovių, kur 
parduodamas alkoholis, ir ten nematyti tavernų ant 
kiekvieno kampo kaip JAV. Ar meksikiečiai yra blaives
ni ar neturi už ką pirkti, taip ir liko neaišku. Keliau
jant per tas dvi savaites girtų taip pat neteko matyti. 
Alkoholis amerikietiškais pinigais skaitant labai pigus. 
Mažiausia per pusę pigesnis, kaip čia. Iš Victorios neva
žiavome jau į Monterrey, bet pasukome šiaurės rytų kryp 
timi į Matamoros 107 keliu. Čia jau nebebuvo jokių kal
nų. Kelias gana lygus ir tiesus. Tikėjaus panašaus vaiz
do su cukrašvendrių laukais kaip prie Ciudal Valles, de
ja, jų čia niekas nekur nebekultivavo. Matyt, joms čia 
per šalta ar kas kita. Pakelės gana nuobodžios, tos pa
čios skurdžios lūšnelės su čiukuriniais stogais. Iš viso, 
kas buvo, tai daugiausia skurdokos, krūmokšniais ap
augusios ganyklos, su protarpiais kai kur kultūrinėm ga- 

I nykiom. Taip dar ankstokai pavakariais atsiradome Ma-
i tamoros pasienio miestuky prie Brownsville, Texas.

Nutarėme nakvoti pasilikti čia. Ir tik anksti rytą 
persiritome per upės tiltą atgal į JAV.

Tiesa, tą vakarą sugalvojau apsikirpti plaukus ir pa
aiškėjo, kad apkirpo gražiausiai už 40 centų ir, be to, 
tauškėjo be sustojimo vioskias savo istorijas ispaniškai.

nos ' socialistines valstybes vi
daus reikalus, jei, Maskvos nuo-!jįmas> arba kartais net ir atviri 
mone, tenai gresia pavojus so- konfliktai. Brežnevo sampratos
cializmui”, Vakaruose buvo pa
reikšta kiek kritikos, bet paskui, 
kaip paprastai, viskas nutilo, lyg 
būtų beveik nieko neatsitikę. Tuo 
tarpu Brežnevas savo sampratą 
nuosekliai vykdo.

Pavergtųjų Europos tautų sei
mo posėdis Europoje ir jo dele
gacijų lankymosi Europos sosti
nėse svarbiausias tikslas buvo 
priminti Europos valstybių vy
riausybėms, kad Brežnevo sam
prata tebeveikia, ir priminti, ką 
ji reiškia ne tik rytinei Viduri
nės Europos daliai, bet ir visai 
Europai.

Visiems lietuviams irgi svarbu 
žinoti, kas yra ir ką reiškia ta 
doktrina. Čia pateikiamos PET 

memorandumo ta tema
pagrindinių minčių santraukos.

Čekoslovakijos įvykiai liudija: 
Europoje tebėra nepastovi padė

tis

Praėjo jau ketvirtis šimtmečio 
po antro pasaulinio karo, o ben
drieji Europos atsistatymo klau
simai tebėra neišspręsti. Viduri
nės Europos rytinė dalis, privers
tinai atskirta nuo likusios Euro
pos, suvaržyta pažangos siekime 
ir kliudoma laisvai plėtotis, prieš 
savo norą yra tapusi neramumų 
židiniu, — geriausias to įrodymas 
yra Varšuvos pakto pajėgų įsiverj 
žimas į Čekoslovakiją.

Čekoslovakijos tragedija yra ry 
škus dabartinės padėties nepasto
vumo Europoje požymis. Komu
nistų valdomi rytinės vidurio 
Europos kraštai yra tapę opiais 
įtampos židiniais. Pavergtų Eu
ropos tautų teisėtų siekimų įgy
vendinimas yra nebeįmanomas 
dėl Sovietų Sąjungos įtakos įsi
viešpatavimo toje Europos srity
je. Brežnevo sampratos pagalba 
Sovietų Sąjunga siekia dabar ga
lutinai įamžinti tą sauvale pa
siektą padėtį.

Nuostabu, kad Matamoros lyg jaučiama koks tai neno
ras kalbėti angliškai, nors ir mokant. Mat, pasienio mies
tas, daugiau antagonizmo. Muitinėj turėjome nuostolių 
už 40 centų. Paaiškėjo, kad negalima iš Meksikos įsivež
ti jokių citrininių vaisių, kurių turėjome tik keletą ir tuos 
pačius konfiskavę nusinešė.

Šiaip muitininkai buvo mandagūs ir jokių kliūčių 
nedarė kitiems pirkiniams, išskiriant 2 bonkas degtinės, 
kurias apmuitino 84 ct. Tik Brownsville pravažiavę nu
sipirkome pakelės parduotuvėje gražiausių vynuogių ir 
apelsinų net porą maišų. Pietrytinis>Texas pajūrio kam
pas tuos vaisius augina gausiai ir gamtos vaizdas net 
ir kovo mėnesio pradžioje buvo gražus, žalias. Laukai 
buvo jau ne tik dirbami, bet ir sėjami kukurūzai ir ki
ti augmenys.

Visgi Texas — didoka valstybė, taip ir per visą 
dienos važiavimą nepavyko iš jo išvykti. Teko nakvoti 
vėl tame pačiame miestely Jacksboro. Kitą dieną vėl pa
tyrėme žiemos vargus, nes, privažiuojant Wichita, Kan- 
sas, pakliuvome atgal į sniegus. Naktį prieš tai snigo 
su audra, ir keliai buvo apsnigti, apledėję ir vietomis 
užpustyti. Pakelėse mašinų buvo palikta nemažai, taip 
ir net neteko jų suskaityti. Žinoma, važiavimas buvo 
varginas ir lėtas. Šiauriau Kansas vietovės, matyti, tu
ri daugiau kelių valymo priemonių ir todėl galėjom 
lengviau irtis namų link. Sugrįžę į Nebraską, radome 
sniego dar daugiau, negu buvome palikę išvažiuodami. 
Ir jis dar laikėsi keletą savaičių.

(Pabaiga)

Skatinama nesaugumo ir 
perversmu atmosfera 

Istorija rodo, kad tiesioginių ar 
netiesioginių pripažinimų pasida 
linimo įtakos sferomis pasekmės 
visada buvo arba įtampos padidė-

intervencionistiškas pobūdis ska
tina nesaugumo ir perversmų at
mosferą ir pačios taikos persjiek- 
tyvas verčia vis labiau iliuzinė
mis. Užsitęsęs Eurojxis padalini
mas ilgainiui sukels pasaulinio 
masto krizių, kurios savo keliu 
sukels iš abiejų pusių didėjančią 
priešiškumų sproginėjimo gran
dinę. Tik vieninga, laisva ir de
mokratiška Europa yra tikras pa 
grindas taikai Europoj ir pasau
ly-

Iš Brežnevo sampratos 
kyšo aiškus pasiryžimas ir toliau 
kojomis trypti pagrindines ryti
nės vidurio Europos žmonių tei
ses. Si samprata savinasi “įgalio
jimą” Sovietų Sąjungai sauvalin- 
gai kištis į kitų valstybių vidaus 
reikalus, o juk tai priešinga pa
grindiniams Žmogaus teisių dek
laracijos dėsniams, Jungtinių Tau 
tų pagrindiniams nuostatams ir 
apskritai bendriesiems civilizuo
to elgesio dėsniams.

Uždaros visuomenės sąvoka 
jau pasenusi.

Sovietų Sąjungos statomas mū
ras tarp pavergtų tautų ir laisvo
jo pasaulio yra tik karinės Sovie
tų Sąjungos jėgos palaikomas sta
tinys. Uždaros visuomenės sąvo
ka jau pasenusi, nebeveikianti ir 
priešinga žmonių siekimui tvar
kyti savo gyvenimą savo atsako
mybe. Rytinės vidurio Europos 
tautos, kaip ir visi žmonės visa
me pasaulyje, reikalauja laisvo ir 
nekliudomo galimumo keistis min 
timis su kitais žmonėmis bei ki
tomis tautomis.

Atsižvelgti į vid. Europos 
tautų teises, siekimus 

Niekad negalės būti pasiekta 
visuotinės įtampos atoslūgio, ne
atsižvelgus rytinės vidurio Euro
pos tautų teisių ir siekimų. To
dėl ypatingai svarbu, kad būsi
mose derybose tarp Jungtinių Va 
Istybių ir Sovietų Sąjungos nebū
tų sutartas bei sudarytas toks sau 
gurno susitarimas, kuriuo būtų 
pakenkta pavergtųjų tautų lais
vės, apsisprendimo teisės ir vals
tybinės nepriklausomybės sieki
mams.

Laisvojo pasaulio valstybinin
kai turėtų visiškai atmesti Sovie
tų Sąjungos vyriausybės pažiūrą, 
pagal kurią rytinės vidurio Eu
ropos kraštai lyg būtų koks pri
vatus Sovietų Sąjungos kiemas, 
ir jie turėtų tokią pažiūrą atvi
rai pasmerkti, kaip nemoralią, 
imperialistišką, gresiančią taikai 
ir saugumui. Joks Europos saugu
mo paktas neturi nei tiesiogiai, 
nei netiesiogiai pripažinti dabar
tinės padėties rytinėje vidurio Eu 
ropoję Sovietų Sąjungos viešpa
tavimo toms tautoms.

(E)
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LIETUVIS - NAUJAS 

GANYTOJAS
Vysk. Antano Deksnio konsekracijoje

JUOZAS PRUNSKIS

Džiaugsmingai ir ilgai skam
bėjo Bellevillės katedros varpai 
sekmadienį, birželio 15 d., kvies 
darni žmones į vysk. Antano 
Deksnio konsekraciją.

Nusitęsė ilga procesija nuo 
katedros klebonijos į šv. Petro 
katedrą. Žygiavo East St. Louis 
ir- Bellevillės kolumbo vyčiai 
puošniose uniformose, per 120 
kunigų, apie 30 vyskupų ir kar- 
d’nolas Cody, lydimas prel. O’ 
Connell ir kan. V. Zakarausko. 
Popiežiaus atstovą arkiv. Rai
mondi lydėjo kun. Sullivan ir 
kun. dr. T. Narbutas.

Naująjį vyskupą A. Deksnį 
lydėjo kun. J. Gasiūnas ir kun. 
Ign. Urbonas, vysk. V. Brizgį — 
kun. Grigaitis ir kun. J. Plan- 
kis, dalyvavo vysk. Salatka, 
vysk. McNicholas, vysk. Vo- 
nesh, vysk. McManus, vysk. 
Strecker, vysk. Fletcher. Daug 
įvairių vienuolijų seselių.

Katedra buvo- pilnutėlė žmo
nių. Įėjus į vidų griausmingai 
suskambėjo vargonų muzika, ku 
rią įspūdingai papildė darnūs 
trimitų garsai.

Prasidėjo Mišios, kurioms a- 
sistavo kun. J. Gasiūnas ir kun. 
Ign. Urbonas, diakonavo kun. 
dr. T. Narbutas, kiti — vieti
niai kunigai.

Trys konsekruojantieji 
vyskupai

Apeigos vyko lotynų kalba. 
Pamaldose dalyvaujantieji gavo 
specialų leidinį, kur buvo į ang
lų kalbą išverstos visos maldos. 
Leidiny pažymėta, kad pagrin
dinis konsekratorius — popie
žius atstovas Raimondi, o kiti 
du konsekratoriai— Bellevillės 
vysk. Zuroweste ir vysk. Briz- 
gys.

Kodėl popiežius pasitiki 
vysk. A. Deksniu

Leidiny įdėtas ir vertimas į 
anglų kalbą popiežiaus doku
mento, kurio prel. A. Deksnys 
buvo parinktas vyskupu. Čia 
pažymima, kad jis turės rūpin
tis sielovada Europos lietuvių, e- 
sančių už savo tėvynės. Popie
žiaus rašte sakoma vysk. Deks
niui: “Jūsų ypatingos proto ir 
būdo savybės yra pagrindas 
tvirtai vilčiai, kad didžiai pasi
tarnausite katalikų Bažnyčiai’’. 
Taip pat dokumente išryškina
ma, kad jis dabar turės visas 
teises ir privilegijas, kurias tu
ri kiti vyskupai.

Šiame leidiny išspausdintas ir 
naujojo vyskupo herbas su pla
čiu paaiškinimu jo prasmės, pa
kartotinai suminint ir jo lietu- 
v'škus motyvus.

Maironio - Sasnausko giesmė 
amerikiečių katedroj

Bellevillės katedra sudarė iš
kilmingą nuotaiką. Jungtinio 
diecezijos ir katedros vyrų cho
rų giedojimas buvo ypatingai 
aukšto meniško lygio. Pakaito
mis skambėjo gregorianiškos 
mėlodfrįjns bei Singenbergerio, 
Refice, Yon, Mozarto, Francko, 
Bizet ir kitų kūriniai, o lietu
viams buvo miela, kad nuskam
bėjo ir Maironio “Marija, Ma
rija” žodžiai, nešami Sasnausko 
melodijų.

Dalyvavo Lietuvos atstovas 
Rajeckas

Aukojimo procesijoje auką 
nešė iš Washingtono atvykęs 
Lietuvos atstovas J. Rajeckas, 
Ona Petr'kienė, A. Mogenis ir 
kt.

Visas apeigas su susikaupimu, 
dėmesiu ir nuoširdžiu džiauvs- 
mu sekė gausūs iš visų kraštų 
suvažiavę lietuviai. Čia buvo 
prel. J. Balkūnas, prel. dr. Ta- 
darauskas. prel. V. Balčiūnas, 
prel. L. Gižinskas, prel. J. Shli- 
kas, prel. Toliušis. Iš Kanados

atvyko kun. Placidas, kun. U- 
žubalis, čikagiečiai — L. Šimu
tis, A. Rudis, prof. B. Vitkus 
ir daugybė kitų.

Įspūdingi buvo klausimai nau 
jajam vyskupui: Ar esi pasiruo
šęs Viešpaties vardu parodyti 
švelnumą ir užuojautą varguo
liams ir visiems, kurie kenčia 
skurdą? Ar pasiryžęs būti geru 
ganytoju, ieškančiu paklydusių 
avių ir vedančiu jas į Viešpaties 
avidę ?

Pramatant visus vyskupo vei 
klos sunkumus, maldos litanijo
je buvo šaukiamasi visų šven
tųjų globos.

Svarbiausias konsekravimo 
momentas

Jaudinantis momentas, kai
i prieidamas kiekvienas vysku
pas iš eilės dėjo ant klūpančio 
konsėkruojamo galvos rankas,

Vysk. Antanas Deksnys,
birž. 15 d. konsekruotaš Belleville, 
Illinois.
laimindamas jį ir lyg liedamas 
Dievo sustiprinimą sunkioms pa 
reigoms.

Naujasis vyskupas patepa
mas šventuoju chrizmos alieju
mi, lyg darant jį lankstesniu 
dvasinėse išganymo kovose. 
Jam suteikiamos vyskupo insig
nijos — evangelija, žiedas, mit
ra, vysk. lazda. Choras pragys
ta galingą skatinimo šauksmą: 
“Eik į pasaulį ir mokyk visus 
žmones”.

Pažymėtina, kad aukojimo 
metu “Marija, Marija” giedojo 
visi bažnyčioje buvę lietuviai su 
choru. O jau solisto St. Bąra- 
nausko g’edoįi “Panis Angeli- 
cus" (Francko) ir “Agnus Dei” 
(Bizet) skambėjo nuostabiu ga
lingumu.

Solisto pakaitomis su visa baž 
nyčia bei choru giedamas “Chris 
tus vincit” liejosi triumfališkai. 
Jautėsi tokia jėga ir šis lietu
vio vyskupo konsekravimas bu
vo lyg skaidriai žėrinti prošvais 
tė debesingose liūdnose birželio 
dienose.

Pirmasis naujo vyskupo 
pamokslas

Savo žodyje vysk. Deksnys 
prisipažino, kad jo siela tiek pil
na emocini, kad ūs to nee-rii 
J^”'"'kšti. Jis visų pirma yra dė- 

| kinkas už kunigystės dovaną, o 
i dabar jis susilaukė kunigystės 
pilnumo.'Ka. gavo — viskas iš ;| 
Kristaus, kurio vargingu tarnu 
iis jaučiasi. Dėkojo broliams ku 
nigams, kurie atvyko melstis i 
už ji ir su juo. Dėkojo chorui, 
v’siems žmonėms, parapiečiams, 
kurių tarpe jis vis jautėsi lai
mingas. Parapijos bendras dar
bas ir talka daug prisidėjo prie 
to, kas pasiekta šiandien. Su 
vyskupu eina ir kryžius, eilė 
pažįstamų vyskupų mirė kan

kiniais. Dėkingas popiežiui, kad 
įdavė kryžių nešti jį žmonėms, 
kurie neteko savo tėvynės. Kry 
žius sunkus, bet daugeliui ku
nigų talkinant, pasiryžęs tą kry
žių nešti.

Ypač dėkojo vietinės diecezi
jos vyskupui Zuroweste, kuris 
leido jo globoje nešti kryžių lie
tuviams. Prašė melstis už jį.

Apeigų pabaigoje konsekruo
jantis vyskupas linkėjo, kad 
naujasis vyskupas pažintų lai
mę šiame gyvenime ir dalyvau
tų amž'najame džiaugsme.

Užbaigos procesijoje choro ir 
visų bažnyčioje buvusių giedami 
himnai, su galinga vargonų pa
lyda skambėjo griausmingai.

Vietinių atsiliepimai
Kai po konsekracijos procesijo

je žygiavome iš katedros, vie
nas vietinis prelatas kalbėjo: 
“Su ta konsekracija yra vienas 
blogas dalykas; mes praranda
me vieną gerą kunigą iš savo 
tarpo. Jis juk toks nuoširdus 
ir mums taip reikia nuoširdžių 
kunigų”.

Kiiac amerikietis kunigas kai 
bėjo: “Su prel. Deks i u būdavo 
tas įgerai, kad jis žino kada kal
bėti. ką kalbėti ir kada sustoti”.

Į konsekracijos iškilmes nau
ją ii vyskupą pagerbti buvo at
vykusių ir kitų tikybų dvasi
ninkų.

Puota vyskupui pagerbti
Bellevillės diecezijos kunigai 

suorganizavo vaišes gausiems 
svečiams, dalyvavusiems konse
kracijos iškilmėse.

Invokacijoje prel. Bauer pri
minė lietuvius, pažymėdamas, 
kad Europos našlaičių lietuviu 
vyskupu dabar tampa vysk.- A. 
Deksnys.
Nuostabu buvo klausytis, kaip 

amerikietis kun. J. Schwaegel 
vadovavo Lietuvos himno giedo- 

i jimui, pats per mikrofoną lie
tuviškai giedodamas.

Apskritai, visos konsekraci
jos iškilmės praėjo su stipriu 
lietuvišku atspalviu. Procesijoje 
buvo nešama lietuviška trispal
vė, ji buvo ir katedroje. Čia 
kabojo ir Aušros Vartų Gailes
tingumo Motinos paveikslas dro 

I beje. O jau lietuviškos giesmės 
konsekracijos mišiose spaudė 

1 ašaras. Ypač jautri buvo Mairo
nio “Apsaugok, Aukščiausias, 
tą mylimą šalį”, kurią amerikie 
č;ų 100 balsų choras sugiedojo 
išmokęs lietuviškai.

Vaišėse
Vaišių metu savo galingu bal 

su sol. St. Baranauskas džiu
gino svečius lietuviškomis liau
dies dainomis bei Ponchielli “ce
le e mar”. Publika mūsų solis
tui tiesiog ovacijas sukėlė.

Solistė Patricija Poisl švelniai 
padainavo “Sutems tamsi nak
tužėlė” ir “Tėviškėlė” (Budriū- 

1 no). Pianinu palydėjo Stella 
Stankus. Amerikos lietuvaitės 
patriotinės dainos buvo taip pat 
mielos.

Kard. Cody džiaugiasi 
lietuviu \ yskupu

Kard. Cody savo kalboje su
minėjo, kad išskyrus Kauną jis 
yra didžiausios lietuvių idecezi- 
jos vyskupas Chicagoje. Džiau
gėsi lietuviais kunigais ir apgai
lestavo, kad lietuviai ateiviai 
kunigai nėra kaip namie, bet 
s tengiamasi jų padėtį sunormuo 
ti. Džiaugėsi naujuoju vyskupu 
Deksniu, kuris tarnavo savo

New Yorko skautai Šv. Jurgio šventės sueigoje. Kairėje — jau
nieji broliai klausosi įsakymų, kuriuos skaito tunto adjutantas s. v.v. 
si. Algis Šimukonis. Rikiuotėje pirmasis iš k. “Šarūno” d-vės drau
gininkas s.v.v. si. A. Miklas. Paskutinis eilėje — vilkiukų d-vės drau
gininkas si. A. Kidolis. Dešinėje nuotraukos pusėje — s. A. Gudaitis 
riša mazgelį Steponui - Simui Bulotai, prof. S. Kolupailos anūkui.

...... Nuotr. P. Bivainio

Moksleivių at-kų dvasios vadas kun. Ged. Kijauskas, SJ, stovyklau
tojų ir vadovų tarpe.

žmonėms. Pabrėžė, kad visos 
konsekracijos iškilmės yra Baž
nyčios vienybės pasireiškimas. 
“Mes išvien su jumis, vysk. 
Deksni”, baigė savo kalbą kar
dinolas.

Popiežiaus delegatas apie 
lietuvius

Popiežiaus atstovas arkiv. 
Raimondi priminė Aušros Var
tų Gailestingumo Mariją. Primi
nė lietuvius, kurie brangina savo 
tradicijas, turi garsią praeitį, 
gausiai yra kentėję. Bet sun
kumuose būna galimybių paro
dyti savo gerąsias puses ir lie
tuviai parodė savo ištikimumą 
Dievui. Vysk. Deksnys gauna 
sunkų paskyrimą — nešti ryžtą, 
nasitikėiimą, paguodą išblokš
tiems lietuviams;* kuriais mes 
stebimės, kurie atkreipė į save 
popiežiaus dėmesį. Ne dažnai 
atskiros grupės juk gauna sau 
atskirą vyskupą. Naujo lietu
vio vyskupo paskyrimas yra 
proga pagerbti lietuvių tikėji
mą, jų tvirtumą. Trys meilės 
jungia mus visus: Dievo mei
lė. Mariios meilė ir Bažnyčios 
bei jos žmonių mejlė.

J. Rajecko kalba
L'etuvos atstovas Juozas Ra

jeckas, priminęs, kad konsekra
cija atneša didelę atsakomybę. 
Vyskupas turi pažinti ganomuo
sius, o šie turi pažinti jį. Vysk. 
Deksnio ganomieji yra Krem
liaus nuskriausti iš tėvynės iš
blokšti žmonės, kurie nenori at
sisakyti laisvėj. Lietuviai paro
do, kad Dievas yra arti tų, ku
rie kenčia Besirūpindamas ken
čiančiais lietuviais popiežius pa
skyrę jiems naują vyskupą, ku
ris parodė sugebėjimus paguos
ti, suprasti, atjausti.

Programos vedėjas kun. dr. 
B. Jonės džiaugėsi, kad vysk. 
Deksnys buvo draugas visiems, 
paskatintojas ir patarėjas. Jis 
buvo pavyzdys šiomis dienomis, 
kai žmonės savo centrinį dėme
sį kreipia į save. Vysk. Deksnio 
centrinis dėmesys — Bažnyčia 
ir darbas vienybėje su ja.

Vyskupo Deksnio žodis
Vysk. Deksnys savo kalboje 

.nešė malonaus humoro. Pabrė
žė, kad ši diena yra jo vedybų 
diena su Bažnyčia, jis ir žiedą 
gavo. Išreiškė padėką, kad po
piežiaus atstovas įteikė brangią 
dovaną — vyskupišką kryžių. 
Lietuviai supranta kryžių — 
juk tai kryžių žemė.

Šypsodamasis pasakė: Šv. 
Rašte pasakyta — nesirūpinki
te, ką kalbėsite, Šv. Dvasia 
jums įkvėps. “Šiandien aš ga
vau Šv. Dvasios pilnumą”. Tai

jeigu man nepavyks ką paša- i 
kyti, aš nesu atsakingas.

Atėjau į šią dieceziją sveti
mas, pažinau tada tik vieną žmo 
gų — kun. Tikuišį. Ir parapija 
bei kunigai priėmė mane atviro
mis širdimis. Ir tai buvo mano 
džiaugsmas.

Dabar liūdna, kad reikės skir
tis. Anksčiau aš buvau “laisvas 
kunigas” — neturėjau savo vys 
kupo. Dabar Šv. Tėvas mane 
paskyrė “laisvu vyskupu”. Pas
kyrimo rašte nepažymėta, kur 
reziduoti. Tšsirinskiu geriausia 
vieta... Neturiu katedros, tai ne
reikės mokėti sąskaitų. Nekal
to Prasidėjimo par. bažnyčia 
laikinai bus mano katedra, nors 
trumpam — dvylikai dienų, kol 
čia pasiliksiu...

Vysk. Zuroweste padovanojo 
žiedą vysk. Deksniui

Bellevillės vyskupas Zurowes- 
te pasidžiaugė, jog pirmą kartą 
šios diecezijos istorijoje, kad 
popiežiaus atstovas ir kardino
las būtų tą pačią dieną kaitų 
suvažiavę.

Džiaugėsi, kad vysk. Deksnys 
turėjo didelės įtakos savo pa
rapijoj ir diecezijoj. J’s pasireiš
kė kaip tikras, artimo meilės 
kupinas kunigas Dabar iis pa
rodys daug meilės kenčiantiems 
lietuviams. Jis tam tinkamiau
sias. Esu tikras, kad Jus rasi
me visada tarp tų, kurie uoliai 
seka Kristumi.

Vysk. Deksnys padėkojo, kad 
vyskupišką žiedą padovanojo 
vysk. Zuroweste.

Visos iškilmės buvo didelis 
lietuvybės triumfas.

Visas konsekracijos iškilmes 
ir naujojo vyskupo priėmimą 
organizavo pats Bellevillės die
cezijos ordinaras vysk. Zuro- 
vveste.

Mūsų kolonijose
Gary, Ind.

LITUANISTINĖ MOKYKLA
BAIGĖ MOKSLO METUS

Gary lituanistinė mokykla sa
vo mokslo metus baigė birželio 
7 d.

Mokiniai ir mokytojai dalyva
vo Šv. Kazimiero liet. bažnyčioje 
pamaldose, kurias lietuviškai at
laikė ir pamokslą pasakė kun. 
Ign. Urbonas. Pamaldose dalyva
vo ir dalis mokinių tėvelių bei 
svečių.

Po pamaldų mokyklos salėje 
vyko mokslo metų užbaigimo ak
tas. Mok. Kaunienė, mok. Baip- 
šienė ir mokyklos vedėjas V. La
penas išdalijo savo klasių moki
niams pažymėjimus. Ta proga 
mokyklos vedėjas tarė ir gražų 
mokslo metų užbaigimo žodį.

Jaunesniųjų klasių grupė, diri
guojant vedėjui, smagiai padai
navo septynias liet. dainas. Tau
tinių šokių grupė, vadovaujant 
mok. K. Pečkaitienei, pašoko tris 
tautinius šokius.

Tėvų komiteto pirm. B. Bra- 
zaitienė padėkojo mokytojams už 
didelį pasiaukojimą bei darbą 
mokykloje ir kleb. kun. I. Urbo
nui už mokyklos patalpas bei 
globą.

Čia pat mokiniai įteikė moky
tojams dovanėles, kurias parūpi
no tėvų komitetas.

Po to sekė vaišės mokytojams, | 
tėveliams ir svečiams. Vaišes ir- i 
gi paruošė tėvų komitetas.

Šiais metais buvo labai veiklus 
tėvų komitetas, kurį sudarė: B. 
Brazaitienė, Aid. Masiulienė, Ma
rytė Ruzgienė, Eidėnienė ir Ba
lys Ruzgą. Mokykloje dėstė šie 
mokytojai: vedėjas V. Lapenas, 
Baipšienė, Kaunienė, K. Pečkai- 
tienė, kun. I. Urbonas ir pava
duotoja stud. I. Eidėnaitė.

Mokslo metų užbaigimas bu
vo baigtas - Tautos himnu. Mo
kyklos tradicinė pavasario išvy
ka į gražiąją Jonynų sodybą bus 
liepos 6 d.

krp. JAV oro jėgų štabo viršininku,

NESISKUBINA SU 
REFORMOMIS

Lenkijos katalikų Bažnyčios 
primas kard. Wyczynskis, kalbė
damas Varšuvos kunigų semina
rijos auklėtiniams, pareiškė, kad 
naujųjų bažnyčių ir liturginių re 
formų įgyvendinimas Lenkijoje 
bus vedamas palaipsniui, nesi
skubinant ir atsižvelgiant į len
kų tautos religinę galvoseną. 
Lenkija negali aklai sekti kitų 
kraštų pavyzdžiu Vakarų Euro
poje, nes ten yra kitokios gyve
nimo sąlygos. Todėl kol kas ne
numatyta atsisakyti lotynų kal
bos šv. Mišių kanone, nes loty
nų kalba Lenkijoje turi yaptin- 
gos reikšmės visame kultūrinia
me gyvenime.

We Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

52
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings certificatas osued 
for «ix months or one 
year—in minimum 
amount* oi $10,000,00, 
and thereafter in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

per annum

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarferly
Computed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

fflu t u

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

uiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii..... iiiiiiiiiii..........ii...... ............................................... mu
DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 

kiekvieną:
V. BARAVYKO

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

V. PĖTERAIČIO
Lietuviškai angliškas žodynas .......... ..................... $7.00

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

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas ................ $5.00
(27.000 žodžių, kietuose apdaruose)

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

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

“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 

kurių dar galima gauti:

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 
LIEPTAI IR BEDUGNĖS - A Baronas 
KA) .NŲ GIESMĖ — V. Kavaliūnas 
KARKLUPĖNUOSE — A. Baranauskas 
SĄMOKSLAS _ V Volertas

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

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

fe issBKS,i

Juzės Oaužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

RECIPES
t Į

4-ji pagerinta. Iliustruota laida. 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje

Puiki dovana lietuvėms lr nelie- 
ruvėms

Raina - $2.50
llllnolt, State gyventojai prie kainos

turi pridėti 6% taksu. 

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
Chicago. Illinois 60626

I5 %

F
6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings certificate* issued 
for;*ix month* or one 
year-in minimum 
amount* of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

ederal 
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago. III. 60608 

Virginia 1-TIVJ

4.00
2.50
3.00
3.00
2.50
2.50
3.50



BOSTONO ŽINIOS
Kur jie šiandien?

LITUANISTINĖ MOKYKLA
BAIGĖ MOKSLO METUS

Bostono lituanistinė mokykla 
mokslo metus baigė birželio 7 d. 
Sv. Petro parapijos bažnyčioje šv. 
Mišias atlaikė ir specialiai mo
kiniams pritaikytą pamokslą pa
sakė klebonas kun. Antanas Bal
trašūnas. Jis kalbėjo apie kalbų- 
mokėjimo svarbumą ir, kad da
bar yra net suaugusiųjų, kurie 
nori mokytis lietuvių kalbos ir 
ieško mokytojų, kurie juos moky
tų.

Po mišių parapijos salėje po 
bažnyčia buvo atestatų įteiki
mas ir programa. Mokyklos vedė
jas poetas Antanas Gustaitis su
pažindino su mokyklos veikla. 
Mokykla jau baigianti dvidešim
tuosius mokslo metus, o pats Gus
taitis jau 7-tą abiturientų laidą 
išleidžiąs. Mokykla išsilaiko mo
kinių tėvų lėšomis. Vienas iš di
džiųjų mokyklos rėmėjų yra pa
rapijos klebonas kun. Antanas 
Baltrašūnas, Mokinių skai
čius mokykloje mažai pasikei
tęs nuo pirmųjų jos dienų. Vidur
kis yra apie 130 mokinių. Į pir
mą skyrių kiekvienais metais pri
imama apie 20 mokinių. Tik de
ja, jei pradžioje buvo ir abituri
entų apie tiek pat, tai dabar 
tas skaičius yra labai sumažėjęs. 
Kaip matome, šiais metais išlei
džiami tik penki. Du iš jų yra 
peršokę vieną klasę. Geriausiai 
baigė švietimo vadybos nustaty
tą kursą yra kaip tik tie peršokę 
vieną klasę - Algis Vasys ir Jur
gis Jasaitis, kiti - Vincas Stepo
naitis, Vytautas Dabrila ir Da
nutė Venckutė. Visiems penkiem 
abiturientams mokyklos vedėjas 
įteikdamas atestatus, įteikė po 
dovaną knygą “Lietuvių literatū
ra svetur’’. Abiturientų vardu 
kalbėjo Jurgis Jasaitis. Jis padė
kojo mokyklos vedėjui, mokyto
jams ir tėvams už pastangas ir 
darbą, kad šiandien jie gali gau
ti brandos atestatus. Mokyklos 
vedėjas įteikė dovanas, parūpin
tas tėvų komiteto, po knygą vi
siems geriausiems skyrių ir klasių 
mokiniams, pradėdamas pirmuo
ju skyriumi: Špakevičiūtei, Bane
vičiūtei, Auštraitei, Šatui, Klei
nui, Kontrimui, Navickaitei, Ei- 
kinaitei, Račkauskaitei, Alekso- 
mui, Auštraitei, Bernotaitei, 
Jauniškytei, Venckutei, Baškiui, 
Aleksoniui, Girniui, Baltušiu! 
Eikinaitei, Ambraziejui, Girniu- 
tei, Baltakei, Špokevičiūtei. Pa
vardžių yra daugiau ir kai kurios 
kartojasi, nes kai kurių klasių ir 
kai kurių šeimų buvo net po ke
lis mokinius. O gal kai kieno 
pavardė galėjo ir iškristi, nes bu
vo kiek triukšmingi, kad nevisas 
gerai galėjau girdėti. Abiturien
tai įteikė vedėjui Gustaičiui dail. 
Igno pieštą paveikslą Rūpinto
jėlį, o tėvų komitetas, pirm. Ne- 
nortienei komiteto vardu dova 
ną. LB apyl. pirm. dr. Stasys Ja
saitis, trumpame žody sveikin
damas baigusius ir prisiminda
mas vedėjo Gustaičio žodžius, 
kad jau dvidešimtosios išleistu
vės ir pradžioje buvę net po dvi
dešimt, klausė, kur tie baigusieji 
yra šiandien? Dr. Jasaitis gali to

mok. vedėjas A. Gustaitis, mok. 
Ambraziejienė ir buvusio bei esa
mo mokyklos tėvų komiteto atsto
vai Nenortienė ir Ambraziejus. 
Visų kalbos sukosi apie lietuvy
bę, lietuvių kalbą. Šios vakarie
nės metu Gustaitis įteikė Švieti
mo vadybos padėkos pažymėji
mus mokytojams.

VASYS GAVO STIPENDIJĄ
Dalius Vasys gavo pilną sti

pendiją į Noble and Greenough 
aukštesniąją mokyklą, kuri yra 
Dedham. Šioj mokykloj mokslas 
ir išlaikymas kainuoja 3,500 dol. 
metams.

Suteiktas teologijos bakalauro 
laipsnis

Antanui V. Saulaičiui, SJ, bai
gusiam teologines studijas ir š.m. 
gegužės 17 d. Waterburyje, 
Conn., įšventintam kunigu, Bos 
tono kolegija birželio 2 d. sutei
kė teologijos bakalauro laipsnį 
pažymiu cum Įaudė.

Tai ketvirtasis akademinis jo 
mokslo laipsnis. Chemijos ba
kalauro laipsnį jis yra gavęs Fa- 
irfieldo universitete, filosofijos li
cenciatą Westono kolegijoje, fi
losofijos magistro laipsnį Bosto
no kolegijoje ir dabar vadinamą 
profesinį teologijos laipsnį.

Kun. A. Saulaitis V-31 šv. Ig
naco bažnyčioje Bostone koncele
bravo šv. Mišias su kardinolu 
Cushingu, kai buvo į kunigus 
šventinami jaunojo kunigo 
draugai diakonai iš WESTONO 
kolegijos. Kr.

Lietuvių kooperatyvo pirm. A. Kiršonis įteikia $50 čekį šv. Kazimiero 
lit. (mokyklos vedėjui I. Medžiukui (deš.) mokslo priemonėms įsigyti. 
Sėdi LB Los Angeles apyl. pirm. L. Balvočius.

Nuotr. L. Kanto

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

20-METIS

Los Angeles šv. Kazimiero li
tuanistinė šeštad. mokykla, už
baigdama mokslo metus, atžymė
jo ir mokyklos dvidešimties me
tų sukaktį. Iškilmės įvyko para
pijos salėje. Mokyklos kapelio

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. birželio mėn. 18 d.

vandenyno pakrantėje, netoli Big dukrelę 9 m. Visa šeima sėdėjo

ir choro dainos, vadovaujant mo 
kytojai O. Gustienei, pianinu 
akompanuojant J. Puškorienei.

I. M.

LOS ANGELES LIETUVIŲ
JAUNIMO ANSAMBLIUI — 

20 METŲ

Californijos lietuviai mokyto
jai ir tėvai, dabar pluša, dirba — 
ruošiasi iškilmingai atšvęsti Jau
nimo Ansamblio dvidešimtmetį. 
Tai ilgo ištvermingumo pavyz
dys, gražaus susigyvenimo ir kū
rybinio darbo laikotarpis, per ku 
rį maži pavirsta į suaugusius, 
jaunuoliai (dažnai sukūrę lietu
viškas šeimas) virsta tėvais.

Atlikta pareiga —ar gi nėra 
grynas džiaugsmas? Sueiti į būrį 
vienų pažiūrų ir bendros kalbos 
jaunimui — ar gi nėra malonu?

Jaunimo ansamblis. Kaip gra 
žiai skamba tas vardas. Ansamb
lis, reiškia, susiderinęs būrys, vie
nas kitą suprantąs, atskiri nariai 
ir ansamblio mokytojai vienas 
kitą atjaučią ir papildą.

Vienam — liūdna, būry — 
linksma. Vienam — ilgu kažko, 
būry — gal tą “kažką” gali suras
ti... Vienas — silpnas, vieninga 
me būry — ištvermingas ir pasi
ryžęs.

Jaunimo ansambliai, lietuviš
ko jaunimo bendruomenės — 
mūsų pasididžiavimas ir viltis. 
Viltis, kad lietuvių tauta neiš
nyks, kad išlaikys savas tradici
jas, meną, kultūrą ir, tuo pačiu, 
savo šviesią lietuvišką sąmonę.

Los Angeles lietuviškoje bend
ruomenėje didžiausia ir ištver
mingiausią darbuotoja su jauni
mu yra mokytoja Ona Razutie- 
nė; ji yra ir tos Šventės ruošimo

Čiurlionienė, išdirbusi 6 metus, vįsų ratų bei ratelių stipriausioji 
H. Tumas 5 m., J. Kojelis, ašis... Abiejų Lituanistinių mo-

tesnius skyrius mokiniams, buvo 
įteikt) mokyklos baigimo diplo
mai labai gerai išėjusiems litua
nistinės mokyklos kursą: Vaidi
lutei Butkytei, Audrai O. Griniū
tei ir Kęstučiui Reivydui. Mokyk
los vedėjui I. Medžiukui perskai
čius LB Švietimo tarybos atsiųs
tą sveikinimą, pasirašytą jos sek-

nui sukalbėjus maldą, tėvų komi- ret. j. Tamulio, pakviestas Lietu 
teto pirm. J. Jodelė visus daly-, vos gener. konsulas dr. Julius J. 
vius pakvietė vaišėms. Oficialioji Bielskis įteikė mokytojams, išdir-
dalis pradėta Tautos himnu. Mo 
kyklos ved. I. Medžiukas nupa
sakojo šios mokyklos nueitą ke
lią. Tylos minute pagerbti miru
sieji jos buvę vedėjai K. Baraus
kas, Vyt. Tamulaitis ir mokyto
jai —F. Kudirka ir kun. L. Jan
kus. Klasių auklėtojoms išdalinus 
pažymėjimus keliamiems į aukš-

busiems ilgesnį laiką lietuviškoje 
mokykloje už Lietuvos ribų pade 
kos diplomus: O. Razutienei, iš
dirbusiai 20 metų, A. Balsienei 
(15), I. Medžiukui (11), J. Puš
korienei (6), D. Razutytei(4), 
O. Gustienei (3). Iš buvusių mo
kytojų, jau dabar nedirbančių šio 
je mokykloje, diplomus gavo: B.

Sur, Plaskett Creek National 
Park. Vietovė visiems žinoma sa
vo grožiu. Stovykla prasidės bir
želio 30 d.ir baigsis liepos 6 d. 
Registruoja ir informacijas tei
kia: Fil. Š. Karuža, 3675 Monon 
Str., Los Angeles, Califor. 90027.

NAUJA ASD VALDYBA

Naująją Akademikių skaučių 
dr-vės valdybą dabar sudaro: pir
mininkė - G. Gustaitė (565 Oak 
Str., Apt. F. Glendale, Ca. 
91204) ir narės - D. Jusionienė 
- Tamulaitytė, G. Tompauskie- 
nė - Prušinskaitė.

ROBERT TAYLOR 
LAIDOTUVĖSE

Birželio 11 d. palaidotas akt. 
Robert Taylor pradėjęs dirbti fil
muose prieš 27 metus. Jis su M. 
G.M. studija turėjo kontraktą 
24 metus. Svarbesni ir paminėti
ni filmai: “Dama su kamelijo
mis”, “Quo Vadis”, “Knights of 
the Round Table”, “Broadway 
Melody of 1938” ir daug kitų.

Hollywoode R. Taylor buvo 
rimta asmenybe, mėgstąs šei
mą, namus ir darbą. Ypatingai 
gerbtinas už tolerantiškumą ir 
su bendradarbiais sugyvenimą. 
Gaila, kad negailestinga vėžio 
liga pakirto jo sveikatą per ank
sti. Tik 57 metus teturėdamas 
paliko žmoną ir sūnų 13 metų ir

juodai apsirengusi atskirame kam 
baryje ir tik išeinant buvo gali
ma pamatyti. Niekas nesiartino 
reikšti užuojautos. Niekam nebu
vo leista trukdyti skausmingos 
valandos. Spauda išimtinai pa
brėžė, kad rūkė net tris cigare
čių pakelius į dieną. Ir štai plau
čių vėžys nuvarė į kapus. Laido
tuvėse dalyvavo tik kviestiniai 
svečiai. Ilsėkis ramybėje, didysis 
aktoriau.

J. Kaributas

LIETUVIŲ FONDO VAKARAS

Lietuvių Fondo Long Beach 
Apyl. vajaus komiteto vakaras į- 
vyko gegužės 24 d.

Vakarą atidarė L F vajaus ko
miteto pirm. Vincentas Archis, 
kuris, pasveikinęs susirinkusius, 
vakaro programai vesti pakvietė 
Aldona Morkienę. Apie LF tik
slą ir reikšmę kalbėjo gen. kon. 
dr. Julius J. Bielskis ir Balfo Los 
Angeles sk. pirm. VI. Pažiūra.

Meninę programą “Pavasario 
šiupinys” gražiai atliko akto
riai: Ona ir Andrius Miro
nai, muzikai Marija ir Stasys Kal
vaičiai. Šokiams grojo VI. Gilio 
muzika. LF vajaus komitetas nuo 
širdžiai dėkojo visiems talkinin
kams, atsilankusiems, prisidėju- 
siems prie parengimo.

Gautas pelnas 100 dol. pasiųs
tas Lietuvių fondui.

Komitetas

Los Angeles Šv. Kazimiero lit. mokyklos choras, vedamas O. Gustie
nės .programos metu, minint mokyklos dvidešimtmetį.

Nuotr. L. Kanto

KANADOS ŽINIOS
Toronto Ont.

IŠKILMINGAS JAUNO KUNI
GO SUTIKIMAS TORONTE

Jėzuitas Antanas V. Saulaitis į 
kunigus įšventintas 1969 m. ge
gužės 17 d. Waterbury, Conn.

Tą patį kun. Antaną Saulaitį, 
S.J., jo laikomų šv. Mišių proga, 
labai gražiai sutiko ir pagerbė 
Toronto ir apylinkės kolonijų 
lietuviai birželio 8 d. Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioj (pamaldose) 
ir salėj - (priėmime).

Tą dieną, 3 vai. p.p. Gerb. Sve
čias - Primiciantas atlaikė kon- 
celebracines Šv. Mišias ir suteikė
visiems pamaldose dalyvavusiem 

kį klausimą statyti, nes jo dukra palaiminimą. Taip lygiai laikiu
Dalia baigusi rodos praeitais me 
tais, matyti visuose lietuviškuo
se parengimuose. Gi visi kiti, jų 
tik maža dalelė matyti lietuviš
ko darbo eilėse.

Programoje pasirodė, irgi pra
dedant pirmuoju skyrium, visa

J. Jodelė, V. Pažiūra po 4 metus, 
D. Polikaitienė 3 metus. Be to, 
diplomai buvo įteikti mokyklos 
globėjui ir steigėjui prel. J. Ku- 
čingiui ir pianistei O. Barauskie
nei daug metų talkininkavusiai 
laike mokyklos parengimų.

Sveikinimo kalbas pasakė: 
gen. konsulas dr. J. J. Bielskis, 
prel. J. Kučingis, LB Tarybos na
rys B. Brazdžionis, kredito koope
ratyvo pirm. A.'Kiršonis, įteikda
mas 50 dol. čekį, LB Los Ange- 

' les apyl. pirm. L. Balvočius, į- 
teikęs 25 dol. Iškilmių oficialioji 
dalis baigta tėvų komiteto pir
mininko J. Jodelės žodžiu. Tė
vų komitetas apdovanojo moky
tojus Chicagos aukšt. lituanisti
nės mokyklos metraščiu.

Po to buvo atlikta mokinių 
programėlė: deklamacijos, vyres
niųjų ir jaunesniųjų grupių tau
tiniai šokiai, trumpas vaidinimas

kyklų vedėjai — Los Angeles — 
Ignas Medžiukas ir Santa Moni
cos — Inga Tumienė — atsidėję 
tai šventei ruošiasi; visi mokyto
jai jiems padeda, tėvai — visa 
širdimi ir darbščiomis lankomis 
remia. Užtat losangeliečiai turi 
gausiai į tos 20-ties metų Jauni
mo Ansamblio šventės parengi
mus atsilankyti. Birželio 28 d. 7 
v. vakaro Sheraton West vieš
buty bus gražus balius, o 29 d. 
3:30 v. po p. Santa Monicos Ci- 
vic Auditorium — spalvinga tau 
tinių šokių, dainų ir kt. progra
ma. Kad tos dienos būtų šviesiau
sios ir laimingiausios.

A. R.

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
, STOVYKLA

ASS Los Angeles skyrius kvie
čia visus ASS narius dalyvauti 
stovykloje, kuri įvyks Ramiojo

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 TEIEVIZIJOS APARATAI

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 

nuėstavim o sąskaitas.

, pranešėju buvo V. Kolyčius. Ati- 
I daromąjį žodį tarė Priėmimo ren
gimo k-to pirm. dr. Gustaitienė, 
o maldą prieš valgį sukalbėjo 
kun. A. Saulaitis.

Jaunąjį kunigą A. Saulaitį sa
lėje sveikino prel. J. Tadaraus- 
kas, Kunigų Vienybės vardu, J. 
Karasiejus - Rambyno skautų 
vardu, kun. J. Staškevičius - Šv. 
Jono parapijos vardu, L. Eiman
tas (iš Londono, Ont.) - Kana
dos skautų rajono vardu, Algis 
Puteris - ateitininkų vardu ir L. 
Švėgždaitė - KLB Toronto apyl. 
pirmininkė. Primicianto sesers - 
seselės Jurgitos eilėraščių dedi
kuotų broliui, perskaitė A. Bu- 
šinskaitė.

Po to, pranešėjo pakviesti, kal
bėjo jaunojo kunigo tėvai - tėvas 
ir motina. Jų abiejų žodžiai - bu
vo subtiliai gražūs, išmąstyti. 
Galiausiai, priėmęs teikiamas do
vanas, tarė padėkos žodį ir ku
nigas A. Saulaitis, SJ. Jam buvo 
įteiktas lietuvių visuomenės adre- 

parapijos klebonas kun. PI. Ba- su 450 dol dovana- “pirmai
rlus, OFM., pareikšdamas, kad 1? ” b8'“'

25 dol. (kaip dovaną) paaukojo 
Toronto tretininkės ir 100 dol. -

Naujasis Prancūzijos prez. Pompidou su savo žanona Orvilliers mies
telyje, kur jis ir balsavo.

Mokamas už Vienų Me
tų Certlfieatų sąskaitas 

Minimum $0,000.00

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

PIRMAI), lr KETVIRTAD............8 v. r. *1 » V. T.
VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD.................9 v. r. Iki B ▼. ▼.

ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trečlad. uždaryta

šio Šv. Mišias naujojo kunigo A. 
Saulaičio, SJ koncelebrantais bu
vo jėzuitų provinciolas kun. G. 
Kijauskas, kun. J. Staškevičius, 
kun. St. Kulbis, SJ ir kun. A. Pra- 
kapas, OFM.

Prieš Šv. Mišių pradžią, pa-UCLtClIll. ijum v* - - —---? - -- ii.. ., . . v ..
mokykla. Dainavo, deklamavo, o noksimi sveikinimo žodi tarė
savo kūryba skaitė: Eikinaitė,
Venckutė, Ambraziejus, Cibas, 
Navickas, Girniūtė, Kleinaitė. 
Ypatingai gerai pasirodė mokyk
los choras, vedamas mokytojos 
Ambraziejienės. Programa baig
ta Lietuvos himnu, kurį giedojo 
mokinių choras ir visi susirinkę.

Be mokyklos vedėjo Gustaičio, 
mokykloje dirba mokytojos: P. 
Kalvaitienė, V. Kleinienė, O. Vei 
tienė, J. Ambraziejienė, Jašinskie- 
nė, P. Kaladienė, O. Girniuvienė, 
A. Dabrilienė ir A. Mažiulis.

pjūtis didelė, o darbininkų maža.
Pamokslą pasakė provinciolas 
kun. Kijauskas.

Pamaldų metu bažnyčioje -vy
ravo jaunimas, nes ir jaunasis į. .x, :j °i • i . v , . i šių išlaidoms aukojo po 50 dol.kunigas, dar prieš kunigystes , , . • A w i ii • t ov ... r ii-, daktarai A. Valadka ir J. Sungai-sventinimus, yra labai daug pa- 1 8
sidarbavęs lietuviškajam jauni-

Prisikėlimo parapijos klebonas. 
Taigi, Iš viso 600 dol. Čia pat 
pranešėjas nurodė, jog šių vai

mui. Šv. Mišių metu 2 trečda
lius bažnyčios užpildė unifor
muotas jaunimas. ,Šv. Mišių me
tu jie skambino gitaromis ir gie-

tas su V. Tamulaitytė.
Meninėj programoj labai gra

žiai pasirodė vyr. skautininko 
Stp. Kairio, kaip jis pats pabrėžė, 
bevardis kanklininkų ir skuduti
ninkų ansamblis, susidedąs iš ne
toli pusšimčio ansamblininkų, 
daugumos - dar visai jauno am
žiaus. (Priimami į ansamblį nuo 
7 m. amžiaus). Taip lygiai - gra
žiai pasirodė ir muzikės D. Skrin- 
skaitės - Viskontienės vadovau
jamas liaudies dainų ansamblis, 
su skudučiais, vardu “Birbynė”. 
Vieno ir kito ansamblio progra
mos - buvo grynai lietuviškos.

Naujasis kunigas - yra žymus 
jaunosios kartos, ypač skautų

ŠVENTADIENIO ŽODIS

lit. 11 XX. —* V***ur. | J • V
Vakare, abiturientams, moky- ^°1° sventas giesmes.

ir svečiams abiturientų 1 Priėmimas ir programa salėjetojams,
tėvai surengė vaišes su šokiais. 
Vaišinantis kalbėjo dr. Jasaitis, 
kun. klebonas A. Baltrašūnas,

Visi dalyvavusieji bažnyčioj - 
buvo pakviesti salėn bendriems 
užkandžiams. Priėmimo metu -

la, o prekybininkas J. Tumosa - 
paaukojęs 200 dol.

Svečią kunigą A. Saulaitį, SJ,
pasveikino skautininkas dr. A.;veikėjas, o jo tėveliai ir sesutė - 
Dailydė. V. Kolyčiaus praneši- 'taip pat gerai žinomi veikėjai ir
mu, šie du jauni vyrai (gražiu 
sutapimu) tą pačią dieną (gegu-

intelektualai: tėvas - skautų vei 
kėjas ir “Skautų Aido” redakto-

KUN. ANTANAS VALIUŠKA

Metų penkiasdešimt penkiem 
sekmadieniam pritaikintos min
tys, pasiremiant tos dienos e- 
vangelija, yra šios knygos es
mė. Tai nėra vien šventų žodžių 
aptarimas ir aiškinimas, bet iš 
jų išvedamas kelrodis šių Jie- 
nų žmogaus vingiuotame gyve
nimo kely, ir paskata nenuklys
ti nuo jo.

t Knyga tinkama dvasiškiams, 
ieškantiems naujų minčių ir pa
sauliečiams, norintiems patobu
linti savo dvasinį gyvenimą.

Gaunama DRAUGE, kaina y- 
ra 3.00 dol. Prie knygos kainosžės 17 d.) priėmė po Sakramen-, rius, motina - gimnazijos moky- 

tą, tik skirtingą - A. Saulaitis ku-itoja, o sesuo vienuolė poetė prašom pridėti 5 proc. mokės
nigystės, o dr. A. Dailydė - mo-|J 
terystės. Jis tą dieną buvo sutuok-1

urgita.
Pr. Alšėnas

j ciams.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marųuette Pk., 6211 So. Western 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.

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — 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.
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBAKiUfc 
VALAU KILIMUS IK BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-i«oo 
llllllllilllillllilinlilillillllllliilliilllliilii ,

RADIO PROGRAMA

Iš konfirmacijos iškilmių Vokietijoj, Vasario 16-sios gimnazijoj. Pir
moj eilėj (iš k. į d.): Jonas Dilba, Dilbienė, Cesnienė (Dilbienės ma
mytė) Borchertienė, (Jono Dilbos sesuo), konfirmantės Zekrra ir Irena 
Dilbaitės, o už jų brolis Edinas Dilba. Antroj eilėj: Evangelikų Jau
nimo ratelio vadovas mokyt. Fr. Skėrys, Jonas Čėsna ir kun. Juozas 
Urdzė. Nuotr. H. Motgabienės

Bolševikiniai rusai prieš 
religiją Lietuvoj

“Draugo” š.m. nr. 113 pirmam 
psl. atspausdintas straipsniukas “Lie 
tuvoje nubausti trys kunigai”. Te
nai skaitome: “Taigi, už nuvežimą 
memorandumo j Maskvą baudžia
mi trys Lietuvos kunigai. Bolševi
kai vartoja visiškai tuos pačius na
cių metodus. Kai prel. M. Krupa
vičius, dr. K, Grinius ir prof. Stp. 
Kairys naciams įteikė memorandu
mą prieš žydų persekiojimą, jie vi
si buvo nacių nubausti, ištremti.”

Minėtam straipsniuky pranešta, 
jog rusai-bolševikai atėmė kunigų 
darbo pažymėjimus trim lietuviam 
kunigams: kun. Zdebskiui, kun. Ta
mulevičiui ir kun. Dumbliauskui, 
nes jie išdrįso kai kurių lietuvių 
kunigų pasirašytą memorandumą 
nuvežti okupacinės valdžios atsto
vams į Maskvą. Memorandume pra
šyta leisti veikti ne vienai — ir tai 
balsiai suvaržytai — kunigų semi
narijai, bet mažiau varžyti tos rū
šies mokslus Lietuvoje.

Manau, kad mestas rusams-bol- 
ševikams kaltinimas yra per švel
nus, nepakankamai išaiškintas. Su
prantu, pirmai informacijai tėra tru 
mpa žinutė, vėliau bus gilinamasi, 
pilniau pranešama.

Bolševikų sistemoj atimti “dar
bo pažymėjimą” tai maždaug tas 
pat, kaip atimti pagrindines teises.

Tokiems asmenims pašaliečių pa 
galba bolševikinėmis akimis žiūrint, 
jau nusikaltimas sovietinei sistemai, 
taigi revoliucija.

Jaunų (argi tik jaunų?) Lietu
vos kunigų raštiškas pageidavi
mas, kad sovietai duotų daugiau 
laisvės siekiantiems kunigystės, yra 
žymiai skirtingas:

a. Raštą pasirašė eiliniai lietu
viai kunigai, jį įteikė, nuvežė į Mas
kvą, taip pat eiliniai lietuviai kuni
gai. Tai yra drąsiau, nei atstova
vimas didžiųjų Lietuvos politinių 
partijų, kaip buvo minėtu protestu 
naciams.

b. Pageidauta kur kas mažiau, 
nei vokiečių okupacijos mefu: tik 
atleisti varžtus siekiantiems religi
jos reikaluose pasigilinimo.

c. Religija yra privatus žmogaus 
reikalas, kurio trukdymas suaugusių 
asmenų mokslinimo klausimuose y- 
ra tipiškas diktatūrinei sistemai.

d. Tokiu brutaliu aktu bolševi
kai pakartotinai įrodo tebevartoją 
tuos pat priekalo metodus, kaip ir

Stalino laikais.
Minėtą atvejį reikia galimai pil

niau iškelti ne tik lietuvių spau
doje, bet ir plačiajame pasaulyje. 
Būtų naudinga paskelbti to memo
randumo pilną tekstą, jei kada jį 
pavyktų gauti. Lietuviai laisvame 
pasaulyje turėtų pilniau paduoti so
vietinės sistemos elgesį lietuvių tau
tos atžvilgiu okupuotoje Lietuvoje. 
Nepamiršti ir religijos persekiojimo. 
Tokie faktai, kaip Klaipėdos bažny
čios bokšto griovimas, kaip tikin- 
čiųjųmersekiojimas įvairiausiomis 
priemonėmis yra aiškiai skaudus 
smūgis bolševikinei sistemai iš es
mės. Galima tikėti ar netikėti. Ga
lima eiti ar neiti į bažnyčią. Visiš
kai kitas reikalas yra persekiojimas 
siekiančių elefnentarinių religijos 
praktikos laisvių. Deramai pavaiz
duoti tokie faktai atveria net apa- 
kusiems komunistams vyzdžius.

Kęstutis Gardinas

llllllllllillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir taškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
iiiniiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii1

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

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

pardavimui

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

Pardavimui — Italian Provincial 
miegamojo komplektas: triple dres- 
ser su 2 veidrodžiais^ “chest on 
ehest”, lova-spyrunklės ir matracas, 
Mediterranean stil. dinette (žalias). 
Vaiko lovelė iki 6 m. amž. Telef - 
HE 4-9026.

ilIltlIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

DRAUGAS

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiu

IEŠKO NIIOMllOTI

Jr. Exeeulive 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.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turėkliai
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii’

Jugoslavijos valdžiai remiant, 
Jugoslavijos krikščionių Bažny
čios įsteigė specialų fondą alks
tantiems vaikams pasaulyje pa
dėti. Fondui vadovauja Jugosla
vijos vyskupų konferencijos pir
mininkas Lubiana arkivyskupas 
Pogačnik ir nariais priklauso ser- 
bų-ortodoksų patriarkas Germa
nas, Makedonijos metropolitas 
Dositej, bei protestantų ir maho
metonų tikinčiųjų bendruome-1 
nių atstovai.

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

PROGOS — OPPORTUNITIES

šeimininkas parduoda mūrinį na
mą su taverna. Geriausias pasiū
lymas. Ska.m faint — 523-7237.

~ AL ESTATE

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

lllllll(lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285

iiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

E A I. ESTATE

Arti Marąuette pko.
S metų modernus. 1 *4 aukšto 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli). 
2 % vonios. Idealus gyventi šu tė
vais. Arti transport. ir mokyk. Įver
tinti reikia pamatyti. Prie SS lr Ca
lifornia. Kaina $44,900,

Geras investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1 V4 me
tu senumo 2-ju aukštų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — income Tai

Notariartas — Vertimai

Apdraudu Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 8. Kedzie Avė. — PR 8-22S3

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

ĮSIGYKITE DABAR

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

Salia pagrindinio žemėlapio 
vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologinį stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni
mažesni žemėlapiai, kur chro- 

Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš- no,ogiška tvflrka paduodami Visi
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

tinS. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

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

Prie 71 Ir VVestern — Med. 6 
kamb. namas.Plrkslte $1,000.00 Įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

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

SEPTYNIASDEŠIMT 

SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS

Kai jumoru išsakomi vargai, 
skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

Iš tos gyvenimo taisyklės ki
lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį ?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

CICERO. Arti City Hali. Mūr. 3-jų 
butų. 6—6—4 kamb. Pajamų virš 
$400. Naujas 2-jų maš. garažas. 
Geram stovyj. $29,900. SVOBODA, 
3739 W. 26th St., LA 1-7038.

Heating Contractor
Įrengiu naujus tr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr oonditioning t 
naujus ir senus namus Stogu 
rlnas (gutters). vandens šildy
mui boilerius Turiu leidimus 
dirbti mieste tr užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo 
kftmal

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 
i I i i g VVestern. Chicago 0. III.

Telefonas VI 7.3147

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

Bu

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

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

\

SS REZIDENCINIAI, E
E KOMERCINIAI,
= MEDICINOS IR
į KITOKĮ PASTATAI E

2457 West GBtfc Street 
TeL HE 4-7482

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. mcl. Visas atnau

jintos. 2 priegonkiai. Garažas. 
$16,000.

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

6 ir # kamb. med. su rūsiu, ve
randomis lr garažu. Erdvus namas 
lr sklypas. $17.500.

6, 4 ir 2-jų kamb. med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro namai — 16 vienetu P° 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $55,000

Maisto krautuves su namais ar 
nuomoti.

» metų, 2 po kamb. ir 4 
kamb- butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

Notary Public

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

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

IK aukšto, 2 butai—6 ir « kamb 
18 metų mūr. prie 71 lr Saeramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po & kamb. (S mieg.), 8 kamb 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California 
$28,600.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidenoijt 
prie 71 lr California. $19,000.

kmb. S metų mūr. bungalou 
prie Marąuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KUR GERIAUSIA
Apie 70-tą už Cicero, modernus 10 

metij bi-level, 3 mieg., žaidimo kab., 
centr. oro vėsinimas, tuoj pamaty
kite, pigus — $24,000.

5$4 kamb. 6 metų mūras. Platus 
lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų. $17.900.

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

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

Apartmentinis mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įmokSri

Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus
vų plytų rezidencija. 1 % akro žemSs, 
S auto garažas. Prie Stevėnson 
Highway, Lemonte $50,000.00.

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

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

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00.
III ir IV tom. — 3.75. J

273“ W. 43rd Sfc CL 4-2390

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

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”. Platinkite “Draugę”.

REAL ESTATE

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

MEDICAL OFFICES FOR RENT 
2656 W. 63 rd St.

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

434-7(8)7 or 476-2222

” ’ii^KO DARBO_

Antanas Parulis, studentas iš 
Anglijos, ieško darbo iki rudens.

Tel. LU 2-4559

H EI r WANTF.U - VYRAI

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

APPLY AFTER 2 P.M.
HEINEMANN’S BAKERIES 

3925 Weat 43rd St.

Mcchanical Designers — $15,500 
Electrical Designers — $17,000 
Structural Designers — $14,500 
Architectural Designers — $13,750 
Draftsmen — All types to $6.00 h r. 
100% free. Call Antanas Mažeika.
Tel.774-6700. Muilins & Associates.

VVANTED AT ONCE 
LETTER PRESSMAN

Good Hourly Rate: Fringe Benefits.
Call Or See George Pltler

Carl Gorr, Color Card Co.
4242 W. Pillmore. Tefl. 638-1400

Auto Mechanics Needed 
2 IJNE MEN

Mušt have dealershlp.
Experlence Ford pref. būt not 

necessary.
Also Transmission Men. .

Call Barney — 581-5858
EvceUent Opportunity 
Immediate Openings

CARINEI MAKERS
EXPERIENCED

Five day week. Pleasant surround- 
ings and good tvorklng oonditions.BARABAS,

PAER LAGERKVIST I Call todajr: 372-4030 or 923-2441 
kaina - 2.25 _________---------------------------------

CEZARIS,
MIRKO JELUSIC

COLLECTORS
Collectors for inside phone tvork. 
Good advnnėemcnt potential in na-

3, i . i . nnni tion-tvide company. Gali n»w fortomai kiekvienas po 2.00 Į immediate position.

Tel. - 545-7120

Tavernai reikalingi 2 asmenys dirb-
_ ” • i- , ti už baro. 8465 S. Morgan St.Drauge jau galima gauti nau-j Tel 927-3471.

jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas šu-j 
las. ,

Čia nuosekliai aptariamas tęs-į 
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Atskiru skyriumi — “Klausi
mai ir atsakymai” — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti. i.

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

S E C U R I T Y 
I O F F I C E R

Day Shift — Excellent Salary 
Full Company Benefits

Profit Sharing, Hospitalization 
Permanent

Excellent Working Conditions

W. W, GRAINGER
5959 W. Hoįvard, Niles, Illinois 

TEL. 647-8900

h EI.P VV ANTED — MOTERYS

SECRETARY STENO
New building alr conditioned. Profit 
sharing. Siek leąve. interesting job. 
Good starting salary

400 N. Noble
TA — 9-1400

Perskaitę “Draugą", duo- 

ifp ij kitiems pasiskaityti

HELP W A N T E D — MOTERYS

Angliškasis liūtas, Surrey, Anglijoj, visai nesijaudina, kad ant jo nu 
gūros žaidžia kačiukai.

TELEVIZI JOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

I MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free deliver}
5622 So Racine, 434-11 13

N G
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

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

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii

SALES ■ U0RTGA6ES ■ MANAGEMENT

A L E X ŠATAS— REALTOR
Malu Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, UI. Tel. OI. 6-22S3 

turim, šimtus namų Ciceroje, Benvyne. Riverside, La Grange Park 
r kituose vakariniuose priemiesėiuosr Prašomr ažsnkti I mūsų i*taiK» 

'• Išsirinkti IA katalogo

COME TO CALIFORNIA ON YOUR VACATION
SURGERY NURSES

California registration or eligibility reąuired One position reąuires
$676 tn ad^stra!lv^ resPonsibilities. Salary in range of
$676 to $905 per month and standby pay. Starting salarv deoends 
on qualifications. Wonderful working conditions and benefits.

Contaet Director of Nursing
SCENIC GENERAL HOSPITAL

830 SCENIC DRIVE, MODESTO, CALIFORNIA 95350 
PHONE (209) 524-12.51

HELP H’ANTED VYRAI

EXCELLENT OPPORTUNITY - IMMEDIATE OPENINGS
FOR ENGINEERING PERSONNEL °FENTNGS

CHECKER
EXPERIENCED DETAILERS

Liberal Benefit Program. Permanent Positions 
Contaet:

INGERSOLL RAND COMPANY
AUTOMATIC PRODUCTION SYSTEMS

36580 COK1C^^^:- L,^IA’ M'CHIGAN 48,50 
<313 ) 261-7400 — (313 ) 261-7400

Perskaitę Drau^. duokite kitiems pasiskait



A. A. J. JAGAUDAS
Kanadoje, giminių globoja

mas ir slaugomas, užbaigė šios 
žemės kelionę ilgus metus buvęs 
Telšių Vyskupo Valančiaus var
do valdžios gimnazijos direk
torius a. a. J. Jagaudas. Mirė 
sulaukęs 86 m., palaidotas š. m. 
balandžio 14 d. Jo žmona jau 
buvo mirus anksčiau, vaikų jie 
neturėjo.

Buvo tai labai žinomas žmo
gus ne tik Telšiuose, bet pla
čiai visoje Žemaitijoje, net ir 
už jos ribų.. Būdamas labai ge
ras matematikas,'buvo dažnai 
kviečiamas kitų gimnazijų eg
zaminuose dalyvauti, kaip eks
pertas. Gražūs buvo laikai Tel
šiuose, kai jis vadovavo gimna
zijai. Gimnazija tada persikėlė 
į naujas, moderniškas patalpas. 
Drausmė buvo labai didelė, jo
kių nesusipratimų ar kokių mok 
slo įstaigą kompromituojančių 
įvykių nepasitaikė. Puikiai vei
kė organizacijos, choras, litera
tų būrelis, sporto klubas. Pra
mogų jaunimui jis taip pat ne
gailėjo. Kiekviena klasė kasmet 
rengė vakarus ir būtinai su me
nine kultūringa programa. Pa- 

i menu — “kibome” net į tokius 
vaidinimus, kaip Gogolio “Re
vizorius” ir kt. Mokiniams šiaip 
buvo labai kietas ir labai daug 
reikalaudavo. Jo veide šypsenos 
beveik niekada nematydavome. 
Gal kad prie tokio mokslo, kaip 
matematika, šypsena ir neside
rina. Tačiau man pasakodavo 
a. a. F. Kudirka, taip pat ilgai 
mokytojavęs Telšiuose, kad kas
dieniniame gyvenime A. Jagau
das buvęs labai malonus, drau
giškas ir net šposininkas. Jis 
labai mylėjo gamtą. Jo dviaukš 
tis, puikus namas stovėjo ant 
gražaus kalnelio, iš kur matėsi 
visas Masčio ežeras. Kieme tu
rėjo įsirengęs lyg ir metereolo- 
gijos stotelę. Ir mums, moki
niams dažnai demonstruodavo, 
kaip jis Skaičiuoja kritulių kie

kį ar vėjo kryptį ir stiprumą. 
Tą. meilę gamtai stengėsi įdiegti 
ir mums, dažnai organizuoda
mas visos gimnazijos medelių 
sodinimo šventes. Ir kiek mes 
jų neprisodinome! Puošėme ir 
Telšių apylinkes, paliai Ger
manto ežerą ir didelę atkalnę 
prie naujosios gimnazijos. Ža
liuoja mūsų pasodinti medžiai 
ir dabar, bet mes sau juos so
dinome, o ką jie šnara šiandien?

Tr išeivijoje, Kanadoje, jis ne
priėmė pakvietimo dėstyti ma
tematiką kolegijoj, bet pasirin
ko ramų, toli nuo miesto triukš
mo, kaimo aplinkos gyvenimą. 
Buvo taip pat didelis sporto mė
gėjas. Jau vien jo apsirengimas 
buvo visada labai sportiškas, 
nes kitaip jo nematydavai, kaip 
su auliniais batais tiesiu žings
niu žygiuojantį gimnazijos link. 
O kelias, kas pažįsta Telšius, 
nebuvo trumpas. Žiemos gra- 
ž'ais pavakariais visada galėda
vai jį susitikti čiuožykloje.

A. a. dr. Jagaudas buvo labai 
klusnus savo to meto tiesiogi
nei vyriausybei — švietimo mi
nisterijai. Pamenu, kaip jis ma
ne tardė, sugrįžus iš slapto mok 
sleivių ateitininkų suvažiavimo 
Panevėžy, kur buvo taip pat iš
kilmingai paminėta vysk. Pal
taroko 60 metų amžiaus sukak
tis. Nebuvo tai tikrai pedago
ginis tardymas. Bet, kai pagal
voju šiandien, žinau, kad jis tai 
darė, kad buvo įsakyta.

Jo jau nebėra. Užsivožė jo 
dienynas amžiams. O ten buvo 
įrašyta tūkstančiai mūsų, jo 
buvusių mokinių vardai. Jis 
mus mylėjo. Mes pasklidame 
plačiame pasauly, daugelis liko 
Lietuvoje. Jam, mūsų mielam 
direktoriui mirus, te jungia mus 
visus bendras skausmas ir liū
desys, jo atminimas tebus ilgai 
gyvas mūsų širdyse. O jam am
žina ramybė.
L. Baumantaitė-Baltrušaitienė

A. A. ALEKSANDRAS ŠIMKŪNAS
Ir vėl negailestinga mirtis iš

plėšė iš mūsų tarpo taurų lie
tuvį, š.m. birželio 8 d. staiga mi
rė a.a. Aleksandras Šimkūnas, di
delis lietuvis patriotas ir gerada
ris.
Aleksandras .Šimkūnas gimė Pa- 

virčiuvės kaime, Joniškio parapi
joje 1899 m. liepos 4 d. Užaugęs 
susipratusių lietuvių šeimoje, A- 
leksandras ir pats tapo geru lie
tuviu ir dideliu patriotu. 1919 - 
1920 m.m. dalyvavo savanoriu 
Lietuvos nepriklausomybės kovo
se, tuo padėdamas savo taip my
limai tėvynei atgauti laisvę.

1929 metais atvyko į Ameriką, 
tikėdamas už kelių metų vėl grįž
ti į savo tėvynę. Deja, II-sis Pa
saulinis karas sugriovė visas ve
lionio viltis.

Aleksandras beveik visą laiką 
gyveno Chicagoje ir čia su Elvy
ra Stulpinaite sukūrė gražią lie
tuvišką šeimą. .Tikroj lietuviš
koj dvasioj užaugino du sūnus,
Algimantą ir Rimantą. Abudu 
sūnus išleido į aukštuosius mo
kslus: Algimantas dabar profeso
riauja Missouri universitete, Co- 
lumbia, Missouri, o Rimantas dir
ba kaip fizikas tyrimų srityje 
Toledo, Ohio.

Velionis ilgą metų eilę vedė 
likerių prekybą Marųuette Par
ko apylinkėje ir per visą laiką 
nesigailėjo visokeriopos paramos 
lietuvybės reikalams. Ypatingai 
daug rėmė lietuvišką spaudą, ne 
tik skaitydamas ir prenumeruo
damas visus lietuviškus leidinius, 
bet taip pat nuolat padėdamas 
skelbimais ir kitokia parama.~

Aleksandras Šimkūnas su žmo
na Elvyra nepaprastai daug pa
dėjo po paskutinio karo Vokieti
joje vargstantiems tautiečiams, 
išsiuntė šimtus pagelbos siuntini; 
ir atsikvietė į Ameriką daugelį 
šeimų ir padėjo čia įsikurti. Ne
daug Amerikoje tebuvo kitų lie
tuvių, kurie savo tautiečiams pa
dėjo daugiau negu Šimkūnų šei
ma.

Paskutinius kelis metus, jau 
pasitraukęs iš prekybos, Aleksan
dras visvien nepamiršo lietuviš
kų reikalų, visada lankydavo lie
tuvių parengimus, gausiai palai-

A. a. A. Šimkūnas

kė visą lietuvišką spaudą, ir vi
sais būdais prisidėdavo prie lietu
viškos veiklos.

Mirtis atlėkė labai netikėtai, 
nes velionis visai gerai jautėsi iki 
paskutinės savo gyvenimo dienos. 
— “Važiuoju namo į mylimą 
Lietuvą” — buvo Aleksandro 
paskutiniai žodžiai, tuo lyg ir pa
brėždamas jo prasmingo gyveni
mo tikslą ir jo gilią meilę tėvy
nei Lietuvai.

Dūmų kamuoliai verčiasi Vietname, kai užsidegė amerikiečių sunkve
žimis, užvažiavęs ant padėtų minų. Keturi kareiviai sužeisti.

PRISIMENANT BOLŠEVIKŲ 
NUKANKINTĄ JONĄ GEDMINTĄ

O. ŽADVYDAS

“Draugo” š.m. gegužės 28 d. 
nr. 125, atspausdintame straip
snyje “Mirusieji švėkšniškiai’”, 
tarpe kitų yra trumpai paminė
tas ir bolševikų nukankintas buv. 
Švėkšnos gimnazijos mokinys Jo
nas Gedmintas.

Šiuo straipsniu pateiksiu kele
tą faktų apie nukankintąjį. Jo
nas Gedmintas gimė 1924 m. va
sario 25 d., Gailaičių k., Švėkš
nos vis., Tauragės aps. Pradžios 
mokyklą baigė savo gimtajame 
kaime. Mokėsi Švėkšnos gimnazi
joj. 1941 m. pavasarį baigęs 7 kl 
norėdamas užsidirbti lėšų mok
slo reikalams, išvyko į Kretingos 
aps. Veviržėnų miestelį ir ten 
valsčiaus valdyboje gavo laikiną 
darbą: kaimuose surašinėti tro 
besiu apdraudą. Pirmąją savai
tę išdirbęs, dviračiu vyko į tėvų 
ūkį.

Bolševikams okupavus Lietu
vą, visu Vokietijos pasieniu oku
pantas išstatė pasienio apsaugos 
dalinius, o jų apgyvendinimui se 
kvęstravo ūkininkų namus. Ged- 
mintų gyvenamas namas buvo 
pasieniečiais sekvestruotąs, šei
ma iškelta, bet ūkio trobesiais 
leista naudotis.

Prieš pat karą, mirties zono
je, kuri buvo išakėta, sargybi
niai pastebėjo pėdas į Vokietiją 
ir numestus trumpus kailiniukus, 
panašius į Jono Gedminto ne
šiotus. Kilo įtarimas, ypač, kad vi
są savaitę namuose nematė Jono. 
Enkavedistai jo ieškojo namuo
se, Gailaičiuose ir Švėkšnoj, kur 
prieš atostogas gyveno. Sekimui 
panaudojo ir vietos gyventoją 
Jušą.

Jonas grįždamas iš Veviržėnų 
sustojo Švėkšnos pašte. Jis buvo 
įspėtas, kad yra ieškomas enka
vedistų ir nevyktų į namus. Ne
sijausdamas kaltu, be to, galėjo 
įrodyti kur buvo pasišalinimo 
iš namų metu, vyko į Gailaičius.

kojo apreiškimo paslaptys ryš
kiausiai atsispindi dviejose litur
ginėse Dievo Kūno ir Švenč. Jė
zaus Širdies šventėse, kurios šven 
čiamos šį mėnesį. Šventas Tėvas 
ragino tikinčiuosius ypatingai į- 
sigilinti į Kristaus apsireiškimą 
Švenčiausiajame sakramente ir 
tikra meile atsakyti į Jo Širdies 
kvietimą sekti Jo pėdomis.

STATYS NAUJAS 
BAŽNYČIAS

Kaip praneša Čekoslovakijos 
katalikų laikraštis “Katolicke No 
viny”, paskutiniu metu Čekoslo
vakijos valdžia davė leidimą sta
tyti tris naujas bažnyčias. Viena 
iš jų bus statoma naujame in
dustrijos mieste Havirove, gi ki
tos dvi, skirtos rytų apeigų kata
likams — Ostravoje. Viena iš 
pastarųjų bus dedikuota slavų a- 
paštalų šv. Kirilo ir Metodijaus 
garbei. Naujosios bažnyčios bus 
statomos visų Čekoslovakijos ti
kinčiųjų aukomis be valdžios pa-

vienkiemį, ir vos tik parvykus, iš 1 os 
pasienio užtvaros atskubėjo poli- 
trukas. Joną suėmė ir nusivedė į 
užtvaros būstinę, Jono tėvų ūkio 
gyv. namus. Ten jis buvo žiau
riai kankinamas. Artimieji kai
mynai tą naktį girdėjo šauks
mus ir verkimą, tik vėliau sužino
jo, kad tai buvo tardomas Jonas.
Auštant prasidėjo karas, vokie
čiai staigiai puolė rusus.

Po trumpo artilerijos šaudy
mo, dalis trobesių sudegė, pasie
niečiai pasitraukė. Greitai at
skubėjo į savo ūkį Emilija Ged- 
mintienė ieškoti savo sūnaus.
Tarp rūkstančių trobesių, sode pa 
matė savo sūnų pririštą prie obe
lies. Deja, tai buvo jo lavonas: 
apdegęs, peršautas per galvą, dar 
nenudžiūvęs kraujas ant veido ir 
rūbų, liudijo neseniai nukan
kintą.
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Pakeliui pravažiavo pro Jušo

Praūžus kautynėms, nukan-utvn
kintasis Jonas Gedmintas su di
delėmis iškilmėmis, dalyvaujant 
Švėkšnos gimnazijos mokyto
jams, mokiniams ir gausiai vi
suomenei buvo palaidotas Vilke
nų kapinėse.
IK’.-f1 ir.rsfc.-,.

ŠV. TĖVAS APIE
DIEVIŠKĄJĮ APREIŠKIMĄ

Popiežius Paulius VI-sis, vie
noje audiencijoje, Šv. Petro bazi
likoje tūkstančiams tikinčiųjų iš 
viso pasaulio kraštų kalbėjo a- 
pie dieviškąjį Apreiškimą, kuris 
tyra amžinosios Dievo meilės 
ženklas, rodantis žmonijai tikrą
jį kelią į išganymą. Tos dieviš-

— Amerikoj yra 23 mil. spal
votų televizijos aparatų.

Vestu vftma, 
lr kt.

Ė L Ė S
banketams, laidotuvėma

GUŽAUSKŲ
BKVERIAf HILLS GELINYClA 

2443 VV. 68rd St-, Chicago, IUinoia 
PR 8-0833 — PR 8-0834

MILFORDO GATVES 
ELEGIJOS

JONAS AISTIS
Visa 200 psl. knyga suskirs

tyta į 6 skyrius, kuriuose au
torius dalinasi su skaitytojais 
savo mintimis. Jis aptaria lie
tuvių nuotaikas savo tautai, 
bendruomenės problemas, atspa
rą svetimai įtakai, savęs per di
delį liaupsinimą ar nuvertini
mą, poziciją ir opoziciją ir, pa
remdamas savo mintis pasakoji
mais, anekdotais ar tikrais atsi
tikimais su pavardėmis ir dato
mis, prieina vistik išvados, kad 
"... mano tauta... gyvens,., kles
tės per amžius...”

Tai knyga, kuri verčia susi
mąstyti ir drauge patenkina 
švelniuosius jausmus savo ly
riškomis nuotaikomis.

Knygos kaina 2.50 dol., gau
nama DRAUGE. Prie knygos 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Šimtai žmonių perėjo per Leka
vičiaus koplyčią atiduoti paskuti
nę pagarbą šiam kilniam lietu
viui. Švč. P. Marijos Gimimo 
bažnyčioje kan. Zakarauskas at
našavo gedulingas Mišias ir ta
rė jautrų ir paguodžiantį žodį.
Solistai J. Vaznelis ir A. Giedrai- 
draitienė gražiai pagiedojo, Bal
trušaičiui pritariant vargonais.
Su daugybe mašinų velionis bu
vo palydėtas į Šv. Kazimiero ka-1 kartoms, 
pines, kur kan. Zakarauskas atli-’

ko paskutines atsisveikinimo a- 
peigas ir visi dalyviai sugiedojo 
Angelą Dievo. Velionį palaido
jo šalia jo brolio Stasio, mirusio 
1960 metais.

Velionio našlė Elvyra, giliai 
suprasdama Aleksandro meilę 
Lietuvai, prašė visų vietoj gėlių 
aukoti Lietuvių fondui, tuo įam
žinant Aleksandro vardą šia
me lietuvybės paminkle. Gili pa
garba liūdinčiai Elvyrai Šimkū- 
nienei tokioje skaudžioje valan
doje nepamirštant lietuviškumo 
ir tėvynės meilės.

Taigi ir vėl pamažėjo lietuviš
kų ąžuolų gretos šiame krašte ne
tekus Aleksandro Šimkūno, bet 
jis liks gyvas visada, kaip kilnus 
lietuvybės simbolis ateinančioms

Ispanijoj, netoli Madrido, įgriuvo restorano stogas ir žuvo 50 svečių, 
120 sužeista. Čia matyti gabenami sužeistieji.

B.M.

A. + A.
PRANUI OTONUI LEPERTUI 

mirus,
žmoną ONJJ ir sūnų JONJ£ ADOLFJJ nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Knoilių ir Ramanauskų šeimos

A.+A. Grace Grasilda Bendziunas
GRAUSLYTE

Gyveno Chicago, Illinois. Mirė birželio 16 d., 1969 metais.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: kun. Anthony, John, 

marti Bertha ir George Benas, marti Josephine, 7 anūkai, 2 pro- 
anūkai ir kiti giminės.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį 3 vai. popiet Richard ko
plyčioje, 5749 Archer Avenue (kampas Lorel Avenue).

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 19 d. iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Our Lady of the Snow&' parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę! Sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direktorius RICHARD, Tel. 767-1840.

MAŽEIKA-EVANS

HOME

A. A.
BARBARA KAZIMER

(KAZIMIERAITIS) SAUDARGAITE
Pagal pirmą vyrą Vilimas (VVilim)

Gyveno 4419 South Fairfield Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė birželio 16 d., 1969 m., 12:30 vai. ryto, sulaukus 

pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rietavo parapijos. Batušių kai

mo. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė kazimierietė See. Ann 

Barbara Wilim, mirusio sūnaus Walter našlė Sophie Wilim 
su šeima, 3 posūniai: Joseph Casmer, marti Eleanor, VValter 
Casmer, marti Loretta ir Edward Casmer, marti Mildred, po
dukra Adeline Musteikis, žentas Paul, 6 anūkai ir 4 proanūkai, 
sesuo Magdalene Kavlak su šeima Floridoje, giminės Dominic 
ir Bemice Gilbert ir kiti giminės ir draugai.

Velionė buvo amžina narė sekančių dr-jų: šv. Kazimiero 
Sės. rėmėjų, T. Marijonų rėmėjų, Labdarybės S-gos, T. Sale
ziečių rėmėjų. Priklausė §iv. Pranciškaus tretininkų, Maldos 
Apaštalavimo, Gyvojo Rožančiaus draugijom ir Brighton 
Parko Moterų klubui.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 South 
California Ave. Laidotuvės įvyks ketvirtad., birž. 19 d. iš ko
plyčios' 9:30 vai. ryto bus atlydėta į švč. Panelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamal
dos už velionės sielą'. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, podukra, posūniai, sesuo Ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Petras Bieliūnas, Tel. LA 3-3572.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 VVest 7lst Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3*2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

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

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 28rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M, PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-340i

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArda 7-19U

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE.__________Tel. YArds 7-1138-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE. CICERO. ILL.______ Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD.. UAKLA4VN. ILL Tel. 636-2320

Perskaitė Dranga. dnnkite kitiems pasiskaitvti.
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X Kun. Joną Degutį paminė
jo praėjusio šeštadienio “Ohica- 
go Daily News” dienraštis, spor
to skyriuje, pažymėdamas, kad 
buvęs sporto veikėjas tampa 
kunigu.

X Mokyt. Stasė Vaišvilienė,
Beverly mokyklos vedėja, meti
niame Amerikos montesorininkų 
suvažiavime , kuris vyksta bir
želio 17-21 d. Chicagoje Shera 
ton viešbutyje išstato savo su
kurtą seriją gyvosios gamtos 
darbų, kalendoriaus ir keturių 
metų laikų medžiagą pritaikytą 
mažiems vaikams. Taip pat yra 
diskusijų ratelio narė. Diskusi
jų ir viso seminaro tema yra: 
‘'Laisvės ir atsakomybės vysty
masis vaikuose.”

X Marąuette Parko Liet. Na
mų sav. organiz. valdyba, kvie
čia narius ir svečius atvykti j 
pusmetinį susirinkimą, kuris į- 
vyks birželio 20 d. 7:30 v. v. 
parapijos svetainėj, 6820 S. 
Washtenaw Avė. Čia išgirsime 
pranešimą apie rengtą masinį 
mitingą, protestuojant dėl mo
kesčių kėlimo ir grįžusi mūsų 
delegatė ils Washingtono, dėl 
greitkelio pravedimo per Mar
ąuette Parką. Taip pat bus pa
gerbtas, už kovojimą dėl namų 
savininkų reikalų, mūsų distrik- 
to atstovas Springfielde — Ba- 
be - McAvoy. Savininkai ruošia
si tradiciniam piknikui _  liepos
4 d. p. Bruzgulienės sode. Kvie
čiami su-me dalyvauti visi, ta 
pačia proga apsimokėsim nario 
mokestį, Lienos ir rugpjūčio mė 
nesiūs susirinkimų nebus. Po 
susirinkimo ----- vaišės.

X Jaunimo centras liepos ir
ru'rpiūčio mėnesiais bus uždary
tas.

X Nedavė vertimui leidimo.
Neseniai Pov. Gaučys paprašė 
Nobelio premijos laureato velio
nies John Steinbecko giminių 
leidimo be honoraro išspausdinti 
trumpą Steinbecko apsakymą 
“The Red Poni’’ vertimą išspaus
dinti “Drauge”. Velionies gimi
nės leidimo nedavė, reikalauda
mi atlyginimo. Prieš kiek laiko 
“Drauge” spausdintiems Pearl 
Buch ir William Inge vertimams 
vertėjas Al. Baronas buvo gavęs 
leidimus, nes autoriai tereikala
vo už kūrinius atsiųsti tik po ke
letą “Draugo” egzempliorių, kur 
jų raštai buvo išspausdinti.

X Lietuvių Fronto bičiulių
tradicinė pavasarinė išvyka — 
jaučio kepimas — šiemet bus 
birželio 21, šeštadienį, Beverly 
Shores, ant Michigano ežero 
kranto, dr. J. Kižio ir kitų bi
čiulių vasarvietėj.

X Solistai Pnidencija Bičkie-
nė ir Algirdas Brazis išpildys 
programą birželio 29 d. rengia
mame vysfk. A. Deksniui pager
bime Martin iąue salėje. Pianinu 
akompanuos Alvydas Vasaitis.

X Birželio trėmimo minėjimo 
pamaldos įvyks šį sekmad., bir- 
žebo 22 d., 12:15 vai. d., St. Al
phonsus bažnyčioje, 212 Custer 
St., Lemont, III. Kun. Gaučas 
atlaikys šv. Mišias ir pasakys 
ta proga pamokslą.

Lemonto L. B. Apyl. Valdyba 
(pr.)

X A. a. Barbora Kazimierai- 
tienė, marijonų bendradarbių ir 
kitų vienuolijų garbės narė ir 
uolį veikėja, šį sekmadienį neto
li savo namų, 4419 IS. Fairfield, 
buvo mirtinai sužeista prava
žiuojančio automobilio ir nuvež
ta j ligoninę po kebų valandij 
mirė. Laidojama šį ketvirtadienį.

X Kiek kainuoja vėsintuvas?
Gradinsko krautuvėj yra pen
kios Emerson vėsintuvų grupės. 
Kiekvienoj grupėj po kebs vė
sintuvus. Ateikit išsirinkti. 2512
W. 47 St., FR 6-1998. («k.)

Dirbąs Marina City apartmen- 
tiniame dangoraižyje John Pet 
rošius sunkiai susižeidė krisda
mas iš keltuvo 16-me aukšte. 
Jis buvo nuvežtas į Wesley Me- 
morial ligoninę. Petrošius, 26 m. 
amžiaus, gyvena 4251 S. Rook- 
well.

DEVYNI SUŽEISTI GAISRE
Devyni asmenys, jų tarpe še

ši gaisrininkai, buvo sužeisti 
gaisro metu Johnsono Foto stu
dijoje, 57 E. Oak st. Nuostolių 
padaryta apie $100,000.

GIMDYMAI MAŽĖJA
Gimdymai Codk apskrities li

goninėje metai iš metų mažėja. 
Pernai ten buvo 14,054 gimdy
mai, o užpernai buvo 15,770. 
Šiais metais per pirmus penkis 
mėnesius buvo 5,035 gimdymai. 
Ligoninės pareigūnai teigia, jog 
gimdymų skaičius mažėja dėl 
masėse dažniau naudojamų 
prieš gimdymą piliulių.

KONCERTAI NEMOKAMAI
Chicagos parkų distr-iktas 

birž. 25 d. atidarys 35-tą metinį 
po atviru dangumi koncertų se
zoną Grant Panke. Įėjimas nemo 
karnas.

LIETUVIAI REPUBLIKONAI 
ILLINOIS VALSTYBĖJE

Chicagoje yra įsisteigusi jau 
kelinti metai Lietuvių Republiko- 
nų Illinois valstybėje lyga. Pra
eitais rinkimais, šitoji lyga stip
riai veikė, jei vos ne vieną milijo

Jaun ino žygio už tikėjimo laisvę susirinkimas įvykęs Clevelande, ku
riame dalyvavo ir vysk. V. Brizgys. Iš k. į d.: A. Muliolis, vysk. V. 
Brizgys, M. Gailiušytė, R. Bublys, dr V. Vygantas ir kt.

Nuotr. V. Bacevičiaus

IŠ AR T! IR TOLI
VOKIETIJOJ

Koenigstein/Taunus kalnų 
miestelyje V. Vokietijoje dirban
tieji lietuviai kat. kunigai gegu
žės 27-30 atliko rekolekcijas. 
Joms vadovavo vengrų sielova
dos direktorius prel. dr. Adam. 
Suvažiavo 14 kunigų, iš jų 8 
darbuojasi išimtinai betuvių pas 
toracijoje, vienas tik vokiečių 
ir likusieji 5 patarnauja tiek 
lietuviams, tiek vokiečiams. Po 
rekolekcijų pusdienis buvo skir- 
tas pasitarimams. Sielovados 
direktorius prel. dr. Jonas Avi
ža kunigus supažindino su Vo
kietijos LB valdybos paruoštu 
šalpos tvarkymo įstatų projek
tu pagal kurį Baltui turėtų pa
tarti komisijos iš LB atstovų ir 
abiejų konfesijų 'kunigų, Buvo 
tariamasi išleisti brošiūrėlę “šv. 
Mišios,” tinkamą naudoti pamal 
dose. Svarstyti kunigų savišal

Ateitininkų stovyklai Dainavon besiruošiant, prisimename pernykštę 
stovyklą, kur nuolat aidėjo dailios.

ną gavo mūsų kandidatas, tai 
reikia nepamiršti, kad Amerikos 
plačioji visuomenė Illinois vals
tybėje ir ypač Cook apskrityje 
lietuviais pasitiki. Lietuvių lyga 
ypač šiais metais, jau pasiruošė 
ateities veiklai. Lygos tikslas kuo 
daugiau lietuvių sudominti re- 
publikonų veikla, organizuoti 
skyrius ir juos laikyti kaip tauti
nės GOP nariais, supažindinti 
daugiau su vidaus darbais, ypač 
sekti įvairias valstybės, apskrities 
nių tvarkymas, todėl turime 
ir apylinkių problemas, kada y- 
ra proga priminti ir Lietuvos tra
gediją.

Kiekvienam lietuviui turin
čiam kokių klausimų lyga yra 
pasiruošusi padėti. Tam įsteigė 
savo kabinetą, 2422 W. Marąuet
te Rd., tel. GR 6-2271 ir kiekvie
ną antradienį nuo 7:30 iki 9:30 
vai. v. galime užeiti. Lygos va
dovybė, kurią sudaro šiais me
tais pirm. K. Oksas, G. Gedvilą 
P. Jurkus ir P. Žumbakis, visad 
mielai visiems padės. Be to dar 
yra vykdomasis komitetas, kurį 
sudaro V. Adamkus, dr. Biežis, J. 
Grybauskienė, J. Jurkūnas, A. 
Lauraitis, A. Miliūnas ir adv. Va
lu kas.

Paskutiniame lygos susirinki- 
n e, kuris buvo Margučio patal
pose, geg. 13 d., buvo nutarta 
veikloj gyviau reikštis. Tuo reika
lu kalbėjo p. Jurkūnas, Miliū
nas, dr. Biežis, rūpinamasi ypač 
suorganizuoti jaunųjų republiko- 
rų skyrių.

Balys Svalia

_  Metų vairuotoju Ameriko
je išrinktas Marsh., 44 m., iš 
Warwick, Rhode Island. Jis vie
noje sunkvežimių bendrovėje 
tarnaudamas pravažiavo sunk
vežimiu 2.5 mil. mylių ir neturė
jo jokio nelaimingo atsitikimo.

pos fondo reikalai, nutariant 
ruošti jo veiklos nuostatus, ku
rių iki šiol nebuvo, ir [perrinkta 
fondo valdyba sekančiai kaden
cijai: pirm. prel. dr. Jonas Avi 
ža, ižd. tėv. Alfonsas Bernato
nis, sekr. kun. Bronius Liubi- 
nas. Iškelta mintis suorganizuo
ti bendras rekolekcijas kuni
gams ir pasauliečiams. Prel. A- 
viža perdavė Vasario 16 gimna. 
zijos .direktoriaus prašymą ku
nigų talkos, verbuojant moki
nius jo vadovaujamai gimnazi- 
jai.Visi dalyvaujantieji kunigai 
pasirašė sveikinimo laišką nau
jai paskirtajam laisvosios Euro
pos vyskupui dr. Antanui Dėks- 
niui, o telegramomis buvo pas
veikinti Šv. Tėvas ir Osnabriu- 
ko vyskupas, kuris Vokietijos 
vyskupų yra įgaliotas globoti 
kitataučių pastoraciją Vokietijo
je. (Eli)

ŽVAIGŽDUTĖ
įsteigtas Lietuvių Moky uju S-gos Chicagos sk.

Red. J. Plačaa Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė.. Chieago, IU. oUo.Jo

PARTIZANAS
Jonas Valiūkėnas buvo Lietu

vos partizanas. Jis buvo dar vai
kas. Jo pavojingas gyvenimas 
prasidėjo, kai jis buvo tik aštuo 
nerių metų. Jo tėvas ir motina 
buvo mirę, ir vienintelis giminė 
buvo brolis Tomas. Kai rusai 
vėl užgrobė Lietuvą, Tomas, bū
damas 21 metų stojo į partiza
nų būrį. Neturėdamas kur pa
likt Jonelį, pasiėmė su savim. 
Vadas nenorėjo priimti Jono, 
bet po kiek laiko jo prašymą 
patenkino.

Kai rusai pradėjo spausti par
tizanus, jie atsitraukė į girias. 
Ten gyvenimas buvo sunkus. 
Partizanai turėjo labai saugotis, 
nes rusai apsupdavo miškus ir 
eu tankais ieškodavo partizanų 
bunkerių.

Dabar Jonas buvo jau 13-kos 
metų. Penkeris metus išbuvęs 

i su partizanais. Buvo gruodžio 
mėnuo. Sniegas dengė žemę ir 
temperatūra krito. Vieną rytą 
vadas paskyrė Jonuką išeiti pa
medžioti kiškių. Su savo vokišku 
šautuvu, jis pradėjo kelionę po 
mišką ieškodamas kiškių. Nušo
vęs šešis kiškius Jonas grįžo at
gal į stovyklą. Priartėdamas jis 
pastebėjo, kad kas nors netvar
koj. Kelis žingsnius paėjęs, stai
ga sustojo. Jis išgirdo rusiškus 
garsus. Kai jiš prišliaužė labai 
arti, nustebo pamatęs apie šim
tą rusų kareivių, varančių suriš 
tus partizanus. Jonas norėjo 
bėgti, bet jis buvo partizanas! 
Visą dieną jis gulėjo sniege gal- 

; vodamas ką daryti. Atėjus nak- 
[ čiai, jis sukūrė mažą lauželį. Ki
tą rytą atkasė iš paslaptingos 
vietos dėžę granatų ir tris šau-
tuvus. Suradęs vežimą, jis įdėjo! tauto Didžiojo muziejus ir Vie-
savo ginklus ir apdengė apklo
tu. Sužinojęs Ikur rusai partiza
nus laikė, jis traukė roges prie 
tos vietos. Kai jau buvo naktis, 
jis prabėgo nepastebėtas pro 
sargybas. Su savim turėjo tris 
šautuvus ir devynias granatas. 
Suradęs namelį, kuriame parti-

Kenčiančiai motinai
Būk tu svečiuose, pasilik visai, 
Kol Nemunas juos šalį laisvai, 
Pasaką man seki, ką ošia pagiriai, 
Kaip ilgis laisvės broliai lietuviai.

Tu lyg brangus daiktas, lyg
namų ugnelė,

Kuri nenorėjai apleist gimtą šalį, 
Liko mūsų pėdos ten takuos

įmintos,
Ten žydėjo gėlės laisvom rankom 

skintos.

Tu kalbi be žodžių ir tyliai 
alsuoji

Tu tėvynės kančią sau padovanoji. 
Mirė broliai sesės, mirko krauju 

drobė,
Pilki debesėliai dangų tyliai gobė.

Mirė partizanai, kaip lapeliai krito, 
Linko tavo keliai ant kieto gran’to. 
Kai ginkluoti brolius Sibiran lydėjo, 
Lūpos tavo maldą Viešpačiui

sudėjo.

Kad gyvi išliktų nemirtų
skausmuose.

Vis meldeisi likus nemigų
sapnuose.

Tiesei tu ir tiltą per plačias marias, 
Čia tremty išklydę laukėme tavęs.

Taip ir blaško sūnus vėjai svetimi, 
Tu, brangi motule, tik atleist gali.

Al. Kašiubleuė

zanai buvo laikomi, jis drąsiai 
priėjo prie vienintelio sargybi
nio ir prikišo šautuvą prie vei
do. Rusas išsigandęs atidarė 
jam duris ir atidavė savo gink
lus, nei vieno žodžio neprataręs. 
Kai kurie partizanai nuliūdo pa
matę sargybinį, bet kai įėjo Jo
nas, visi buvo apstulbę iš 
džiaugsmo... Kol du vyrai surišo 
sargybinį, Jonas pasakė kitiems 
planus. Visi pasidalino šautu
vus ir granatas.

Išėję iš namelio visi jį sekė, 
nes jis žinojo geriausią pabėgi
mo kebą. Praeinant pro sargy
bas vienas partizanas staiga pa
slydo. Per minutę subėgo apie 
dvidešimt sargybinių. Lietuviai 
pradėjo šaudyti ir mesti grana
tas. Po trumpos kovos partiza
nai pabėgo į tamsą ir grįžo į gi
rią laisvi. Tik vienas nebegrįžo 
su jais. Tai buvo Jonukas — di
džiausias mūsų partizanas.

Viktoras Nakas, VIII sk. 
‘“Skambutis” L. B- Detroito a- 
pyl. lit. m-los laikr. nr. 1.

Red. Birželio mėnuo į Lietu
vos istorijos lapus įrašytas ge
dulo rėmuose. Šį mėnesį Lietuvą 
naikino dvi kariuomenės: rusi} 
ir vokiečių. Galutinai Lietuva 
pavergė rusai,
pusę milijono lietuvių. Lietuviai 
trokšta laisvės. Kuo galime, pa
dėkime jiems džiaugtis tokiu gy
venimu, kokiu mes gyvename 
čia.

Senovėje Lietuva buvo; apau
gusi amžina giria, pilna pelkių, 
balų, upių ir ežerų.

Žmonės gyveno paupiais. Tais 
laikais kebų nebuvo, tai jie ke
liaudavo upėmis: žiemą rogė
mis, vasarą plaustais. Jie žuvau- 

Nukankino apie davo » maudydavosi upėse.

MANO TĖVELIŲ GIMIMO 
KRAŠTAS

Mano mamytė gimė Lietuvos 
mieste Kaune. Kaune yra Vy

nybės aikštė, ir dar kitų daly
kų. Mano mamytė ėjo į mokyk
lą Kaune. Jai geriausiai patiko 
Karo Muziejaus sodelis ir kinai.

Maino tėvelis gimė Lietuvos | lietuviai galėdavo medžioti miš-

Paukšteli, atnešk Lietuvai laisvę!
Dariaus-Girėno bt. m-los VIII

1 mieste Alytuje. Alytuje yra gim | aš užaugsiu, eisiu į kolegiją, 
nazija ir didebs miesto sodas.1 man reikės išmokti visokių kal- 
Mano tėveliui geriausiai patiko j bų. iTai aš geriau mokausi da-
laisvės
upė.

paminklas ir Nemuno

Ramona Pikūnaitė 
IVb skr. mokinė

Detroito Apylinkės Lituanistinė 
mokykla.

LIETUVIŠKA MOKYKLA
Lietuviškoje mokykloje mes 

darome daug dalykų. Turime 
skaityti, turime diktantus, rašy
ti pratimus, tikybą ir kitus da
lykus mokytis. Aš važiuoju lie- 
tuvilšlkon mokyklon traukiniu. 
Užtrunka apie valandą laiko ir 
tiek pat namo grįžti. Turiu dau
giau dalykų, kuriuos norėčiau 
daryti, jei neičiau lietuviškon 
mokyklon. Yra vaikų, kurie la
bai nemyb bet. mokyklos. Kai

Pavasario gėlės. Piešė Rasa 
Westmo,nt, Illinois

Kamantaitė, 3 sk.

SENOVĖS LIETUVA kuose, nes miškai niekam- nepri- 
1 klausė. 4

Žmonės užsiimdavo medžiokle, o 
vėliau žemės ūkiu.

Senovės lietuviai namus staty
davo iš rąstų ir dengdavo šiau
dais. Langų visai neturėjo.

Visa, kas jiems buvo reikalin
ga, patys gamindavosi namie: 
dirbo baldus, siuvo rūbus, kepė 
duoną, kurią valgė vandeniu ar 
pienu užsigerdami.

O kai jiems reikdavo kitų 
daiktų, jie mainydavosi su pirk
liais iš kitų kraštų. Statybai, pa
dargams ir kurui žmonės gauda
vo medžiagos iš miško. Senovės

Piešė Gytis 
sk. mok.

Petkus

1. Jogaitė Viktutė 910
2. Gylys Rimas 731
3. Bichnevičius Vytenis 719
4. Stasaitė Ugnelė 688
5. Grybinas Tomas 671
6. Janulevičiūtė Rimą 620
7. Grybinaitė Kristina 568
8. Sidrytė Daina 563 j
9. Degučiai, Rasa ir Saigū-

nas 555
10. Matukaitė Violeta 519
11. Sidrys Algis 519
12. Lapas Raimondas 482
13. Kriščiūnaitė Jina 327
14. Brakauskai Ž. g. A. 259
15. Karklys Rimas 255
16. Navickaitė Ona 247
17. Kemežys Raimondas 247
18. Stončiūtė Loreta 59 ta
19. Andriušis Edvardas 30 5
20. Brazdžiūnaitė Danutė 23
21. Kerelytė Vilija 16
22. Pemkus Arūnas 15
23. Krikščiukas Juozas 15.

Sekantį kartą paskelbsiu, kiek 
kas laimėjo pinigų ir artimiau
siu laiku juos nusiųsiu laimėto
jams, kad už juos galėtų nusi
pirkti lietuvišką knygą.

«

bar lietuviškai. Aš prarasčiau 
daug draugų neidamas lietuviš* 
kon mokyklon. Jei nebūtų lietu
viškos mokyklos, aiš negalėčiau 
nieko apie Lietuvą sužinoti ir iš
mokti. Aš turiu labai gerus mo
kytojus lietuviškoje mokykloje 

Vytautas Vileniškis

Mes važiuojam į lietuvišką* 
mokyklą vieną kartą į savaitę. 
Mes mokomės lietuviškai. Man 
labai nepatinka betuviška mo
kykla, nes ten nėra juoko. Jei 
aš turėčiau vieną “wish”, aš ne
norėčiau mokyklos. Mokykla 
yra laiko gaišinimas.

Linas Alinskas 
Maironio bt. mok-los Brooklyne* 
IV sk. mokiniai.

Senovės lietuviai gyvęno šei
momis ir giminėmis. Vienos šei
mos buvo turtingesnės, galinges 
nės ir didesnės. Jos pradėjo val
dyti kitas šeimas. Atskiros žmo
nių sodybos, galinčios lengvai 
susisiekti, sudarydavo valsčius.

Kariavimo ir gynimosi būdas 
būdan buvo labai paprastas. 
Svarbiausia gynimosi priemonė 
buvo pilys. Nuolatinės kariuo 
menės nebuvo. Vadai išsirinkda 
vo vyrų būrį, jodami į karo žy- 
g. Kai priešas puldavo kraštą, 
visi vyrai turėdavo kovoti.

Senovės lietuviai garbino gam 
tos jėgas. Jie garbino Perkūną, 
Žemynėlę ir kt. Miške buvo ro- 
muvos, vietos dievams garbinti. 
Kai žmogus mirdavo, jį sudegin
davo u žirgu, drabužiais ir kitais 
daiktais.

Guoda Jalionyte, Va kl. 
“Pirmieji žingsniai”, K. Do
nelaičio lit. m-los laikrašt. 
nr. 5, 1969. V. 24.

GALVOSŪKIŲ SPRENDĖJŲ 
TAŠKAI


