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ALBANIJA
LAUKIA

"PUOLIMO"
Kraštas virto ginkluota stovykla

Tirana. — Mažasis kraštas 
ties Adrijos jūra pastaruoju me
tu nuolat šaukia apie invaziją, 
kurią galį vykdyti “sovietų revi- 
zionistai” arba... “Amerikos im
perialistai”. Albanijos kalnuose 
gręžiamos vietos, kuriose įrengia
mi kinų pagamintų raketų lizdai. 
Pakeliui į Tiraną visur matyti 
užrašai: “Albanijos sienos
nepažeidžiamos” arba “Dar nė
ra gimę tie, kurie mus galėtų su
naikinti”.

Į kraštą atvykę informuojami 
darbininkų (komunistų) partijos 
pareigūnų: “Albanija nėra viena. 
Mūsų draugai Kinijoje kaip tik 
prisiuntė ginklų, kurie yra ste
buklus padarę ties Kinijos - Rusi
jos pasieniu”. Šiuo metu krašte 
neleidžiama gyventi nei sovietų, 
nei JAV piliečiams.

Merginos žygiuoja su kulkosvy
džiais...

Išilgai Albanijos sienos išties
ta, elektros laidais aprūpinta, vie
lų siena, net 8 pėdų aukščio. 
Matyti, norima apsisaugoti nuo 
šnipų ir bijoma, kad gyvento
jai paspruktų į užsienį.

Karinis apmokymas privalo
mas net pradinių mokyklų vai
kams. Dažnai krašte galima pa
stebėti žygiuojant merginas, su 
sunkiaisiais kulkosvydžiais ranko
se...

Krašto gynyba sutelkta ne tik 
pajūrio vietovėse, bet ir drau
džiamose lankyti rytinėse ir pie
tinėse pasienio kalnuotose srity
se.

Ginkluojamas visas kraštas...
' Laisvosios Europos Radijo ži

niomis, Albanija išlaidas gyny
bos reikalams šiais metais padi
dino net 38 proc. Tiranos radi
jas paskelbė, kad pratimai su 
ginklais turį būti .laikomi sudėti
ne auklėjimo dalimi.

“Zeri i Populit” dienraštis 
visiškai neslepia, kad kraštas 
privalo būti visapusiškai apgin
kluotas. Jis rašo: “Pradedant 
mažamečiais ir prieš jiems bai
giant 8 metų pradžios mokslą 
(vaikams sukakus 14 m.), moky
mas naudoti šaunamuosius gin
klus turi būti skatinamas sporto 
židiniuose, stovyklose, pionierių 
įstaigose ir visur kitur”.
Auga sovietinio užpuoliko apeti

tas-..

Albanija, ypatingai nuo Čekos
lovakijos invazijos, 1968 m. vasa
ros, nurodo esanti sovietų gra
soma. Pavojingi esą rusų daliniai 
Bulgarijoje. Minėto dienraščio 
vedamajame neseniai pažymėta: 
“Sovietinio imperializmo apetitas 
siekia žymiai toliau tų sričių, kur 
jaučiama teisiogė jo įtaka. Sovie
tų grėsmė jaučiama visuose Bal
kanų kraštuose ir ypatingai Al
banijoje”.

Albanai, kaip ir kituose komunis
tiniuose kraštuose, visur kaišioja 
įaivo vėliavas

Albanija šliejasi prie Adrijos jū 
ros ir Jugoslavijos

Režimas smogia j
čekų jaunimų

Studentai pasiryžę toliau 
kovoti

PRAHA. — Vyriausybė bir
želio 20 d. paskelbė draudžianti 
studentų sąjungos veiklą. Šioji 
sąjunga buvo viena pirmųjų, rė
musi Dubčelko laisvėjimo refor
mas ir pasipriešinusi naujajam, 
Maskvos politikai artimam re- 
ž mui. Vidaus reikalų ministeri
ja nurodė, kad Sąjunga veikusi 
priešingai įstatymams. Sąjun
gos vadai paskelbė, kovosią 
prieš vyriausybės sprendimą ir 
į savo narius kreipėsi: jie turį 
ir toliau remti jų pačių išrink
tus Sąjungos pareigūnus.

Studentų sąjunga atstovauja 
60,000 studentų Čekijos ir Mo
ravijos universitetuose. Jai ne
priklauso Slovakijos studentų 
sąjunga su 30,000 narių. Stu
dentai nurodė, tokio vyriausy
bės sprendimo tikėjęsi.

Dainos prieš okupantą negali 
būti perduotos...

Prahos vyriausybė smogė 
jaunimui ir kitu požiūriu. Už
drausta visam kraštui per radi
ją ir televiziją perduoti Bratis
lavoje vykusio “liaudies dainų” 
festivalio iškilmes, nes... didžiau 
šia sėkme pasižymėjo tos dai
nos, kuriose buvo pasisakyta 
prieš rusus ir prieš okupaciją.

• B. prezidento Eisenhowerio
našlė “Mamie”, viešėjusi pas 
savo sūnų Belgijoje ir apsilan
kiusi Vienoje, grįžo į JAV.

Kinai Albanijoje? Taip, matyti 
Mao paveikslai

Vakarų žinomis, dar nesama 
duomenų, kad kinai Albanijoje 
būtų įrengę sausumos ar jūros 
bazes.

Tačiau Mao paveikslai, šalia 
partijos vado Hodžos, pastebimi 
kavinėse. Keliuose važinėja kinų 
gamybos sunkvežimiai. Kinai tu
ri prabangiai įrengtą ambasadą 
ir jos kieme įtaisytas, su penkio
mis antenomis, galingas radijo 
siųstuvas.

Ūkis kiek pažengęs, daug 
išvežama

Kinija Albaniją remia ūkiniu 
požiūriu. Jau veikia cheminė į- 
monė, elektros jėgainė. Vis 
dėlto, albanų ūkinė politika 
savotiška - jie įsiveža kuo ma- 
mažiau, bet užtat daugiau eks
portuoja. Kraštas importuoja au- 
tovežimius, tekstilę ir kiek ūkio 
gaminių, gi išveža: ryžius, med
vilnę, tabaką, žibalą.
Ir albanai turi “Juodąją rinką”...

Krašte dar daug ko trūksta. 
Pvz. iš Albanijos pasiųstas laiš
kas Šveicarijos Ženevą tepasiekia 
tik po dviejų savaičių. Visur vei
kia kolchozai ir “privatinin
kams” teleidžiami maži sklypai. 
Ir Albanijoje, kaip ir kitur, komu
nistinio režimo kraštuose, spar
čiai klesti žemės ūkio gaminių

IŠ VISUR
G. Pompidou jau

prezidentas
Sunkumai paskirti finansų ir 

užsienio reik. ministerius
PARYŽIUS. — Naujuoju 

Prancūzijos prezidentu birželio 
! 15 d. išrinktas Georgės Pompi- 
! dou, birželio 20 d. 'kuklių iškil
mių metu pradėjo krašto prezi
dento pareigas. Jis pranešė, kad 
naujuoju min. pirmininku pa
skirtas parlamento pirmininkas,
Jaeąues Chaban - Delmas.

Prezidentui, sudarant vyriau
sybę, jau pradžioje teko susi
durti su sunkumais. Atsisakius 
politikui - veteranui A. Pinay, 
daugiau galimybių finansų mi
nisterio pareigoms vakar turėjo 
Valery Giscard d’Estaing, fi
nansų ministeriu buvęs dar de 
Gaulle valdymo laikmečiu. Pats 
generolas de Gaulle laikomas 
“nematomuoju vyriausybės pa
tarėju”, ligi vakar dėjo pastan
gų, kad užsiem'o reikalų ministe
riu liktų Milchel Debre, ligšioli
nis užsienio reik. vadovas.

Studentų riaušes
Urugvajuje

Tarėsi kariniams daliniams 
saugo jant

MONTEIVIDEO, Urugvajus. 
— Prez. Nixono įgaliotinis N. 
Rockefeller tarėsi su Urugva
jaus prezidentu Areco ne sosti
nėje Montevideo, bet kurortinė
je vietovėje, Punta dėl Este, 90 
mylių atstu nuo sostinės. Kari
niai daliniai saugojo vietovę bei 
aplinkinius kelius.

Tuo tarpu Montevideo studen
tai triukšmavo, daužydami lan
gus, plėšdami krautuves, padeg
dami mormonų bažnyčią, banką 
ir vieną įmonę.

Rockefeller vakar grįžo į 
JAV.

Ekvadoras paleido 
JAV žvejų laivus

Kongreso nariai reikalavo 
atkirčio

QUITO, Ekvadoras. — Ketu
ri JAV žvejų laivai, sulaikyti 
Ekvadoro laivyno, buvo paleisti 
ir jiems neteko sumokėti baudų.

Pasklidus žinioms, kad 110 
mylių nuo Ekvadoro pakraščių 
buvo sulaikyti 6, ar net 12 žve
jų laivų, JAV Kongreso sluoks
niuose buvo reikalavimų pasiųs
ti karo laivus žvejus apsaugoti 
ar griebtis atkirčio.

Apie kitų laivų likimą nėra 
žinių. Manoma, kad amerikiečių 
žvejų laivų tose srityse esama 
ligi 13. Ekvadoras yra paskel
bęs pripažįstąs 200 mylių terito
rinių vandenų ribą.

HANNOVER, V. Vokietija.— 
Prekinis traukinys su karine 
medžiaga, šaudmenimis Hanno- 
verio geležinkelio stoty, dėl ne
išaiškintų priežasčių užsidegė ir 
įvyko sprogimai. Žuvo apie 10 , 
gaisrininkų ir geležinkeliečių.

Vietname
Žymiai sumažėję kariniai 

veiksmai sausumoje
SAIGONAS. — P. Vietname 

vakar sausumoje nebuvo žymes
nių veiksmų sausumoje. Savait
galy vyko smarkesnės kovos į 
pietus nuo neutraliosios zonos 
ir pačioje zonoje. JAV bombo
nešiai puolė priešo telkinius.

Priešas, su 2,000 vyrų, centri
nėje krašto srity jau kelios die
nos supa JAV ir jų sąjunginin
kų įgulą.

LIETUVIAI KINIJOS PASIENY
Usurio upės įvykiai ir jų 

poveikis Lietuvos gyventojams
Niekas šiuo metu Lietuvoj 

taip šiurpiai neprimena priklau
somybės rusams, kaip kinai. Iš 
Maskvos sklindantieji gausūs 
pamokymai, raginimai, įsakai ir 
reikalavimai jau įprasta, neiš
vengdama kasdienybė. Bet žinia 
apie rusų susirėmimus su kinais 
Usurio upės salose sukrėtė dau
gybę Lietuvos žmonių net šiur
piau, negu Čekoslovakijos įvy
kiai. Ir tada nemaža buvo pa
šauktų nuo kasdieninio darbo 
vykti “kažkur”, bet buvo tiki
ma, kad labai daugelio nešauks, 
ir kad čia nebus rimto susirė
mimo. (Nors buvo vienas kitas 
ir iš Čekoslovakijos karste grį
žęs...)

Pergyvena karo su kinais 
grėsmę

Karo su 'kinais grėsmė pergy
venama žymiai stipriau. Visi 
spėja, teisingiau pasakius — ži
no, kad tuo atveju bus daug pa
šauktų ir reiks eit ginti svetimų 
reikalų begalinėj tolybėj... Čia 
tai jau kain niekad buvo pasi
gesta nepriklausomybės nuo ru
sų.

Grėsmė, kad gali tekti palikti 
net ir šiltesniąsias rusų priklau
somybėj įgytas vietas ir eit gal
vų guldyti už kažkokias nežino
mas žemes (iš kurių Lietuvon 
prfclydo ir prisiveisė tūkstan
čiai abuojų usūrinių šunų!), pa
sidarė ryškiai akivaizdi, kai 
laikraščiuose pasirodė tenai jau 
žuvusių pavardės.

Sovietų - kinų pasienio sritys

TRUMPAI IŠ VISUR
Izraelis puola Egipto 

įrengimus
TEL AVTV. — Izraelio kariai 

įsiveržė į Egipto sritį ties Sue
zo kanalu ir sunaikino radaro 
įrengimus. Izraelio žiniomis, žu
vę 15 egiptiečių. Egipto žinio
mis, radaro įrengimai nebuvę 
puolami.

Nusižudė J. Garland
LONDONAS. — Čia vakar 

rasta negyva JAV filmų akto
rė Judy Garland, 47 m. amž. 
Galimas dalykas, ji nusižudė. 
Aktorė, pastaraisiais metais sir
gusi, anksčiau jau yra bandžiu
si nusižudyti.

Garland filmuose reiškėsi dar 
nuo vaikystės.

• Lėktuvas vėl nukreiptas į 
Kubą. Vakar “Eastem” keleivi
nis lėktuvas, su 82 keleiviais ir 
8 žmonių įgula, skridęs iš Ne- 
wark, N. J., į Miami, ginkluoto 
asmens buvo nukreiptas į Ha
vaną.

• Graikijos režimas birželio 
21 d. pašalino į atsargą ar at
leido iš kariuomenės 70 kari
ninkų.

I Už tą reikalą tikrai Lietuvoj 
! niekas nenori mirti. Visi baimin
gai sekė, ar nepamatys pažįsta
mų pavardžių sąrašuose. Tuo 
tarpu lietuviškų pavardžių žu
vusių sąrašuose nebuvo. Bet lie
tuvių, nusiųstų saugoti Kinijos
pasienio yra.

Lietuviai Kinijos pasieny
Apie tai buvo, lyg ir netyčia, 

prasitarta “pasieniečio dienos” 
i (gegužės 28) proga. Gal ir ne 
visai netyčia. Kaip tik šiemet 
“Tiesa” reportažo tai dienai pa
rengti savo fotokorespondentą 
Vytautą Žemaitį nusiuntė į tą 
pasienį, į Damanskio salas Usu
rio upėj... Ir jis rado, kad tas 
salas “ilgą laiką saugojo” ir “ne 
kartą išprašė kinų kareivius iš 
mūsų žemės’’ kapitonas Jonas 
Steponavičius. Pasisekė jam, 
nes jau perkeltas kažkur prie 
Baltijos kranto.

! Bet ir dabar korespondentas 
iš Vilniaus, vos tik pasisuko, be
matant susidūrė su būriu lietu
vių, saugančiu tą “rusų žemę”. 
Sutiko karininkų, seržantų ir ei
linių. Štai keletas pavardžių lie
tuvių, saugančių “tėvynę” ties 
Usurio krantais: Vytautas Gri
garavičius (devyniolikmetis jau 
nuolis, Boriso Bogdanovo, rusų 
karininko, įsakančia ranka siun
čiamas “žarijų semti”), Stasys 
Latkauskas iš Alytaus, Jonas 
Repečka iš Ukmergės, Valerijus 
Rainys iš Raseinių, Zenonas 
Bružinskas iš Rietavo... Tai tik 
vienoj užtvaroj. Ii- tai dabar, 
kol karo žiežirbos dar tik kada 
nekada blyksteli. (ELTA)

Kiesinger: Europa turi 
gintis

200 mil. privalą ginti 300 mil 
europiečių

Bonna. — Kancleris K. G. Kie
singer pareiškė, kad esanti gėda, 
kai 200 mil. amerikiečių turį gin
ti 300 mil. Europos gyventojų. 
Jis kalbėjo vokiečių karininkų 
sąjungai — šie kanclerio žo
džiams pritarė gausiais plojimais.

Kiesinger pridūrė: Vak. Vokie
tija turi ir toliau būti Atlanto 
santarvės nariu ir pasitikėti JAV 
ginkluota parama. Betgi jis klau
sė: ar normalu, jei prašoma “vy
riausiojo brolio” pagalbos, ne
sant reikiamai pasirengus pa
tiems apsiginti? Kanclerio nuo
monę, Europa galinti vaidinti di
desnį vaidmenį santarvėje ir vi
same pasauly, bet su sąlyga, kad 
Europa būtųl abiau apjungta.

• Indijos prezidento rinkimai 
įvyks rugpiūčio 16 d.

• Prez. R. Nivonas su žmona 
šeštadienį dalyvavo viceprezi
dento S. Agnew dukters sutuok
tuvėse.

• Viesulai, vėjai siautė Kan- 
sas vaist. Sugriauta daug na
mų, sužeista aipe 50 gyventojų, 
žuvusių nebuvo.

Prez. Nixonas su N. Rockefelleriu (kairėje), jau įvykdžiusiu tris kelio’ 
nes j Vid. ir Pietų Ameriką.

Grįžti Lietuvon? Užpildyk raštus 
rusiškai...

“Draugo” korespondentas Bonnoje praneša:

Bonna. —Belgijos lietuvių ko
lonija - negausi ir nedaug joje 
padoriau įsikūrusių mūsų tautie
čių. Jų tarpe pasitaiko ir tokių, 
kurie dėl įvairių sunkumų suma-į 
no grįžti į Lietuvą. Štai, kas nu
tiko su našle U., kuri neseniai su 
vaikais buvo pasiryžusi grįžti į 
pavergtą Lietuvą (tai, kas že
miau atpasakota, paremta pati

kimomis žiniomis).

“Užpildyk dokumentus rusų 
kalba-..”

Moteris kreipėsi į sovietų pa
siuntinybę Briusely. Gavusi pati
kinimą, kad kliūčių “grįžti į tė
vynę” nesą, ji apie savo pasiry
žimą painformavo belgų įstai
gas ir pasirengė vykti. Dėl to jai 
buvo atimtas pabėgėlio pasas.

Susitvarkiusi su belgų įstaigo
mis, moteris vėl kreipėsi į sovietų 
pasiuntinybę. Čia jai teko nusteb
ti—jai pasakyta: “užpildyk doku
mentus rusų kalba”. Mat, ten 
nepripažįsta nei prancūzų, nei 
kurios nors kitos kalbos, gi apie 
lietuvių kalbą ir girdėti nenori.

Pagaliau, moteris prasitarė, 
norinti vykti pas seserį Lietuvon. 
Čia ir išlindo “Yla iš maišo”. 
Jai pasakė, kad tokio grįžimo į 
Lietuvą nėra, tai “grįžimas į So
vietų Sąjungą” ir - baigta. Kur 
ją padės, tai “šlovingosios parti
jos” reikalas.

SDS atsiribojo nuo
Pekino šalininkų

Pekino šalininkai esą “fašistais, 
a ntikomunistais”

CHICAGO. — Kovingųjų stu 
dentų, SDS, organizacijos suva
žiavimas vakar baigtas. Po ke
lių dienų paaiškėjo, kad organi
zacija suskilusi. Užvakar per
skaityta rezoliucija, kuria iš 
SDS išskiriama “Pažangioji 
darbo partija”, atstovaujanti 
Pekino komunizmo šalininkus. 
Jie paskelbti esą “antikomunis- 
tais ir fašistais.”

Galimas dalykas, kad ateity 
veiks dvi kovingųjų studentų 
organizacijos.

Šiandien tariasi santūresnieji 
studentai

Šiandien Chicagos šiaurėje 
pradės suvažiavimą santūresnie
ji studentai, siekią “revoliucijos, 
bet kuo mažiausio smurto ke
liu’. Posėdžiuose dalyvaus 125 
studentai — jie aptars būdus, 
kaip universitetų studentų dau
gumą “apmokyti elgtis, kovo
jant su radikaliaisiais kovingai
siais sluoksniais, smurto šali
ninkais.”

Atsisakė grįžti į Lietuvą
Taigi, minėta moteris atsisakė, 

pagal rusų pageidavimus, “apsi- 
forminti” ir nutarė nebegrįžti 
Lietuvon. Sunku ir įsivaizduoti, 
kiek ji turėjo nemalonumų, kai 
jai teko vėl lankytis belgų įstai
gose ir reikalauti jai grąžinti pra
rastą pabėgėlio padėtį.

Toks atvejis Belgijos lietuvių 
tarpe - ne išimtis. Žmonės, norė
ję gauti iš sovietų vizą, vis susi
laukdavo atsakymo: užpildyk po
pierius rusų kalba, arba — lauk. 

Įrodymas: Lietuva yra 
okupuotas kraštas...

Ne mūsų reikalas dėl to jau
dintis ar rusų pareigūnus moky
ti mandagumo. Tai turėtų labiau 
lūpėti “Sugrįžimo į tėvynę komi
teto” žmonėms bei “Gimtajam 
Kraštui”.

Tačiau, savo keliu, tegalime 
padėkoti, nes jie aiškiai įrodė, jog 
Lietuva — okupuotas kraštas, kad 
okupantas niekina ne tik Lietu
vos buvimą, bet ir lietuvių kalbą.

Rusų užsienio reikalų ministe
rija — rusiškųjų fašistų apsėsta 
įstaiga, pasiuntinybėse sėdi išim
tinai rusai, išskyrus vieną kitą, 
laikomą tik “dėl dekoracijos”. 
Tai šitaip atrodo plačiai garsina
ma rusų “federacija”.. v.b.

KALENDORIUS
Birželio 23 d.: šv. Zenonas, 

šv. Vanda, Arvydas, Vaida.
Birželio 24 d.: šv. Jonas Kr., 

šv. Elena Kauk., Algimantas, 
Budytė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, galimi krituliai su per
kūnija, temp. sieks 70 ir dau
giau 1. F., ryt — debesuota, kiek 
šilčiau.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 
8:29.

SDS studentai suskilo, grasina ru
denį vykdysią demonstracijas.



2 DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. birželio mėn. 23 d.

ĮSPŪDINGA EKUMENINE DIENA 
PHILADELPHIJOJE

Birželio 15 d. tūkstantinė mi
nia susirinko į Philadelphijos R. 
Katalikų Šv. Petro ir Povilo kate
drą ir reto iškilmingumo ekume- 
ninėj'e maldoje ne tiktai pasimels
ti UŽ tylinčią bažnyčią, bet, kas 
svarbiausia, prasmingai paminė
ti skaudžiąją Pabaltijo valstybių 
tragediją.

Tai Jubiliejinių Metų komite
to veiklos gražus rezultatas. Kai 
prieš du metus Lietuvos Neprik
lausomybės paskelbimo penkias
dešimtmečio ryškesniam paminė 
jimui dviejų kaimyninių JAV LB 
apylinkių - Philadelphijos ir Pie
tinės New Jersey- buvo sudary
tas jubiliejinių Metų komitets, 
vadovaujamas Algio Gečio, sun
ku buvo pramatyti, kad šis ko
mitetas pasieks taip didelių lai
mėjimų.

Užmegsti ryšiai su įtakingo
mis asmenybėmis, įsprausta 
keliais atvejais į televiziją, įsiterp
ta daugelį kartų į angliškąsias 
radijo programas, įžengta į vie
tos spaudą, per pusantrų metų 
didesniuose ir mažesniuose apk
raščiuose Lietuvos ir Pabaltijo 
reikalu tilpo per 50 didesnių 
bei mažesnių straipsnių. Ir šios 
Ekumeninės maldos dienos pro
ga milijoninio tiražo “The Phi- 
ladelphia Inųuirer” davė puikų 
vedamąjį “For the silent Chur
ches”, kur paminėjo bolševikinės 
ekspancijos pirmąsias aukas Bal
tijos valstybes, baisiąsias depor
tacijas ir Stalino planą sunaikint 
Baltijos tautas, religijos persekio
jimą, tylinčią Bažnyčią ir faktą, 
kad Philadelphijos katedroje 
vyksta ekumeninė malda, orga
nizuojama “Baltic - American 
Committee”.

Vargonų virtuozas Z. Nomeika
2 vai. pp. Šv. Petro ir Povilo 

katedros suolai jau buvo beveik 
užpildyti ir lygiai 2 vai. savo 
vargonų įvadinį pusvalandžio 
koncertą didžiųjų klasikų kūri
niais pradėjo vargonų virtuozas 
Z. Nomeika, specialiai į šią eku
meninę maldų dieną atvykęs iš 
Rochesterio. Du pagrotieji daly
kai (J.S. Bacho Prelude and Fu- 
gue ir Piece Heroiųue C.Franck) 
buvo virtuoziškai atlikti. Zeno
nas Nomeika įpynė J. Kačinsko 
moderniame stiliuje sukurtą “Im- 
provisation for organ”. Moder
niame muzikos rūbe pristatyta 
visa laimongoji ir kenčiančioji 
Lietuva. Šis J. Kačinsko kūrinys 
Zenono Nomeikos buvo interpre
tuotas tikrai įspūdingai. Su šio 
kūrinio atlikimu Z. Nomeikos į- 
našas į šią Ekumeninę maldos 
dieną buvo tikrai didelis.
Dieve, Dieve.

J maldų protarpius su giesmėm 
sėkmingai pynėsi jungtinis lietu
vių -estų choras- Latviai atsisa
kė įsijungti į bendrą chorą ir jie 
tepagiedojo latviškai vieną gies
melę be vargonų pritarimo. Phi
ladelphijos Lietuvių Vilties cho
ras, vadovaujamas Leono Kauli
nio, ir estų mišrus choras, vado
vaujamas R. Mendvere, darniai 
susijungę bendram reikalui, po
rą mėnesių repetavę, katedron 
atėjo su šešiasdešimties balsų, 
gerai paruošę estiškai R. Tobias 
Eks teie tea - Argi tu nežinai ir 
lietuviškai J. Dambrausko Mal
da už tėvynę. Abi giesmės nus
kambėjo tikrai įspūdingai. Leono 
Kaulinio diriguojamas jungtinis 
estų - lietuvių choras šį kartą la
bai stipriai išryškino maldingą
jį šauksmą į Dievą ir katedros 
skliautuose lūžtą aidai “Dieve, 
Dieve” virpino kiekvieną širdį. 
Su solo dviem giesmėm maldų 
protarpiuose labai įspūdingai pa
sireiškė ir estų solistas tenoras 
H. Riivaldi.

Kard. Krol pamokslas

Šioje ekumeninėje maldos die
noje dalyvavo 40 kunigų (jų tar
pe 6 prelatai), 3 vyskupai, 1 me
todistų vyskupas, 1 ortodoksų 
vyskupas ir kard. Krol, pasakęs 
šia proga tikrai puikų, visiems 
bolševikų pavergtiesiems jautrų 
pamokslą. Jis savo 15 minučių 
pamoksle peržvelgdamas ryškes
niuosius įvykius pradedant Il-ju

Pasauliniu karu padarė kai ku
rias išvadas, pasmerkiančias kiek
vieną agresiją ir pareiškė nuo
širdžią simpatiją pavergtoms 
Baltijos tautoms, kurių laisvei 
atstatyti tenka visiemsdirbti ir 
melsti Dievo pagalbos. Kardino
las pareiškė tvirtą viltį šios tau
tos vėl gyvens laisvėje.

Susidarė tvirtas įspūdis, kad 
kard. Krol asmenyje pabaltie- 
čiai turi nuoširdų ir labai tvirtą 
draugą.
Organizacinių pastangų puikus 

derlius
Ši žavingai graži ekumeninė 

maldos diena buvo visų trijų pa- 
baltiečių tautybių bertdrų pas
tangų rezultatas- Tačiau dau
giausia darbo, daugiausia inicia
tyvos ir net piniginių resursų 
daugiausia buvo sukaupta iš lie
tuvių grupės. Ir pati idėja su
rengti pkumeninę maldos dieną 
buvo lietuvių grupės sumanyta. 
Kai buvo suorganizuotas bendras 
iš dviejų kaimyninių LB apylin
kių (Philadelphijos ir Piet. New 
Jersey) jubiliejinių metų komite
tas, sudarinėjant darbo planą ir 
bevykdant užsimotus planus, iš
ryškėjo ir bendros maldos reika
las už pavergtas tautas, prašant 
Visagalį joms laisvės. Tai mal
dai besirengiant, buvo surasti ke 
liai į gražiąją Philadelphijos Šv. 
Petro ir Povilo katedrą, kurioje 
ši įspūdingoji ekumeninė mal
dos diena ir įvyko.

Ar darbai baigti?
Aišku ne. Jie baigsis, kai Lietu

va bus laisva. Bet už gerai atlik
tą darbą verta ir viešą padėką 
ištarti tiems, kurie did'žiausį įna
šą yra padarę. Šiuo atveju padė
ka turėtų būti ištarta Jungtinio 
Pabaltiečių komiteto pirm. Al
giui Gečiui ir jo darbų didžia
jai talkininkei Teresei Gečienei.

B. R.

fNew Yorko miesto mero pirminiuo-
rink.muose daugiausia balsų 

gavo miesto kontrolierius Procac- 
cino, demokratas, ir John Marchi, 
respublikonas.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
llliiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

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

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

BANGA

Vysk. A. Deksnys kalba konsekracijos iškilmėse, įvykusiose birželio 
15 d. Belleville, III. Nuotr. J. Kažemėko

UŽ TRIJŲ BROLIŲ IR TĖVYNĖS LAISVĘ

Prieš kielk laiko trys Lietu
vos kunigai: Petras Dumbliaus
kas, Pranas Tamulevičius ir 
Juozas Zdebskis įteikė memoran 
durną Lietuvos okupantui, pra 
šydami kiek. diaugiau laisvės 
vienintelei Lietuvos Ikiunigų se
minarijai. Už tokį aktą, kuris 
išplaukia iš žmogiškosios teisės 
garantuotos Visuotinėje Žmo
gaus (Teisių deklaracijoje, šie 
trys Lietuvos sūnūs ir Kristaus 
broliai buvo nubausti. Du pri
versti dirbti pramonėje, trečiam 
keliama byla už tariamą okupan 
to vyriausybės “niekinimą”. Vi
siems trims atimta teisė eiti ku
nigo pareigas.

Šis tragiškas epizodas pakar
totinai primena mums tėvynės 
vergiją ir lietuvių kančią. Jis 
pakartotinai primena mums 
laisviesiems, jog komunizmas ir 
toliau veda lietuvių tautą į išny
kimą ir mirtį. Jis lygiai prime
na mums mūsų atsakomybę už 
pavergtuosius ir kenčiančiuo
sius.

Tėvynės ir brolių kančia mus 
stato prieš likiiminį klausimą. 
Ar mūsų meilė jiems yra Kris
taus meilės atšvaita ar tik tuš
čias žodis? Ar mūsų meilė ken
čiančiai Lietuvos Bažnyčiai yra 
tik liūdnas atodūsis, be veiks
mo, be darko, be šauksmo, be 
aukos. Mūsų broliai pavergtoj 
Tėvynėje kasdien duoda atsaky
mą savo kančia ir krauju: bro
liai vyskupai, broliai kunigai, 
broliai - seserys jaunuolės; Bro
lis Kristus, kuris iš naujo eina 
į Golgotą Lietuvos keliais. Ką

atsakysim mes; koks bus 
mūsų atsakymas?

Žygio už Tikėjimo laisvę ko
mitetas neseniai pasiuntė Pro 
Memorią Jungtinių Tautų gene
raliniam sekretoriui U Thant, 
šį skaudų įvykį iškeldamas, pri
mindamas nesibaigiantį Lietu
vos žmonių išnaudojimą, prašy
damas Jungtinių Tautų įsikiši
mo ir pagalbos.

Tačiau ši trims mūsų bro
liams, jų parapijoms, jų tikin
tiesiems padaryta skriauda pa
liečia kiekvieną lietuvį. Brolišku
mo ir žmoniškumo vardan ji tu 
retų -paraginti kiekvieną n e- 
tylėti, bet panaudoti laiką, 
žodį ir visas galimas priemones; 
ne tik kad ji būtų tuoj pat ati
taisyta, bet kad būtų pasmerkti 
ir sulaikyti visi komunizmo gė
dingi darbai.

Nei vienas nenuvertinikim sa
vęs. Maži lietaus lašeliai, per il
gesnį laiką, dulkėmis paverčia 
didžiausias uolas.

Jaunimas už tikėjimo laisvę

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

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

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

M O V I N G

IABKA l"[(RAUGIII" Į
"Mes esame lietuviai"

Straipsnelis vertas dėmesio

Perskaičius “Draugo” dienraštyje 
Ed. Modesto straipsnį: “Mes esame 
lietuviai”, noriu bent trumpai pa
minėt jį ir pasidžiaugti šio giliai 
tautiniai susipratusio jaunuolio pa
stangom lietuvybės atveju. Jo leng
vai skaitomas stilius, sąmoningi ir 
įtikinantys patarimai jaunesniam 
broliui lietuviukui, puikūs. Vyresnį 
asmenį jo įrodinėjimai, kad aš esu 
lietuvis sujaudino, o jautresniam ir 
ašaras išspaudė. Kažin ar paskaitė 
šį straipsnį mūsų mažasis skaity
tojas? Ar pasiekė jo širdelę balsas, 
kad ir aš esu lietuvis? Tai priklau
sys nuo jo auklėtojų — tėvų. Ed
vardas apgailestaudamas suabejo
ja ar mokės skaityt lietuviškai, ar 
supras “Tėvynės Žvaigždutės” skai
tytojai, bet tuoj pat jis tvirtai įro- 

I dinėja, tu privalai, tu turi skaityti, 
kalbėt lietuviškai, nes tu esi lietu
vis. Čia jis duoda keletą gerų pa
vyzdžių.

Toliau jis pabrėžia, kad jis yra 
krepšininkas). Labai sąmoninga. 
Sportininkas, šiuo metu jaunuoliui 
yra didelis autoritetas. Atseit, jo pa
tarimai ir elgesys yra verti dėmesio. 
Ir jis pasakoja, kad su krepšinio 
rinktine jis važinėjo po Europą ir 
P.Ameriką. Jis visur sakėsi esąs lietu 
vis ir kad jo tėvynė Lietuva yra pa
vergta.

Tebūna padėka ir pagarba Ed. 
Modestui ir telieka jis gražiu pavyz
džiu mūsų akademiškam jaunimui.

K. Leonaitė

Atsiminimai iš Balfo 
veiklos

Prel. J. B. Končius

Šioje knygoje rasite Balfo įsi
kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
mą tremtyje ir naujakurių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir 
taip pat susipažinti su senųjų

lietuvių ateivių veikla Balfe.
Knyga gaunama DRAUGE 

pusiau sumažinta kaina—3.00. 
Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

AGENTŪRA
Sarai), gyvybės, 

automobilių,
sveikatos, biz
nio.
Patogios IšsL 
mokėtinu. se, 
lygos.

APDRAUDŲ

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 6Srd Street 
/ai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
/ak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trsčla- 
llenj uždaryta. Ligoniai priimami su-
dtarus.

Ofiso telefonas: PR 8-S229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
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 

Ronte 25, Elgin, Illinois
Ofisas 3148 VVest OSrd Street

Tel.: PRospeot 8-1717 
Rezld.: 3241 VVest 66th Plaoe 

Tel.: REpubUo 7-7868
DR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 Ik*. 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS į 

2801 VVest 63rd Street
Kampas 68-čios ir California,

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3045
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Prenumerata
Cook County. Illinois
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija sttaipsnius tai 

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

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

metų
'9.00
8.00
9.50

men.
5.00
4.50
5.50

mėn.
2.00
1.75
2.25 3

2

8:30
8:30

Redakcija
_ 4:30, 
— 12:00

dirba kasdien 
šeštadieniais

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

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2288
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71 st Street

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

Oflao — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51 st Street
Valandos: antradieniais. penKtadte- 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-0960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE _ NERVU IR

EMOCINftS EIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarlma

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63 r d St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIPAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Narni, 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

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

Akušerija lr motoru Ilgos 
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. PRaspect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K R A

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 lkl 3 vai. lr nuo 6 lkl 8 v.v 
Šeštg.d, nuo 1 lkl 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 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita- 
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. OSrd Street

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

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-188.
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Conrt, Cicero

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)

3925 West 59th Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vol. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTfi
MEDICAL BUILDING

7156 South VVeatem Avenue 
Plrmad., antrad.. ketvlrt. tr pen 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir i 
6 — 8 vai vakare. Trečlad t 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šešt 
11 vai. ryto lkl S vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandoa pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
chirurgas
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vai 
antra lr penkt. 1—4 vai. ”

Prllmlnšja tik susitarus.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. kedzie Avenue
VaJ., plrmad., antrad., ketvirtad. h 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. lr 
šeštad. 8 v. r. lkl 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius: tiktai susitariu. — 

(By appt.)

DR. LEONAS SEIBUTIS
(NKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Stree. 

Vai. antrad nuo 2—5 popie< 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

pritąjko akinius 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 839-1071

Vizitai pagnl ausi tar ima

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 v 
lkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. va 
antr lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. t 
lr vakarais pagal susitarimą

Bendra praktika lr chirurgija 
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Lituanistinės mokyklos ir

LIETUVYBĖS AKETĖ
Daug kalbame ir rašome a- 

pie mūsų priaugančios kartos 
mokymo būdus. Tai rodo mūsų 
visuomenės gerus norus ir pas 
tangas išlaikyti lietuvybę ir 
ateinančiose kartose. Prisipa
žįstame, kad ne visur sekasi 
ir kad nesame visiškai paten
kinti mūsų gana įtempto dar
bo ir išdavomis — tiek mokyk
lomis, tiek pačiu mokiniu. Ne
paisant didelių pastangų šis 
mūsų darbas, atrodo, siaurė
ja. Štai ir šiomis dienomis ga
vome nemalonią žinią, kad tė
vų pranciškonų vadovybė bu
vo priversta uždaryti tryliką 
metų veikusią lietuvių berniu
kų gimnaziją Kennebunkporte, 
Maine, kur buvo gerai išeina
ma lietuvių programa ir mo
kiniai buvo lietuviškoje dva
sioje auklėjami.

Nesame patenkinti ir litua
nistinės mokyklos mokiniu, — 
jis, kad ir turįs gerus mokslo 
pažymius, silpnokai lietuviškai 
šneka ir rašo, o neretai dalis 
jų iš viso vengia lietuviškai 
kalbėti. Didžiulės lietuvių švie
timo vadovų, mokytojų, tėvu ir 
bendruomenės sutelktinės pa
stangos ne visada duoda rei
kiamus vaisius.

I*
'Iš kitos pusės, mes labai re

tai teįeiname ir į šių dienų lie
tuvio mokinio būkle. Kaip ži
nome, JAV, Kanadoje ir ki
tuose kraštuose mokiniai mo
kosi tik penketą dienų savai
tėje. Šeštadienis ir sekmadie
nis paliekamas poilsiui, išvy
koms, pramogoms. Ir naminiai 
darbai labai retai savaitgaliui 
skiriami. Taigi ir penktadie
nio popietė mokiniui yra lais
va. Vadinasi, mokiniai pamo
komis tėra normaliai apkrauti 
ir jie prie to yra pripratę. Bū
tu labai sunku dabar ameri
kietį moksleivį grąžinti prie 
šešių darbo dienų savaitės.

Tuo tarpu mes prikergiame 
jiems šeštąją mokslo diena, 
kuri pamokų paruošimui ati
ma iš mokinio ir penktadienio 
popietę ar vakarą. Kai ju drau 
gai amerikiečiai sau ramiai žai
džia ar poilsiauja, mūsiškiai 
su knygų pundeliu turi skubė
ti į mokyklą. Lituanistinė mo
kykla virsta kai kuriems jų 
savotišku baubu, kuris atski
ria juos nuo žaidimo draugų. 
Reikia dar pridėti, kad lietu
vių vaikai apkraunami ir ki
tais darbais: be lituanistinės 
mokyklos, jie dažnai lanko mu 
rikos, teatro, baleto, o kiti ir 
kalbų mokyklas, gera dalis ių 
priklauso skautų, ateitininkų 
ar kitoms organizacijoms, ame 
rikiečių ar mūsų mokykliniams 
klubams. Mokiniai ir jų tėvai 
turi nugalėti nemažus atstu
mus, bandydami visa tai ap
rėpti — laiku būti pamokose, 
sueigose. Grįžę turi vėl pamo
kas ruošti. Reikia ne tik daug 
laiko, fbet ir didesnių gabu
mų, stipresnės sveikatos, sto
resnės kišenės.

*
Mokvklų dublikavimo klau

simas kiek lengviau sprendžia
mas tose vietose, kur lietuvių 
kalbos pamokas pavyko kaip 
mokslo dalyką įsprausti j pa
rapinių mokyklų programą. 
Deja, JAV-se iš keliasdešim
ties atvejų mes turime tik ke
turias mokyklas, kur lietuviu 
kalbos ir artimi dalykai išei
nami reguliarių pamoku me
tu, neužimdami šeštadienio. 
Tokios pamokcs jau nuo se
niau įvestos ir vyksta Mar
ąuette Parko. Cicero, Bright
on Parko (Chicagoje) ir šv. 
Ka3Si'miero na ramios mokvklo- 
je Los Angeles. Į šias mokvk- 
las nevengiami įsileisti ir lie
tuviai pasauliečiai mokvtoiai, 
seserys ir kunigai pabrėžia lie
tuvių kalbos reikšme ir aukš
tai vertina mokinius, mokan
čius ne tik krašto, kuriame 
gyvena, bet ir gimtąją savo 
kalbą. Patenkinti ir mokiniai, 
nes iš jų neatimamas šeštadie

nis. Išlaikoma ir mokyklinė 
drausmė, kas ne visada būna 
šeštadieninėse lituanistinėse 
mokyklose.

Turint tokią praktiką, reik
tų dar atskirose vietovėse ge
rokai pastudijuoti, ar nebūtų 
galima bent kai kur įvesti lie
tuvių kalbos dėstymą parapi
nėse ir ‘kitose mokyklose. Ši 
sistema grąžinti} mokiniams 
šeštadienius ir į lietuvių kal
bos dalyką jie nebežiūrėtų 
kaip į baubą.

Apie mūsų jaunimo lietuviš
ko žodyno skurdumą mes bu
vome pereitą kartą užsiminę. 
Bet šis klausimas ir be mūsų 
rašymo yra visiškai aiškus. 
Nereikia dėlto kaltinti nei mo
kyklų, nei mokytojų, nes pas
taruoju metu į lituanistines 
mokyklas atvežama vis dau
giau mokimukų, kurie lietu
viškai visiškai nemoka. Su
prantama, kad ir visais atve
jais tinkamai pasiruošęs mo
kytojas negali tokį vaiką iš
mokyti žmoniškai lietuviškai 
kalbėti, nors reikia pasidžiaug 
ti, kad būna ir malonių išim
čių. O ir šeimose pramokę vai
kai ateina tik su labai menku 
ir skurdžiu lietuvišku žodynu. 
Taip yra JAV-se ir Kanadoie, 
iš dalies Vokietijoje, Anglijo
je. Kitur (Brazilijoje, Argen
tinoje, Urugvajuje) reikalai 
žymiai prastesni ir apie lietu
višką prieauglį ten kalbėti 
praktiškai beveik nebetenka.

*
Bet JAV-se ir Kanadoje, ne

paisant kartais ir labai didelių 
mūsų pastangų, didžiulio tėvų, 
mokytojų, bendruomenės va 
dovų ir kitų geros valios susi
pratusių lietuvių >as šventi
mo, labai didelio idealistų triū
so ir medžiaginių išlaidų, lietu
vybės išlaikymo perspektyvos 
ateičiai nėra labai džiūsnos. 
Tuo mes nenorime pasakyti, 
kad su mumis lietuvybė čia 
mirs: ji dar ilgesni laiką išliks, 
nes yra daugybė susipratusių 
jau šiame krašte gimusių lie
tuvių tėvų, kurie savo vaikus 
iš pirmųjų dienų lietuviškai 
šeimoje ir vėliau mokykloje ar 
organizacijose moko. Tačiau, 
šiaip ar kitaip begalvotum, rei
kia sutikti su karčiu gyveni
mo faktu, kad mūsų nuolat, ju
dinama lietuviška aketė vis 
mažėja, jos kraštai užšąla ir 
lietuviško gaivinančio vandens 
plotas prasiplečia. Gimtoji kal
ba nemažam mūsų jaunuolių 
skaičiui vis labiau virsta ant
rąja kalba.

Visiems aišku, kad šiokia ar 
kitokia lietuviška mokykla, 
kad ir geriausiai vedama, viena 
savo uždavinio atlikti negali, 
o kiti veiksniai ne visada tas 
pastangas paremia. Mums iš
rodo, kad ir į Šv. Antano gim
naziją lietuviška visuomenė 
permažai dėmesio kreipė, pa
likdama ją tik tėvų pranciš
konų ir kai kurių mokinių tė
vų rūpesčiui. Jeigu ši vienin
telė lietuviška gimnazija JAV 
būtų buvusi efektyviau visų 
remiama, siunčiant į ją moki
nius ir duodant finansinius pa 
grindus, ji ne tik nebūtų užsi
dariusi, bet dar labiau išsiplė
tusi.

Taigi mokyklų reikalu rei
kia daugiau pastangų, reikia 
vieningos ir efektingos visi} 
mūsų jėgų mobilizacijos. Į lie
tuvybės išlaikymo darbą rei
kia įtraukti ne tik še’mos na
rius, bet ir visa centrines or
ganizacijas, parapijas ir pa
skirus dvasininkus, organizaci
jas, kurioms vaikai priklauso 
ar ealėtų priklausyti, stovyklų 
vadovus, knygų leidyklas, vi
są spaudą ir daugiau ar ma
žiau organizuotus geros valios 
lietuvius. Reikia žinoti, kad 
lietuvybės išlaikymas nėra tik 
vaikus pagimdžiusių tėvų rei
kalas. Jis spręstinas plačiau
sia prasme ir visų gyvųjų lie
tuvių remtinas. b. kv.

L.I. Brežnevo pastangos vado
vauti pasaulio komunistams nepa 
siekė tikslo. Birželio 17 d. senaja
me Kremliuje 300 atstovų tik su
tartinai traukė internacionalą už
baigiant suvažiavimą. Maskvos 
paruoštasis 75 pusi. ir 123 str. 
nutarimo raštas buvo persijotas 
ir sutrumpintas. Ir sutrumpinto- 
42 puslapių raštą nepasirašė ar 
sąlyginai tepasirašė 14 komunis
tų partijų.

61 komunistų partija raštui 
pritarė. Rumunijos prezidentas 
ir komunistų partijos rikiuotojas 
N. Ceausescu, keliais atvejais su
važiavime kaltinęs L. Brežnevą,, 
pasirašė raštą be sąlygų. Prieš ke
lias dienas reikalavęs Kinijos nes
merkti pasirašo raštą, kuriame 
daromi priekaištai Pekinui.

Sovietų jėga privertė
Rumunijos komunistų partijos 

atstovas sukėlė triukšmą, bet So
vietų jėgos spiriamas parašu pri
tarė tam, ką anksčiau smerkė. 
Rumunija priklauso sovietinei 
karinei santarvei, ūkinei bendri
jai. Ji turi bendras sienas su So
vietais ir vargu pamiršo pasta
ruosius įvykius Čekoslovakijoje.

Visos komunistinės respubli
kos veik tais pat sumetimais kaip 
ir Rumunija pasirašė pertvarky-' 
tą raštą.

Visai kita Italijos byla. Vaka
rietiškame pasaulyje didžiausia 
komunistų partija sąlyginai pasi
rašė raštą. Jos atstovas sutiko 
pasmerkti tik vakarietišką impe
rializmą. Italų komunistų parti
ja, nors gauna stambias sumas iš 
Sovietu politinei veiklai stiprin
ti, nesutiko pritarti, kas žodžiu 1 
buvo peikiama.

Sovietai net jėga nesugebėjo 
priversti suvažiavimo dalyvius 
padaryti vieningo nutarimo- 1960 
m. komunistiniame suvažiavime 
dalyvavusi 81 komunistų parti
ja padarė vieningą nutarimą. Per 
devynerius metus aižėjo komunis
tinis sąjūdis. Maskvai išslydo va
dovavimas pasaulio komunistų 
partijoms.
Smerkiamas JAV imperializmas

Sovietams pavyko komunisti
niame suvažiavime tik pasmerkti 
JAV. Suvažiavimas pritarė 13 
narių komisijai sukviesti komu
nistų partijų suvažiavimą svars
tyti imperializmo grėsmės klausi- 
mams.Sovietai šiuo metu atsiteisė 
už D. Roosevelto ir jo kai kurių 
įpėdinių akląją užsienio politiką. 
Jie atsiteisė už nuolaidas Jaltos,. 
Teherano, Potsdamo pasitari
muose. Atsiteisė už JAV paskatas 
vykdyti Sovietų imperialistinę 
politiką Europos žemyne ir Toli
muose Rytuose. Atsiteisė už talki
ninkavimą žmogaus ir tautų lais
vei ir apsisprendimo teisei pa
minti ir už sudarytas sąlygas ru
sams sigalėti centrinėje ir Ryti
nėje Europoje.

Rytinėj Afrikoj ir Sabosv • •zemej
R. RASLAVIČIENĖ

Į viešbutį grįžtam apdulkėję ir ištrankyti. Pirma 
mintis — išsimaudyti ir išsitiesti patogioje lovoje, nes 
skauda ne tik raumenis, bet ir kaulus. Atitverta tik 
plona siena nuo gatvės judėjimo, negaliu ramiai gu
lėti ir vėl einu. Zuja mašinos, skuba žmonės, girdėti 
angliški, vokiški, prancūziški ir vietiniai — swahili kal
bos garsai. Tarp juodų veidų švysčioja balti turistų vei
dai ir, lyg mišinys tarp abiejų, tamsesni, arabiškais 
bruožais.

Prie vakarienės susitinku savo aristokratišką bend
rakeleivę ir ji pasakoja apie keliones ir vizitą į Etio
piją pas dukterį, kuri ten su šeima gyvena jau keturi 
metai. Šalimais jauna mergaitė kalba vokiškai ir įsi
karščiavusi aiškina dviems kaimynams, kokia netvarka 
rytinėje Afrikoje, kaip žmonės atsilikę nuo kultūros ir 
kaip reikėtų viską pakeisti. Toliau anglų pora dalinasi 
įspūdžius ir jų nosiniai balsai skamba -lyg iš antro aukš
to, lyg palubėję, tokie ištęsti ir ovalūs jų ištariami gar
sai.

Ilgai nesėdžiu ir, atsisveikinusi su kaimyne, einu į 
savo kambarį. Nors tik septinta valanda, bet visai tam
su. Čia nėra prieblandos ar vakaro, tik diena ir naktis. 
Saulei nusileidus tuojau tamsu, o anksti rytą, gamta, 
atrodo, lyg atsimerkia iš gilaus miego ir viskas iš kar
to atbunda naujai dienai.

Safari
Man atbusti gana sunku, nes neįprasti garsai nak

ties tamsoje atrodė įtartini ir nedraugiški. Bet ankstyva lenkiam krepšiais nešinas moteris, lazda pasiramstan-
saulė linksmai mirkčioja tarp kaktusų ir palmių, už
tvertam narve stryksi beždžionės nuo šakos ant šakos 
ir barasi tarpusavy, o juodukai šypsosi ir sveikina “good 
morning”. Iš karto pasidaro linksma. Valgomajame jau 
barška lėkštės, kliuksi iš didelių ąsočių pilama sunka ir 
kava, atrodo, jau ne tokia bloga.

Šiandien pradedu 8 dienų safarį kelionę į tikrąją, 
laukinę, nepažįstamą ir bauginančią Afriką. Mano gru
pėje senyva pora iš Long Beach, Calif., prisistato kaip 
Betty ir Chester. Abu draugiški, linksmi pensininkai, 
vedę prieš 10 metų, vienas kitą vadina “darling”, 
“sweetheart”. Trečias keleivis Mr. Taylor, 75 metų ma
žutis plikagalvis senukas, labai kalbus ir patenkintas 
viskuo, išskyrus maistu, nes pusryčiams vis gauna du 
kiaušinius, nors užsisako vieną. Jam atrodo, kad tai ko
kia konspiracija prieš jį.

Mūsų šoferis ir gidas, jau pažįstamas iš vakar die
nos, vardu Harrison, o pavarde — Kamau. Su Har
rison tuojau susidraugaujam ir jis labai patenkintas, kai 
pareiškiu norinti sėdėti priešakinėje sėdynėje šalia jo, 
kur galėčiau jo klausinėti ir nebijoti, kad, atsisukęs 
į mane, nuvažiuos kur į pakalnę.

Važiuojam į Manyara nacionalinį parką, kur tu
rim matyti pirmuosius dramblius, liūtus ir kitus žvėris. 
Harrison tvirtina, kad ten jų šimtų šimtai. Jei vakar 
važiavom duobėtu keliu, tai šiandien kelio visai nėra, 
o vien tik duobės. Kalbam giedančiais balsais nes, kai 
trinkteli, žodžiai iškyla į plonas gaidas ir nutrūksta nu
rytom galūnėm. Bet susikalbam. Dardam per duobes, 
o šalimais mylių mylios tuščių išdegusių laukų, tarpais

čius sulinkusius senukus, ir nežinia, kur jie eina, ko, nes 
aplinkui tik tuštuma. Apdulkinam kalinių būrį, kuris 
taiso kelią. Vieni jų sėdi ant krašto, kiti rymo ant kas
tuvo, o šalia stovi žvyro pilnas sunkvežimis. Darbo 
nuotaiką ne taip jau lengva sužadinti, kai vienintelis 
akstinas — tik gera valia.

Važiuojam per Masai tyrumą — masajų genties 
žemes. Tie amžini klajokliai ištisus metus keliauja iš vie
nos vietos į vietą, ieškodami tinkamesnės ganyklos savo 
karvėms, ožkoms ir avims. Kai kurie jų yra net turtin
gi, nes turi dideles kaimenes, bet neatsisako savo senų 
klajokliškų tradicijų ir nepasiduoda civilizacijai. Jie gy
vena giminėmis ir turi savo vyresnįjį, kurio privalo 
klausyti. Apsistoję keliems mėnesiams vienoj vietoj, su
silipdo iš žemės ir pagalių apskritus urvus., lyg kokius 
bunkerius, iš aukštų žolių padaro stogus, kurie atrodo, 
lyg šiaudinės kepurės. Vietoj durų tik tamsi anga, o 
langų visai nėra arba palikta skylė, pro kurią nė ran
kos neprakištum.

Apsidengę jie tik marškomis, kurios, vėjui papūtus, 
plasnoja lyg sparanai ir atidengia juodą adomą ar jievą. 
Kai kurie vaikšto visai nuogi, tik ant kaklo prisikabi
nę visą eilę karolių, o ausis prisivarstę auskarų. Į jų au
sis baisu pažiūrėti. Jau mažiems vaikams praduria jose 
skyles ir įveria medžio gabalą ar kokį skarmalą. Vai
kui augant medžio gabalą didina ir taip tempia vis di
desnę skylę. Suaugusių ausys tokios skylėtos, kad apati
nė rinkė kabo beveik iki pečių. Viršutinė dalis taip pat 
turi kelias skylutes, kuriose įverti karoliukai. Atrodo, 
jiems labai patinka nuo filmų skardinės dėžutės, nes

SOVIETAI ATSITEISIA JAV
Naujas suvažiavimas kovai prieš imperializmą

GEDIMINAS GALVA

Sovietų pakištajam atsišauki
mui JAV smerkti ir net į jų vi
daus reikalus kištis—negrus gin
ti pritarė visi suvažiavimo daly
viai. Atsišaukimas ir nutarimų 
raštas sukirptas žiūrint į Sovietų 
politikos tikslus. Skątinimas ko
voti prieš imperializmą, nors So
vietai tebeveda nuožmiausią im
perialistinę politiką, iššaukusią 
Kinijos atkirtį.

Atsišaukimai ir minėti nuta
rimai Maskvai tarnauja bent vie
nu klausimu sutarti su kitomis 
komunistų partijomis ir jos už
sienio politikos toliau siekian
tiems tikslams.

Iššaukiantis kaltinimas

Sovietų vadovai dažnai puolė 
JAV. Birželio 10 d. komunistinia
me suvažiavime patvirtintasis at
sišaukimas savo aštrumu pralen
kė ankstesniuosius puolimus:

“Didvyriškoji Vietnamo liau
dies kova prieš JAV agresiją yra 
viena iš svarbiausių pasaulinės 
kovos tarp socializmo ir imperia
lizmo, tarp pažangos ir reakcijos 
jėgų.

Vykdydamos ginkluotą inter
venciją Vietname, imperialisti
nės JAV jėgos mėgina sutriuškinti 
vieną iš socialistinių priešakinių 
atsparų Azijoje, užkirsti Indoki- 
nijos tautoms kelią į taiką, laisvę 
ir pažangą, smogti revoliuciniam 
nacionalinio išsivadavimo judėji
mui Azijoje, Afrikoje ir Lotynų 
Amerikoje, išbandyti socialistinių 
šalių ir visų antiimperialistinių 
jėgų solidarumo tvirtumą.

Šie JAV imperializmo planai 
pasmerkti žlugti.

Didžiulės socializmo šalių, pir
miausia Sovietų , taip pat visų 
taikingųjų pasaulio tautų para
mos dėka Vietnamo liaudis paro
dė JAV-ėms, šiai galingiausiai im
perializmo jėgai, kad jų galybė 
nėra neribota.

Barbariški amerikiečių nusikal
timai Vietname, biologinių, che
minių ir kitų įvairiausių masi
nio naikinimo priemonių naudo
jimas — šis tikrąja žodžio pras
me genocidas — kelia žmonijos 
pasipiktinimą. Jie atskleidė vi
soms tautoms tikrąją antihuma
nišką imperializmo esmę.

Nepasidydami savo sunkių . 
pralaimėjimų, militaristiniai 
JAV sluoksniai dar neatsisakė a- 
gresyvių neokolonialistinių pla
nų Vietnamo atžvilgiu ir toliau 
mėgina išspręsti Vietnamo klau
simą karu. Jie atkakliai žengia 
pavojingu keliu plėsti karinį kon- ' 
fliktą, kaip tai įrodo vis intensy
vesni Laoso teritorijos bombar
davimai ir nuolatinis provoka
cijos prieš neutralią Kambodiją.

JAV vyriausybė ir jos atstovai 
Paryžiuje atkaklaiai atsisako 
dalykiškai ir realistiškai vesti de

rybas dėl teisingų Vietnamo De
mokratinės Respublikos vyriau
sybės ir Pietų Vietnamo Nacio
nalinio išsivadavimo fronto rei
kalavimų pirmiausia dėl visiš
ko ir besąlygiško JAV bei kitų 
agresijos Pietų Vietname dalyvių 
kariuomenės išvedimo. Vietoj to 
jie mėgina demagogiškais ma
nevrais suklaidinti tarptautinę vi
suomenę ir spaudimu pasiekti 
už derybų stalo laimėjimus, ku
rių nepasiekė mūšio lauke”.

Įsidėmėtina, kad atsišaukime 
minima neseniai sudaryta komu
nistinė Pietų Vietnamo vyriau
sybė, kuri žymiai pasunkino pa
sitarimus Paryžiuje.

Atsišaukime reikalaujama, 
kad JAV nutrauktų karo veiks
mus, netrukdytų pasitarimų Pa
ryžiuje, atšauktų kariuomenę iš 
Vietnamo, nesikištų į Laoso ir 
Kambodijos vidaus reikalus.

Šie reikalavimai skelbiami, kai 
Sovietai deda dideles pastangas 
ne tik Pietryčių Azijoje, bet ir to
limesnėse Azijos srityse sukurti 
politinę grandį Kinijai apsupti. 
Jie siekia išstumti JAV iš minė
tos milžiniškos srities ir vyrauti.

ŽYDŲ GOLFO DIENA 
SUKĖLĖ 6 MILIJONUS

Pereitą trečiadienį apie 2,000 
žydų fondui. Bryn Mawr klube 
nias golfo aikštes ir dienos pa
baigoje paskelbta, kad jie sutel
kė $6,446,089 (JUF) Bendram 
žydų fondui. Bryn (Mamr klube 
suteikta $2,053,075; Briarwoo<l 
$1,005,000; Brookwood $64,209; 
GreenAores $624,000; Hillcrest 
$250,000; Idleivild $797,000; 
Raivina Green $215,000; Ravis- 
Ioe $987,465 ir Twin Orchard 
$450,340.

Pietų Vietnamo kariai lankia helikopterių, kurie išgabens sužeis
tuosius, vykstant kovoms su raudonaisiais prie Kien Hoa, iš kur 
yra atitraukti amerikiečiai kariai.

nubarstytų kupstiniais erškėtkrūmiais, ant kurių kabo jaug įas jas įsikiša į ausyse pradurtas skyles ir jaučiasi 
geltoni žiedeliai. Čia mažai kaimų, nes nėra vandens. pasjpuoge 
Milžiniški žemės plotai, atrodo, negyvi, užmiršti ir ne
naudingi. Bet pakelėje sutinkam einančius žmones, gra-Į _  „(Bus daugiau), —

BĖDOS SU ŠIANDIENINE 
KANADOS POLITIKA

PKANYS ALŠENAS

Visi, kas blaiviau galvoja, 
šiandien šiėk tiek būkštauja dėl 
šiandieninės Kanados politikos. 
Juk šitoks reikalo statymas san 
tykiuose su galinguoju kaimynu 
Amerika, kaip nutarimas priim
ti JAV-bių armijos dezertyrus, 
kaip legalius imigrantus į Ka
nadą, flirtas su raudonąja Ki
nija ir derybos su ja dėl diplo
matinių santykių užmezgimo, 
sutinkant atšaukti netgi diplo
matinį pripažinimą Formozai, 
o, be to, Atlanto sąjungoj įsipa
reigojimų mažinimas, norint a- 
titraukti iš ten net 10,000 ka
rių, iš tikrųjų išryškina tokius 
Kanados politikos ženklus, ku
rie jau kelia nerimą žmonių nuo 
talkose.

Visi trys Toronto dienraščiai 
taip pat dažnai rašo apie tai, 
nors ne visi vienodai. “Daily 
Star”, kaip liberalų partijos or
ganas, nors parašo, bet nekri
tikuoja valdžios politikos, nes 
liberalų rankose nūdienė Kana
dos valdžia. “The Globė and 
Mail” ir “The Telegram” remia 
daugiau opozicinę progresyvių
jų konservatorių pusę. Pirma
sis laikosi santūriai, bet ant
rasis — “The Telegram” — y- 
pač savo kolumnisto ir politinio 
komentatoriaus čekų kilmės 
Lubor J. Zin'kio, plunksna itin 
dažnai paplaka dabartinę val
džią. Dėl įsipareigojimų Atlan
to sąjungoj mažinimo Lubor J. 
Zink yra parašęs visą eilę strai 
psnių, viename iš jų nurodyda
mas, kad Kanada nūdienėj va
karų pasaulio politikoj eina hip- 
pių keliu.

Iš opozinės partijos pusės y- 
ra nemaža užklausimų Kanados

parlamente, susilaukiama ne
maža kritikos iš konservatorių, 
bet tai dar ne viėkas. Oponuo
ja į nūdienę Kanados politiką 
ir patys liberalai. Pvz. torontiš
kis senatorius (liberalas) Da- 
niel A. Lang prieš savaitę smar 
kaai atakavo Trudeau vyriau
sybę dėl Atlanto santarvės po
litikos, išvadindamas ją “vai
kiškai neapspręsta, neprityru
sia ir pavojinga”. Savo atakos 
metu senatorius pabrėžė, kad 
jis nevyksiąs į Atlanto santar
vės agentūros susirinkimą, į- 
vykstantį Briuselyje šio mėn. 
vidury.

Senatorius Lang yra 50 metų 
amžiaus ir ligi šiol buvęs itin 
svarbus liberalų partijos šulas, 
tos partijos iždo turtintojas. 
Tai jau antrasis partijos narys, 
kuris griežtai pasisakė prieš 
Kanados rolės mažinimą Atlan
to santarvėje.

Jis pabrėžė, kad jam būtų ne
patogu į tą suvažiavimą vykti, 
nes jis iš tikrųjų yra santarvės 
karinio komiteto suvažiavimas, 
o Kanada norinti tą komitetą 
silpninti, mažindama savo įsi
pareigojimus ir atitraukdama 
iš ten Kanados karius. Mano 
apsilankymas tenai, sakė sena
torius, mane pastatytų į labai 
nemalonią padėtį, todėl aš ge
riau tenai visiškai nevyksiu.

Prieš du mėnesius senatorius 
John D. Aird, liberalų partijos 
iždininkas, ėjęs tas pareigas iki 
praeitų metų liepos mėnesio, 
taip pat yra atsisakęs iš Kana
dos NATO parlamentarų sąjun
gos pirmininko pareigų dėl ne- 
suderinimo nuomonių su min. 
pirmininku Pierre Trudeau, dėl 
Kanados įsipareigojimų maži
nimo santarvėje.

Dabar prabilęs kitas senato
rius, Lang, spaudos atstovams 
pabrėžė, kad paskutiniųjų ke
istos mėnesių tarpe Kanados 
karinių jėgų, kurios taip garbin 
gai pasirodžiusios H-jame pas. 
kare, prestižas taip sumažėjęs, 
jog ji3 beveik nebegalimas at
pažinti. Jis sakė, kad apie tai 
senate kalbėjęs ir vyriausybės 
lyderiui senate Paul Martin, iš
dėstydamas jam nuotaiką šiuo 
atžvilgiu.

Šis senatorius neabejojąs, 
kad visam krašte esančios “pro 
- NATO” nuotaikos ir negalima 
į tas nuotaikas neatsižvelgti. 
Nuotaikų tyrinėjimo biuras vi
siškai neseniai nustatęs, kad 
44% pasisakę už Kanados lig
šiolinį dalyvavimą Atlanto san
tarvėje (NATO). Atmetus su
silaikiusius, kiti 42% pasisakę, 
kad Kanada turinti dalyvauti 
NATO gynyboj, nors ir suma
žintomis jėgomis.



pirmadienis, 1969 m. birželio men. 23 d.

Mihvaukee, Wisc., pradedant mokyklų sporto pirmenybes, kamuolį 
spiria Walter Allen mokykloje mokytoja Barbara Drollinger.

PLAČIAUSIAS PASAULYJE TUNELIS
AL. TENISONAS, Antverpenas

Belgijos miestas Antverpenas, 
ligi šiol didžiąvęsis didžiausiu pa
saulyje jūros šliuzu, dabar gali 
didžiuotis plačiausiu (tačiau ne
ilgiausiu) tuneliu po Šėldės u- 
pe. Jis iškilmingai atidarytas ge
gužės 31 d., dalyvaujant kara
liui, karalienei, ir vyriausybės 
nariams.

Tunelio ilgis siekia 690 metrų, 
iš kurių 511 m. eina po upe. 
Milžiniški statybos darbai pradė
ti 1964 m. Keletas skaičių: Sauso 
doko statybai teko iškasti 830. 
000 kubinių metrų žemės, įruo- 
šiant upės kairiojo kranto paauk
štinimų supilta 750,000 kūb. me
trų žemės; įvažiavimams į tune
lį įruošti teko iškasti 1,500,000 
kūb. metrų Tš pačio Šeldės upės 
dugno reikė išversti 882.000 kub. Į 
metrų dumblo. Tik šeštasis ele- Į 
mentas buvo “mažytis”. Jis buvo ( 
pagamintas iš plieno, betono ir 
cinko; svėrė 45,000 tonų. Jį reikė
jo paskelti užpylus tų vietą van
deniu, nuvilkti į tunelio vietą ir 
ten paskandinti, vėliau reikia
mai sujungti.

Pats tunelis turi atskirą kori
dorių dvigubiems geležinkelio bė
giams, po trigubas juostas auto
mobiliams viena ir kita kryptimi, 
o tarpe jų atskirų koridorių dvi
ratininkams.

Statybos darbai vyko ypatin
gai sunkiomis aplinkybėmis: rei
kėjo nugalėti upės bėgantį van
denį ir jūros potvynius bei atos
lūgius; vandens paviršiaus svy
ravimai siekdavo 5 metrus aukš
čio. Taigi kliūtys buvo ne vien 
tik techniškos, bet ir pareinan
čios nuo saulės bei mėnulio 
traukos. Atskirų tunelio dalių 
(elementų) suvilkimas į vienų 
vietą turėjo būti įvykdytas labai 
trumpu laiku, kai saulė ir mėnu
lis “traukė” į vienų pusę tada ir 
Šeldės vanduo pakildavo kelias- 
dešimts centimetrų. Taigi atski
rų dalių paskandinimas truko ke
letą periodų. Inžinieriai sako, kad 
tai buvęs pasaulyje pirmasis sun
kaus svorio įrengimų (ligi 45,000 
tonų) perkilnojimas.

Tunelis jungia ir E 3 autos
tradą Stockholmas — Lisabona 
(4000km.). Tačiau pati autostra
da dar statoma. Vien tik per Bel
gijos teritoriją (169 km.) jai reiks 
pastatyti daugiau kaip 150 tiltų.

įvažiavimai j tunelį taip su
projektuoti, kad sudaro ištisą ke
lių tinklą, kuris pavadintas “špa- 
ghetti”. Pats tunelis pavadintas 
prezidento J. F. Kennedy vardu - 
“Kennedy — tunnel”.

Per valandą tuneliu gali 
pravažiuoti, pagal ankstesnius 
inžinierių apaskaičiavimus, 7200 
automobilių- Tačiau maloni staig
mena: tunelį atidarius per valan
dą pravažiavo 9000 mašinų.

Naujasis tunelis pakeičia seną

jį, statytą 1933 metais, kai šis ne
begalėjo naujų jų reikalavimų 
patenkinti ir kai mašinos ištiso
mis valandomis prie jo turėjo 
stovėti: jo išgalės siekė tik 2000 
automobilių per valandų. Sena
sis tunelis buvo kasamas urviniu 
būdu, giliai po žeme. Darbinin
kai dirbo aukšto slėgimo at
mosferoje, trumpais laiko
tarpiais ir tai labai sunkino dar
bą. Rausimasis po Šeldės apačia 
tada buvo labai sunkus ir žmo
nės tunelio statybų vadino “Ti
tanų darbu”. Tunelio ilgis, įskai
tant nusileidimą po žeme ir pa
sikėlimą, siekė 2,110 metrų ilgio.

Naujojo tunelio statybos kaš
tai siekia 5 bilijonus belgiškų 
frankų. Belgai juo labai džiau
giasi ir didžiuojasi.

PARDUODAMI 
IS MODELINI) NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

VYSK. BUČIO 
ATSIMINIMAI

Gyva, lengva kalba, perpinta 
jumoru, autorius atskleidžia sa
vo jaunystės dienas Lietuvoje, 
gimnazijos bei seminarijos laikus 
ir studijas užsienyje. Jis pasako
ja savo laimėjimus ir nepasise
kimus visuomeninėje veikloje, 
spaudos srity ir dvasininkų luo
me.

Atsiminimai įdomūs kiekvie
nam, nes šalia autoriaus asme
niškų išgyvenimų pamatom tų 
dienų Lietuvą, sutinkam dėme
sio vertų to laikotarpio žmonių 
ir praplečiam savo akiratį istori
nėmis žiniomis, kurios gyvomis 
spalvomis nušviečia lietuvių kui 
tūrinį ir visuomeninį gyvenimą.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Kaina: I dal. $3.50, II dal. $3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama 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: Baltie Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

CLASSIFIED GUIDE
MISCKLLANEOUS

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1663

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

ĮgS?iT

1 COMSTOPCTIOM Čū

j REZIDENCINIAI, 
Ikomerciniai, 
į MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI I

S
J 2457 VVest m Street 
J Tel HE 4-7482

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečiuj, ir air condltlonlng J 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai l.r są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestem, Ohicago 9, UI.

Telefonas VI 7-3447.

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visi} rūšių narna apšildymo 
pečius ir air-condltioning — j 
naujus ir slėnus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus, 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 
4444 S. VVestern, Chicago H, III.

Telefonas VI 7-3417

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS ENPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2«08 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 «9th St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis ivairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal, Free delivery
5622 So. Ratine, 434-1113

Jaunimui reikia literatūros, 
kad atostogos neatrodytų ilgos, 
nuobodžios ir neprasmingos.

Paaugusiam jaunimui reko
menduojamos knygos:
Kas bus, kas nebus, bet žemaitis

nepražus, 2.50
B. Sruoga

Kon-Tiki 3.75
Thor Heyerdahal

Naktys Karališkiuose, 2.00
L. Dovydaitis

Rytų pasakos, 2.50
Vincas Krėvė

Šen kareivis Matatutis 3.00
J. Jankus

Trys sakalai, 2.00
A. Vambutas

Ukee- Waguu, 2.00
A. Colbachini, SDR

Knygos gaunamos DRAUGE, 
prie kainos prašoma pridėti 5 
proc. mokesčiams.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

M I S C E L L A N E O l S

10% — 20% — 30% pighui mokėsit 
už apd ru uitų nuo ugnies Ir autoniO' 
billo pas

FRANK ZAPOLIS
3208% VVest 95th Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8054 lr GR 0-4339

lllllllllllllltllllllllllllllllllllllllillllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų meti) patyrimas 

VVA 5-9209 Chieago, Illinois

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHii*
KOSTAS BUTKUS 

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

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

REAL ESTATE

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas viBais 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. Mapleivood Av„ CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

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

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

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

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

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

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metu, 2 po 5% kamb. ir 4 
kamb. butai. Atskiras Šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tsi 

Notary Public

273’ VV. 43rd St. — CL 4-2390

REAL ESTATE

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES ■ NORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 VV. Cermack Rd., Cicero, Dl. Tel. OL 6-2233 
turime šimtus namų Cieeroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti J mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

i. E A I. ESTĄ T E

Marąuette Parke — 6 kamb. bun
galotv, 3 miegami, 1% vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
skambinkit po 6 v.v. 434-8441.

Arti Marquette pko.
3 metų modernus. 1 % aukšto 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli). 
2 tį vonios. Idealus gyventi su tė
vais. Arti transport. ir mokyk. Įver
tinti reikia pamatyti. Prie 83 tr Ca- 
lifornia. Kaina $44,900.

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

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Botų nuomavimas — Income Tax

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš-
tinč. 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. DidelS patalpa bizniui ir 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas. 
518,900.

Prie 71 ir VVestem — Med. C 
kamb. namas.Plrksite $1,000.00 Įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

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

DE LUXE »2-JŲ BUTŲ SU RŪSIU. 
Modernus iš lauko. Dideli miega
mieji. Nauji 220 elektros laidai. 2 
•maš. garažas. Apyl. Komensky ir 
27th. Pietvakariuose. $23,900, 
SVOBODA, 3739 VV. 26th Street, 
Telef. LA 1-7038.
IIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
STATOME NAUJUS NAMUS

Atliekame įvairius pataisymus
Petrauskas Construction Co.

TEL. 585-5285
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiimiim

31 p. tinkamas statybai sklypas
prie 72 ir Maplewood $.10,500.

5% kamb. mūr. bungalotv prie 71 
ir Richmond. 1 % vonios, 2 auto ga
ražas. $22,900.

(i kamb., 20 metų mūr. Cape Cod 
namas, prie 67-o« į vakarus nuo Ke
dzie. 1 % vonios, įruoštas rūsys. 50 
p. sklypas. Dvigubas garažas siu šo
niniu įvažiavimu. $2*5,900.

12 hutų naujas mūr. namas Gra
žioje pietvakarių apylinkSje. $26,000 
metinių pajamų. $1,75,000.

2x5% kamb., 10' motu mūr. na
mas prie 63 ir Talman. Atskiri gazo 
šildymai, mfir. garažas. $38,500.

5 kamb., 20 motų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 40 p. sklypas, 2 
auto garažas. $19,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st St. TeL 925-6015

KUR GERIAUSIA
Apie 79-tą už Cicero, modernus 10 

metu bi-level, 3 mieg., žaidimo kab., 
centr. orio včsinlmas, tuoj pamaty
kite, pigus — $24.000.

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

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

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

Apartmcntinis mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įmokėti

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

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

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

REMKITE “DRAUGĄ".

PROGOS — OPPORTUNITIES

šeimininkas parduoda mūrinį na
mą su taverna. Geriausias pasiū
lymas. Skambint — 523-7237.

RESORT — Union Pier Miehigan
LTltra modern 2 Bednoom home, cun 
aocommodate 0 to 8 people, half 
blook from lako. Privalė grounds 
wlll rent by month or season.

Phone DIversey 8-5794
A lovely vacatlon area

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

lšnuom. 6 kamb. hutas 2-me ankš- 
te. $140.00. Brighton Parke. Skam- 
binti po 4 v.v. FR 6-2797.
IŠNUOM. apšildomas 5 kamb. bu
tas 1-roe aukšte. Suaugusiems. 
Brighton Pke, 927-5072.

IEŠKO NUOMUOTI

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

HELP VVANTED — VYRAI

STOCK AND INVENTORY 
CONTROL MAN

Expe,rienced inan reąuired for elec- 
tronies eąulpment stoekroom & in- 
vontory control operntion. Fringe 
benefits & good tvorklng cond. Call

Mr. McAlųon — 889-0710

M U Z A K
0015 W. North Avė., Oak Park

Tool and Die Maker- 
M a c h i n i s t

New Modern Tool And Die Shop 
In Skokie, UI. Has An Opening For

Tool Maker, Machinist
Good Pay And Ali Benefits.

Air Conditioned Shop 
MANAN TOOL & MFG. CO., INC. 
3656 VV. Oakton St., Skokie, UI.

TEL. — 677-5300

HELP VVANTED — MOTERYS

COUNTER CLERKS
6J/£ hr. shifts in our many modern 
cleaning & laundry drive-in stores. 
Conveyor racks, exc. working cond. 
Experienced or will train. Mušt 
Spęak fluent Engli&'h.
Call Pete Grilli at main Office

PE 6-3700 for interview.

PROGRESS LAUNDRY 
CLEANERS

VYRAI IR MOTERYS

EXPERIENCED BAKER ANO 
SALESLADY

For busy pastry shop in Palatine.
Sales giri mušt be age — 25 to 

45. Apply —r-

PALATINE PASTRY SHOP
37 VVest Slade Street 

Palatine, Ulinois Tel. 359-0507

JANITORS
JANITRESSES 

WA N TE D
No experience necessary

One of the largest cleaning con- 
traotors has mpenings- for evening 
work. Gtood pay, paid vacations, 
hospitalization. Opportunity to bo- 
come foromen, foreladtes and super- 
visors. Apply bet,ween 9 a. m. to 3 
p. m. Mon. through Fri.
Maintenance Services

325 VV. Van Buren Street

HELP VVANTED — VYRAI

.. .. Exeellent Opportunity! Iammediate Opening! 
Outstanding Salary Commensurate With Experience

PLASTIC MOLD MAKERS
With pay for relocation

Excellent Fringe Benefit Program. Steady Employment. 
Contact Mr. Kenneth Ooates

(812) 273-4940 days (812) 278-2324 eves
Or write in confidence

MADĮSON p L a s t i c s
Highway 421 North Madison, Indiana 47250

EXCELLENT OPPORTUNITY — IMMEDIATE OPENINGS
FOR ENGINEERING PERSONNEL

CHECKER
EXPERIENCED DETAILERS

Liberal Benefit Program. Permanent Positions 
Contact:

INGERSOLL RRND COMPANY
AUTOMATIC PRODUCTION SYSTEMS 

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

HELP VVANTED — VYRAI

DESIGNERS — DRAFTSMEN
MECHANICAL: Plant Layout— Ma. 
chinerv' — Hhcet Metai — Ttooling
— Plauties — Gears — naras, etc. 
to $0.25 hr.
ELECTRICAL: Powor 1 Hstrihutiun
— Cireuttry —- Wlrlng Dkigrnms — 
Schematlcs, etc. to $6.60 hr.
Free hospitalization, vacatlon, Insur
ance, profit sharing and plenty of 
oVertirne. 100% Free.

Call Antanas Mažeika 774-6700 
MULLINS & ASSOCIATES

Reikalingas
NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJAS
(M ain tenance-I I an dy M an) 

Nuolatinis darbas. Galimybė ten 
pat apsigyventi. Taip pat ieškome 
virėjų ir bart^nderlų.

Kreiptis į V. Galvydį

O’HARE CONGRESS INN
3010 No. Mannheim Road

Franklin Park, Illinois
TEL 455-4300

EXPER’D SHIPPING AND 
RECEIVING MAN

FOR PRINTING FIRM 
1725 S. Kostner Avė., Chicago, III. 

PHONE LA 1-1245

LETTIR PRESSMAN
Good Hourly Rate.

Fringo benefits.
Call or see Georgo Plller

CARL GORR
COLOR CARD CO.

4242 W. Fūtaiore 638-1400
TRUCK MECHANICS

International Harveater Truck Deal- 
erahip. Hospitalization and vacations. 
Overtime available .

Oakton Automotive Service
1684 Oakton St., Dės Plaines

Tel. 296-3300

ROUTE SALESMAN
Experienced or will train

Married man for Northside route. 
,Earn $150-$250 per wk. 52 wks. 
a year. Bonus plan, plūs many 
fringe benefits. Mušt speak fluent 
English.

Apply 7 a.m. to 3 p.m. daily.

CHIEF LAUNDRY 

5425 No. Hoyne Avenue
Ga&cellent Immediate Opening

WATCHMAN
Local pinnt needs a man to act as 
night \vatchman. and perforra injs- 
ceilaneous duties floiur nlghts a week 
Opportunity and working conditions 
are very good. Steady year round 
employment. Apply at:
GREAT LAKICS TERMINAL AND 

TRANSPORT COMPANY 
71st & Archer Avc., Betlford Park, 

or Phone 735-058(1

Investigate These Cballenging 
Opportunities!

ELECTRICAL
ENGINEERS

NEEDED AT ONCE
Graduate electrical engineer for staff 
position. Kxper'ce in rubber indus- 
try preferred. Excellent salary and 
fringe benefits. For further informa- 
tlon oontact our Employment .Office, 
7:30 a.m. to 4:00 p.m. — Monday 
through Frtdny.

GOODYEAR
TIRE & RUBBER COMPANY

Topeka Plant
Box 1069, Topeka, Kulisas 

CE 4-9541, Ext. 282
An Bjąuai opportunity empioyer

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
iiiiiiiiiiiiiimiiiniiiHilimiuiim  iii 11 iiiįii
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Šventovės vitražai ir kalėjimo grotos (1)

SIAUBINGA NAKTĮ PRISIMENANT
JUOZAS ŠLAJUS

Gegužės pradžioje Chicagoje kas leisti mus išvietėn, o taip 
gyveną buvę politiniai kaliniai pat gauti padegintų grūdų ka- 
ir nacių lagerių kacetininkai į- vą ir duonos.
spūdingai pagerbė žuvusius ir
nukankintus artimuosius. Tai 
sutapo su 25 metų sukaktimi 
nuo išsilaisvinimo iš nacių kon
centracijos lagerių.

Salėje, pagerbimo akademijos 
metu, scenoje tarp žvakių bu
vo padėtos gėlės žuvusiųjų gar
bei. Ekranan krito padidinti fil
mo (skaidrių) paveikslai, rodą 
pasibaisėtinus kankinių vaizdus, 
o tuo pačiu metu veržėsi A. Kar 
velytės-Dubauskienės sukurto 
ir jos skaitomo jautraus eilė
raščio žodžiai “ant šalto grindi
nio lašėjo karštas kraujas...” 
Prof. M. Mackevičius ir prof. 
St. Yla savo kalbose susirinku
sius sugrąžino praeitin ir žadi
no ryžtingumą už laisvės atga
vimą Lietuvai.
Kankinių prisiminimas maldoje

Prieš akademiją tėvų jėzuitų 
koplyčion į specialiai skirtas pa
maldas suėjo buvę bolševikų po 
litiniai kaliniai, nacių kacetinin
kai ir žuvusiųjų artimieji. Vie
nas iš pačių pirmųjų bolševikų 
kalinių, kun. K. Juršėnas, at
našavo šv. Mišias, o nužudyto 
kap. J. Noreikos dukrelė Dalia 
Kučėnienė jautriai išpildė pri
taikytas giesmes, M Motekai- 
čiui akompanuojant. Visi susirin 
klišieji atidavė pagarbą bro
liams ir sesėms kankiniams, o 
patys mintyse sugrįžo praeitin, 
prisinv-’dami pirmosios bolševi
kinės okupacijos žiaurumus, ar
timuosius ir nacių kacetininkus. 
Šviesi ir spalvinga šventovė. 
Globėjo apsauga ir laisvė — su 
praeitim nesiderinantis ir jau
dinantis momentas. Kai žvilgs
nis nuslydo per klūpančiuosius. 
pamaldose dalyvaują kažkuo, 
rodos, skyrėsi nuo įprastų pa
maldų dalyvių. Prieky besimel
džiančios Al. Rūgytės rankoj 
laikoma balta nosinaitė dažno
kai kilo prie veido... Akis pa
slėpusi delnuose, šone klūpo St. 
Vanagaitė-Petersonienė. Kas su 
žinos ,ar ji iš šios šventovės 
nenuklydo atgal j Kauno kalėji
mo celę, iš kurios, vokiečiu ir 
bolševikų karui prasidėjus, iš
siveržė iš mirties? Ką mąsto to 
paties likimo draugai, čia savo 
mintyse paskendę: P. Narutis, 
K. Gimžauskas, S. Kašelionis, 
M. Rėklaitis, J. Ivašauskas, A. 
Paškonis, L. Prapuolenis ir ki
ti... Kai mano žvilgsnis ir min
tys sustingo spalvinguose vit
ražuose, vaizduotė jas gretino 
su Kauno kalėjimo kontrastiš
komis grotomis ir sitnomis. Gi 
apie paskutinę siaubingąją nak
tį bolševikų kalėjime ir noriu 
čia papasakoti.

Ankstyvas Išbudlnimas
Kauno kalėjimo kameron pro 

geležines grotas tik pradėjo 
sunktis prasidedančio ryto švie 
sa. Cras kameroje buvo troš
kinantis, nes pro mažytį langelį 
(dideliame lange buvo išimtas 
vienas stiklas) pavasario oras 
nepajėgė įeiti ir pašvinkusį tvai
ką išlyginti. Kameroje suglaus
tai ant patiestų grindyse čiu
žinių gulėjome 16 kalinių. Vie
tos buvo taip ankšta, jog ver
čiantis ant kito šono, vieni kitus 
kliudydavom iš abiejų pusių.

Šį rytą stiprūs sprogimo 
trenksmai sudrebino kalėjimą 
ir išbudino miegančius. Pakilo 
nuo čiužinių išblyškusios ir nu
stebusios kalinių galvos. Tikėti
na, kad pakilo visi kalėjimo ka
merose sukimšti kaliniai. Sprogi 
mai pasikartojo, pasigirdo sire
nų kaukimas ir šaudymas. Tarp 
išbudusių prasidėjo pritildytas 
pašnekesys ir spėliojimai. Argi, 
ko išsiilgę laukėme, tikrai pra
sidėjo išsilaisvinimas?! Įjautrin 
ti sprogimų ir spėliojimų, tik po 
kurio laiko tepastebėjome, jog 
praėjo laikas komandai “Kelk!”, 
kurią rytais sargas šaukdavo 
koridoriuje. Seniai praėjo lai-

Kalinių viltys sustiprėjo, jog 
karas yra prasidėjęs, kai sar
gas pranešė, kad išvietėn išei
ti nebus leidžiama. Leido tik 
dviems vyrams išnešti “baraš- 
kę” ir atnešti vandens. Nutai
kius momentą, kai sargybinis 
koridoriuje nutolo, vienas kali
nių užšoko ant lango pamaty
ti, kas dedasi lauke. Nušokęs 
pasakė, kad iš aerodromo ir ki
tų vietų veržiasi stiprūs dūntų 
stulpai. O tuo pačiu metu, visai 
žemai, per kalėjimo stogą, triuk 
šmingai praūžė lėktuvas. Per 
lango skylę pamatėme nuo ka
lėjimo aukštyn besiplėšiantį lėk 
tuvą su Vokietijos kariniais žen
klais.

Įsitikinę, kad karas prasidė
jo, kėlėme klausimą, ką bolše
vikai planuoja daryti su mu
mis, 2000 kalinių, esančių šia
me kalėjime, Buvo spėliojama 
ir bijoma, kad enkavedistai gali 
vykdyti masinį žudymą, arba 
skubėdami susprogdinti kalėji
mą ir jame palaidoti visus kali
nius.

Buvo graži diena. Jautėme, 
kad už grotų pavasaris yra nuo
stabiame grožyje, pačiame žy
dėjime ir kvepėjime. Mūsų ne
žinios valandos slinko labai lė
tai ir nervų įtempime. Visokių 
spėliojimų, bet niekas negali at
sakyti į mums taip rūpimą klau
simą, ką enkavedistai darys su 
mumis?

PRANCŪZŲ JAUNIMAS 
IR DIEVAS

, PARYŽIUS. Prancūzijos ka
talikų laikraščio “La Vie Catho- 
lique” apklausinėjimo duomeni
mis, 81 proc. Prancūzijos jauni
mo tiki Dievą. Iš visų Prancūzi
jos gyventojų 88 proc. priklau
so katalikų Bažnyčiai, 4 proc. 
protestantų, vienas procentas žy
dų religijai ir tik 7 proc. pasisa
kė nepriklausą jokiai religinei 
bendruomenei.

šv. Jurgio parap. Chicagoj lituanistinės mokyklos klasė su mok. M. 
Šulaitiene. Nuotr. V. Bilitaviėiaus

RUSŲ MEDICINA NĖRA 
STEBUKLINGA

K. K LĄSTĄ USKAS

Kam teko skaityti rusų me
diciniškus laikraščius ar Lietu
voje leidžiamą “Švyturį”, galėjo 
pastebėti, kiek daug Skelbiama 
apie “nepaprastą pažangą me
dicinos srityje”. DaUg rašoma 
ir apie “stebuklingas operaci
jas” Vilniuje ir Kaune. Tuo tar
pu specialistai, gyvenantieji Va 
karų kraštuose, apie sovietinę 
mediciną yra kitokios nuomo
nės.

Neseniai iš Rusijos sugrįžo 
ten 'kurį laiką buvojęs prof. dr. 
George Garcia Gomez. Susirin
kusiems spaudos atstovams jis 
pareiškė, kad rusų medicina nė
ra stebuklinga ar kuomi nor3 
išskirtina; ten žmonės taip pat 
sunkiai serga ir miršta nuo tos 
pačios vėžio ligos.

Dr. Garcia lankėsi įvairiose 
Rusijos ligoninėse ir konferavo 
su žymiaisiais rusų gydytojais 
Medicinos institute Maskvoje

Jam buvę įdomu dalyvauti 
vienoje operai)joje, kurią darė 
žinomas prof. Breobrašinsky ir 
pamatyti jo operacinę techniką. 
Jam susidaręs įspūdis, kad ir 
šio garsaus chirurgo technika 
yra ta pati, kurią jam teko ma
tyti Ameriko je ir nieko nesiski
ria nuo Ko’umbijos gydytojų 
daromų tokių načių operacijų. 
Prof. Gomez buvo leista pada
ryti keletą pranešimų medicinos 
klausimais, o taip pat padaryti 
vieną plastikinę operaciją, ku
rią jis padarė amerikoniška tech 
nika. Rusai buvo nustebę, kad 
jo padarytos operacijos techni
ka yra paprastesnė už jų daro
mas to tipo operacijas.

Besilankant Rusijoje ir besi
klausant jų medicinos pažangos 
aiškinimų, paaiškėjo, kad ir Ru
sijos gyventojai laikosi to pa
ties principo, kad geriau yra 
ligos išvengti, kaip ją gydyti.

Rusų medicina susocialistin- 
ta. Rusų gydytojas yra valsty
bės tarnautojas ir gauna algos 
tik 150 dol. per mėnesį,, iš ko 
vos gali pragyventi. Dauguma 
ligoninių yra senuose be pato
gumų pastatuose, ko nematyti 
vakarų valstybėse. Taip pat ir 
instrumentai daug prastesni už 
naudojamus Amerikoje. Gydy
tojai privatine praktika negali 
verstis, 75 proc. gydytojų yra 
moterys.

Iš viso Rusijoje daugiau krei 
piamas dėmesys kaip ligų iš
vengti. Todėl visame krašte vei-

jį paskiria. Spaudoje dažnai skel 
biamos rusų gydytoju daromos 
ausų operacijos kurtiems neati
tinka tikrenybei. Rusai, kaip ir 
vakarų kraštų gydytojai, dar 
neįdėjo niekam naujų klausos 
organų, taip pat nepajėgė pa
keisti sugedusio ausies nervo, 
tepajėgia daryti paprastas au
sų operacijas.

Jam teko pastebėti, kad ru
sų gydytojai esą permažai in
formuoti apie medienos pažan
gą vakarų pasaulyje. Tai yra 
dėl to, kad jų kalba ir rašyba 
yra skirtinga, jie negali naudo
tis amerikiečių ar vokiečių li
teratūra; nedaug tesą gydyto
jų, kurie moka svetimas kalbas. 
Tuo tarpu vakarų kraštu me
dicinos specialistai, neskiriant 
ir kolumbiečių, praktikuojasi A- 
merikos ir Europos universite
tuose ir klinikose. Geležinė už
danga, skirdama rusus nuo va
karų pasaulio, neduoda jiems 
progos pažinti medicinos moks
lo naujų metodų ir tyrimų.

— Būkime tokie, kokius Dievas 
mus padarė; tuomet būsime ir geri 
ir naudingi. — J. Clark

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALŪS 
RŪTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem

kia sveikatos punktai, kurie gy- gerai pažįstamos, artimos ir su-
ventojus moko kaip sveikai ir 
higieniškai gyventi. Apie sudė
tingas širdies perkėlimo opera
cijas rusų mokslininkai mažai 
tegalvoja. Daugiau dėmesio krei 
pia į vėžio ligų tyrimą, odos li
gas ir džiovą.

Jaunuoliai, siekiantieji moks
lo, jau nuo pradžios mokyklos 
yra stebimi kuriai specialybei 
jie yra linkę. Mokslas, įskaitant 
universiteto baigimą, yra ne
mokamas, bet už tai baigęs uni
versitetą ar kitą specialią mo
kyklą jaunuolis pereina valdžios 
žinion ir turi tarnauti ten, kur

kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
jo puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

DRAUGAS, pirmadienis, 1961) m. birželio mėn. 23 d.

LAIMĖJO 10 DIENŲ
VYKUSIAS KAUTYNES

SAIGONAS. — Jau 10 dienų 
vykus atkaklioms kautynėms 
netoli Laoso sienos. JAV ka
riams su P. Vietnamo vyrais 
pavyko užimti Shau slėny, kalne 
įrengtą priešo tvirtovę. Kauty
nių metu žuvo 426 priešo kariai 
ir 39 amerikiečiai. Kovose da
lyvavo daugiau kaip 1.000 JAV 
parašiutininkų.

Veiksmai vyko ir kituose

ruožuose. Priešas nakties metu 
apšaudė daugiau kaip 12 JAV 
bazių. Puolus JAV pėstininkų 
bazę 42 m. atstu nuo Saigono, 
žuvo du amerikiečiai ir sužaloti 
keturi helikopteriai.

"g' ė l ė" š"
Vcsliivėnis, banketam*, ląiiloliivenią 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVEKLY MILLS GfcLINYČIA 

2143 VV. tlltisl Street, Chiougo, Illinois 
TeL PR $-0833 — PB 8-0K34

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius 2.00
Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys 3.00
Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,

4 dal. kiekviena po 5.00
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 4.00
Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP 2.75
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS!
2533 VVest 7Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Iš Vietnamo atitraukiama 25,000 karių. Skaičiais pažymėta į kur 
jie bus perkeliami. Kaip matyti tik 8,000 vyrų grįš į Ameriką.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vieną Me
tą Certificatą sąskaitas 

Minimum $9,000.00
Naujas aukštas dlvl- 
dendas mokamas už 
mvcstavimo sąskaitas.

%

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

PIRMAD. Ir KETVIRTAD............9 v. r. iki 9 v. v.
VALANDOS! ANTRAD. ir PENKTAD................ 9 v. r. Iki 6 v. v.

SESTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečlad. uždaryta

as

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota. 
414 psl. kaina $3.75.

NAKTYS KARALISKIUOSE
Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 

išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie

siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS
Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 

1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIMf PASAKOS

Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame tr Pelenė, ir Sniego 
Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūsų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykll 

maru jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaina $2.50.

JŪRININKO SINDBADO NUOTYKIAI
Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 

“Tūkstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

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 Astciaeijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONuS
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

Tel. YArds 7-1911

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

VASAITIS-BUTKUS
1446 S. 50tli AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

T?.-'1

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.



8 DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. birželio mėn. 23 d. /S ARTI /R TOLI

x Dr. Justinas Pikūnas, Det
roito universiteto psichologijos 
profesorius, mokytojų studijų 
savaitėje skaitys paskaitą apie 
psichologijos dėsnių pritaikymą 
mokyklinėje praktikoje. Studi
jų savaitė bus rugp. 17—24 d. 
Dainavoje.

x Lietuvių filatelistų d-jos
biuletenio “Lietuva” vėl išėjo 
naujas numeris. Numeryje aps
tu įvairių straipsnių ir žinių. 
Biuletenį redaguoja Eug. Pet
rauskas, 7742 S. Troy st., Chi
cago, UI. 60652.

X Dalia Malciauskaitė birže
lio 7 d. baigė Northern Ulinois 
universitetą, DeKalb, UI., gau
dama bakalauro laipsnį iš ang
lų kalbos ir psichologijos. Nors 
būdama dar visai jauna neteko 
tėvelio, kuris po sunkios ir il
gos ligos mirė 1960 m., palikda
mas dvi dukreles, mažą sūnų ir ( 
žmoną, bet rūpestingai globo
jama mamytės, ryžtingai mokė
si ir pasiryžus dar toliau tęsti 
mokslą. Dalia gyvena 225—153 
PI., Calumet City, III.

X Ant a. a. Ant. Petrulio, Vy
čių organizacijos nario, mirusio 
prieš metus, kapo Šv. Kazimie
ro kapinėse buvo pastatytas 
antkapis, kurį parūpino velionio 
našlė Kazimiera. Pašventino 
kun. Ant. Juška.

x Lemonto Maironio lituanis
tinės mokyklos metinis tėvų su
sirinkimas išrinko naują tėvų 
komitetą 1969—70 moaslo me
tams: pirm. Kęstutis Biskis, vi
cepirmininkai Irena Jakštienė, 
Roma Paulienė, Aldona Sehgal 
ir Vytautas Šoliūnas, ižd. Ro
mas Burba ir sekr. Vytautas 
Kamantas. Naujuoju mokyklos 
vedėju pakviestas mokytojas 
Kazimieras Jakštas. Jis perims 
mokyklos vadovavimą iš šią 
mokyklą įsteigusios ir joje 10 
metų dirbusios vedėjos Onos 
Abroma'itienės, kuri iš mokyk
los vedėjos pareigų pasitraukė.

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $27,500 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 165 dol., pas Frank Zapol' 
jūs mokėtumėt 133 dol., sutau
pydami 32 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654 (sk.)

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

X Wisconsin Delis, lietuvių 
kolonijoje, išnuomojams namas 
su moderniškais patogumais 
ant IVisconsin upės, 75 dol. sa
vaitei. Kreiptis: Dr. K. Bobelis,' 
425 N. Liberty (St, Elgin, III. 
tel. 426-6081. (sk.j

x Valyti labai lengva Welbilt 
oro vėsintuvai: jų nugara leng
vai nuimama. Išsirinkit Gradins-1 
ko vėsintuvų, drėgmės išimtuvų 
ir TV krautuvėj, 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sk.)

X “Jūratė” vasarvietėje, 
Union Pier, išnuomojami butai. 
Skambinti (616) 469-2399 arba 
YA 7-4399 vakarais. (ak.)

X “The New World” birželio 
20 d. laidoj plačiai aprašė pir
mame puslapyje naujojo lietu
vių vyskupo A. Deksnio konsek
racijos iškilmes, įdedant ir 
bendrą nuotrauką; kartu su 
aukštaisiais Bažnyčios atstovais 
kard. Cody ir vyskupais. Straip
snio antraštėje parašyta: “Lie
tuviai egzilyje gauna naują vys
kupą”.

x Atostogų metas jau prasi
dėjo ir daugelis skaitytojų atos
togauja. Tačiau “Draugas” jau 
daugelį metų neturi atostogų ir 
kasdien lanko savo skaitytojus. 
Tai žinodami, jie savo dienraštį 
remia. Spaudai paremti aukojo: 
po 3 dol. — Janina Davnorow, 
P. Giedrimas, Antanina Eniche- 
ris, Br. Mikonis; 2 dol. — E. 
Kačinskienė. Nuoširdžiai dėko
jame.

x Peter P. Lejinš, American 
Latvian Association preziden
tas, sut iko būti Amerikos lietu
vių kongreso garbės nariu. 
Amerikos lietuvių taryba su lat
vių ir estų centrinėmis organi
zacijomis artimai bendradar
biauja.

X Lietuvos Atgimimo sąjū
džio organizacija liepos 19—20 
d. ruošia didelį išvažiavimą 
Union Pier Jono Šaučiūno va
sarvietėje.

X Dali. Povilas Kaupas, vie
nas iš mūsų žymiųjų da’lininkų 
persikėlė gyventi į Marouette 
parką, 6606 South Talman 
Avė., 434-9518. Čia jis turi įsi
rengęs erdvias patalpas dailės 
studijai.

X Arnoldas Voketaitis, New 
York city Operos bas-bari- 
tonas, yra užangažuotas dai
nuoti Bartoko “Bluebeard’s 
Castle’’ su Bostono ir Pittsbur
gho Simfonijos orkestrais. Ši, 
vieno veiksmo opera, reikalauja 
tik dviejų solistų: baritono ir 
mezzo-soprano. 1970 m. sausio 
23 ir 25 d. Arnoldas Voketaitis 
dainuos šią operą Pittsburghe; 
1970 m. sausio 28 d. Carnegie 
Hali, New Yorke; ir tų pačių 
metų balandžio 17, 18, 21 d 
Bostone.

X Zigmas P. Tauginas, sūnus 
Elenos ir Antano Tauginų, gyv. 
Cicero, III. birželio 10 d. baigė 
Morton East aukšt. mokyklą. 
Per keturius metus pasižymėjo 
moksle, daug kartų buvo mo
kyklos garbės sąrašuose. Nuo 
pirmos gimnazijos klasės Zig
mas žaidė už savo mokyklą 
krepšinį, kur buvo laikomas vie
nas iš geriausių krepšininkų. 
Taip pat pasižymėjo ir futbole, 
kur trenerių sąjunga jį 1969 
m. išrinko geriausiu žaidėju. 
Dėlto daugelis universitetų jį 
kvietė studijuoti, ir kartu žais
ti už jų rinktines. Zigmas buvo 
gavęs pakvietimą net į Air For
ce Academy. Zigmas baigė Cice
ro lituanistinę mokyklą, buvo 
at-kų valdyboj. Studijuos bio
logiją Spring Hill, Alabamoj, 
jėzuitų vedamame universitete.

Chicagos
žinios

NUGRIOVĖ 
TAISOMĄ NAMĄ

Robert Seal, 1433 N. Larra- 
bee, grįžo į namus iš teismo, ti
kėdamasis, kad teismas panai 
kino miesto įsakymą nugriaut, 
jo namą dėl neįvykdyto įstaty
mų reikalaujamo remonto. Ra
do, kad namai jau nugriauti. 
Jis buvo baigęs uždėti naują 
stogą ir įvykdęs kitus remontus.

RIEB ALAI DEŠRELESE

Chicagos AFL CIO mėsinin
kų unijos pareigūnai Washing- 
tone Ūkio departamento apklau
sinėjime pareiškė, kad dešrelė
se neturėtų būti daugiau 30% 
riebalų. Čia jie turėjo mintyje 
amerikoniškas botdoig dešreles.

100,900 SKIEPŲ PRIEŠ 
VOKIŠKUS TYMUS

Miesto sveikatingumo galva 
dr. Morgan O’Connell užsakė 
100,000 naujų skiepų prieš vo
kiškus tymus. Tikimasi juos 
gauti ir prieš spalio 1 d. įskie- 
pyti vaikus 1-10 m. amžiaus. 
Chicagoje 1970 m. rudenį lau
kiama šių tymų epidemija.

PAVOGĖ NARKOTIKŲ 
Iš LIGONINES

Policija areštavo Loretto li
goninės farmacistą John Zibri- 
da, kuris kaltinamas pavogimu 
per dvejus metus apie $100,000 
vertės narkotikų. Dauguma tų 
narkotikų rasta ir konfiskuota. 
Oak Forest farmacijoje, 15544
S. Cicero avė.

CIGAREČIŲ
KONTRABANDA LĖKTUVU

Illinois valstijos policija areš
tavo Daivis Ccben Midway aero
drome, kai jis atskrido privačiu 
lėktuvu iš Asheville, N. C. Co- 
hen, gyvenąs Park Forest, jau 
ilgesnį laiką buvo sekamas. Jis 
North Carolinoj nupirkdavo ci
garečių kartoną už $1.94. Chi
cagoje parduodavo po $3.28. 
Pas jį rasta 375 kartonai.

X Balzeko Lietuvių kultūros
muziejus, 4012 Archer avė., Chi
cago, III. 60632, rudenį ir žiemą 
planuoja suruošti eilę paskaitų 
ir parodų.

X Dr. Danguolė Variakojytė, 
š. m. pradžioje sėkmingai apgy
nusi dizertaciją apie indėnų mu
ziką, buvo pakviesta lektore vie
nam semestrui plaukiojančiai 
studentų grupei, kurią sudarė 
450 studentų ir 27 lektoriai. Va
sario 3 d. iš New Yorko išplau
kę aplankė Indiją, Ceiloną, Hong 
Kongą, P. Afriką, Keniją, Tan
zaniją, Senegalą, Maroką ir kt. 
kraštus, kur vietoje susipažino 
su tų kraštų gyvenimu, papro
čiais, žmonėmis, etnografija. 
Danguolė studentams skaitė net 
tris kursus iš antropologijos. 
Neseniai studentų išvyka bai 
gėsi ir Danguolė vieši pas sa
vo tėvus Petrą ir Kazį Variako- 
jus, 5743 So. Campbell Avė., Chi
cagoje.

X Joanai Pautienytei (Lan- 
keliškietei) yra laiškas “Drau
ge”. Atsiimti “Draugo” admi
nistracijoj.

Sesuo Marija Seraphina “Draugo” redakcijoje, savo giminaičių Eu- 
igenijos ir Andriaus Daugirdų tarpe.

šv. Jurgio parapijos Chicagoj lituanistinės mokyklos mokiniai .
Nuotr. V. Bilitavičiaus

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ŠV. JURGIO PAR. LITUANIS
TINES MOKYKLOS VAIKŲ 

ŠVENTE
Gegužės 27 d. Šv. Jurgio par. 

lituanistinėj mokykloje buvo 
labai gražioj, nuoširdžiai drau
giškoj nuotaikoj atšvęsta pas
kutinė mokslo metų diena.

Šį puikų atšventimą suorga
nizavo septinto skyriaus moki 
nė Marytė Bilitavičiūtė. Jai pa
dėjo jos jaunesnės sesutės: 
Nastutė, Teresė ir Verutė; be 
jų dar darbu prisidėjo IV sky 
riaus mokinė Vida Stravinskai- 
tė ir V sk. mok. Aldona Naku
tytė.
Apie pirmą vai. lit. mokyklos 
mokiniai susirinko į klasės pa
talpas. Be mokinių atvyko an
samblio vadovas Vytautas Bi- 
litavičius, tėvų komiteto pirm. 
aktorė St. Kedečienė, Survilie- 
nė, Nakutis, šv Jurgio par.' mo
kyklos vedėja seselė Regina, lit. 
mokyklos vedėja mokyt. M. Šu
laitienė ir dauigau tėvelių.

Mokiniai šventiškoj nuotai
koj, lietuvišku papročiu pavai
šino. Po vaišių mokiniai išpildė 
mažą programėlę. Grupėmis jie 
pašoko keletą tautinių šokių ir 
padainavo keletą lietuviškų dai
nų.

Mokyt. M Šulaitienė atsisvei
kindama su mokiniais palinkė
jo atostogų metu gerai pasilsė 
ti ir grįžti vėl kitiems mokslo 
metams su naujomis jėgomis 
toliau lituanistinėj mokykloje 
tęsti mokslą

Tėvų komiteto pirm. St. Kc- 
lečienė ir, iSurvilienė padėjo pa
laikyti šventišką nuotaiką, už 
tai mokyt. M. šulaitienė joms 
padėkojo. Visiems dalyviams šį 
lit mokyklos paskutinės dienos 
programėlė patiko ir jie nesi
gailėjo karštų katučių organi
zatorėms ir vykdytojoms.

Mokyt. V. Militavičius ir P. 
Nakutis padarė daug nuotraukų

Tautinius šokius ir darnas at
liko šios mokinės: Aleksa Ma- 
siūnaitė, Verutė, Teresė, Nastu
tė ir Marytė Bilitavičiūtės, Jo
nė ir Bernardeta Geštautaitės, 
Vida ir Rasa Smaižytės, Vida 
Mafliorytė, Vida, Aida ir Regina 
Miniotaitės, Aldona Nakutytė, 
Virginia Žeimytė, Maldūnaitė. 
Vida Stravinskaitė ir kiti.

Viešnia

VIEŠNIA IŠ HAVAJŲ
Sesuo Marija Serapiną (Ma- 

ziliaus'kaitė) yra iš Havajų at
vykusi j JAV-bes, kur lanko

savo gimines. Buvo atvykusi į 
“Draugo” redakciją, kur sutiko 
savo giminaitį Andrių Daugirdą 
ir Eugeniją Daugirdienę. Yra 
(gimusi Mergušakių kaime, Puns 
ko valsčiuje. 1932 m. nuvyko į 
Olandiją ir įstojo į Švč. Jėzaus 
ir Marijos Širdžių ir Amžinosios 
adoracijos kongregaciją. 1933 
m. perkelta į Paryžių, kur 1935 
m. padarė vienuolės įžadus. 
1937 m. išsiųsta į Havajų salas 
ir ten visą laika mokytojama. 
Pastaruoju metu dirba Kawai 
saloje. Ilgus metus nesusitikda
ma su lietuviais, ilgisi savųjų, 
skaito lietuviškas knygas, jeigu 
kas atsiunčia. Paviešėjusi JAV. 
\ ažiuos į savo vienuolyną Pary ■ 
žiuje, o rugp. 1 d. bus jau savo 
saloje. Galintieji jai padėti kny- 
?ų, spaudos siuntomis ar kuo 
kitu, prašomi rašyti adresu: S’s- 
ter Mar'a Seraphina, S. P. C. C., 
3343 Kanokulu Street, Lihue, 
Kawai, Hawaii, 96766.

BROLIŲ BALADE BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIME

Skaudūs birželio mėnesio įvy- 
Chicagos lietuvių niekada nebu
vo pamiršti, bet ypatingai jie pri 
siminti pereito penktadienio va
kare.

7:30 vai. vak. minėjimą prie 
Paminklo žnvusiems dėl Lietuvos 
laisvės pradėjo Petras šešta 
kauskas, pakviesdamas Lietuvos 
gen. konsulą dr. P. Daužvardį 
uždegti aukuro ugnį. Vainiką pa 
dėjo Alto atstovai J. Jasaitis ir
R. Staniūnas. Po to V. Mykolai
čio Putino eilėraštį apie kanki
nius gražiai paskaitė Živilė Ke- 
liuotytė. Sugiedota Marija Mari- 
rija, Amerikos ir Lietuvos him
nai.

Po to minėjimas buvo tęsia
mas Jaunimo centro salėje. Jį 
atidarė D. Staniūnas, iškeldamas 
oiržeho dienų reikšmę. Gen. kon 
sulas dr. P. Daužvardis išryški
no sovietinio genocido, kuris te
besitęsia ligi mūsų dienų, mo
mentus ir ragino visomis išgalė
mis pasaulio viešumon kelti so
vietų vykdomus neteisėtumus ir 
žiaurumus.

Agr. Ignas Andrašiūnas skaitė 
paskaitą apie tremtinių pergyve
nimus ir iškėlė trėmimų politi
nius aspektus. Jis pabrėžė, kad 
ir ilgalaikė okupacija negali už
gniaužti lietuvių tautos valios ir 
laisvės dvasios ir kad vergų im
perija nėra amžina.

Pedagoginio lituanistinio in
stituto direktorius D. Veličkos 
parengtą “Mažųjų brolių bala
dę”, ištraukas iš neseniai išėju
sios Sibiro tremtinės St. Rūkie- 
nės knygos, gražiai paskaitė in
stituto studentai: Rimas Čer
nius, Birutė Lieponytė ir Ramu
tė Pliopytė. Ekrane foto nuo
traukomis bei skaidrėmis buvo 
rodomi Lietuvos ir kai kurie trė
mimų vaizdai, buvo girdim gar
sai, stud. Antanui Rauchui va
dovaujant. Priimtos rezoliucijos, 
kurios bus persiųstos JAV vy
riausybei ir kongresmanams. 
Birželio sukakčių minėjimą su 
ruošė ALTos Chicagos skyrius.

(bk)

— Popiežius Paulius VI-sis 
privačioje audiencijoje priėmė 
JAV astronautą James McDivitt 
su žmona, atvykusius į Romą.

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. Domas Jasaitis, 220 

No. Seventh Avė., Mount Ver- 
non, N. Y. 10550, šiuo metu in
tensyviai renka medžiagą nau
jam veikalui apie vokiškų na
cių ir bolševikų padarytus žiau
rumus Lietuvoje. Ypač ruošiasi 
išsamiai nušviesti žydų tauty
bės žmonių likvidavimo klausi
mą, o taip pat iškelti faktus, 
kiek lietuviai yra padėję žy
dams, rizikuodami savo gyvybe, 
išsaugoję daugybę jų vaikų ir 
suaugusiųjų. Veikale taip pat 
plačiau palies ir 1941 m. birže- 
lio mėnesio išvežimus - deporta 
cijas. Autorius prašo visus lie
tuvius jam padėti, atsiunčiant 
pavardes ir vardus asmenų, 
tuos išvežimus vykdžiusių, nu
rodant vietoves, kuriose išveži
mai buvo vykdomi, ir egzekuto
rių tautybes.

— Dainų ir tautinių šokių
šventė įvyksta birželio 29 d., 
3:30 vai. p. Pico & 4th St., 
Santa Monica, Calif. Progra
moje dalyvauj 200 liet. jauni
mo ir latvių grupė. Po progra
mos šokiai. Visi kviečiami daly
vauti.

— Elena Jurgėlaitė birž. 8 
d. baigė Marylando universite
tą IVashingtone mokslų baka
lauro muzikos dėstyme laipsniu

Kas tik Iuri gerą skonį,
Viską perka pas LieponįI

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEI .EVIZIJOS APARATAI

We Offer Jo Savers

SAVINGS CERTIFICATE

5
6 or 12
MONTH
$10,000 
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereaftar in 
muitiples of $1.000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

per annum

Passbook Savings 
Accounts

Paid (įuarterly
Computed and Paid 

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

Qederal
I

PFTER KAZANAUjKAS^PRCSIDENT

i (Bachelor of (Science in Music 
| Education). Muzikos dėstymo 
praktiką atliko 'keliose Wa 
shingtono apylinkės mokyklo
se, o vasaromis dirbo sekretore 
Kongrese. Dainavusi eilę metų 
Maryland University Madrigals 
ansamblyje, keletą kartų pasi
rodžiusi ir solo Baltuosiuose 
Rūmuose. Gegužės mėn. ištekė
jusi už ansamblio nario Stp. 
Mangio, pastarajam birž. 20 d. 
gavus jūrų ltn. laipsnį New- 
port, R. I., abu išsikelia gyven- 

i ti JAV laivyno bazėm Norfolke, 
Virginijoje. Elena yra istoriko 
dr. Kosto ir Elenos Jurgėlų 
duktė, gimusi ir augusi New 
Yorke.

ARGENTINOS
— Ispanų kalba Buenos Ai

res mieste leidžiamo Eltos biu
letenio gegužės - birželio laidoj 
dėstoma, kaip komunistai Lie
tuvoj yra visiškai priklausomi 
nuo Maškvos ir kaip per juos 
Lietuvoj aidi tik Maskvos pa
žiūros į invaziją Čekoslovaki- 
jon. Papasakotas ir Vokietijoj 
gyvenančių lietuvių kreipimasis 
į Italijos komunistų partijos 

įvadą Luigi Lango. (E)

Cicero, III.
— Mary Kaminskienė, ilga

metė Cicero gyventoja, persikė
lė į Californiją, neseniai po pen 
kių metų aplankė Cicero savo 
senus pažįstamus.

_  Kareivių draugystės narių
pusmetinis susirinkimas įvyko 
birželio 15 d. Nors mažai susi
rinko, valdybos nariai su pir
mininku priešaky atliko, kas 
buvo numatyta.
— Šv. Antano taupymo ir sko

linimo įstaiga, 1447 So. 49th Ct., 
vad. J. F. Gribausko, netrukus 
taupyto jus apdovanos dovano
mis. Dovanų periodas tęsis tik 
15 dienų, nuo liepos 1 d. ild 
liepos 15 d. D.

I5r
6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

S«ingt crtifiutM raiuad 
>or «ix montbs or one 
yoor —In minimum 
■mounti of $5,000.00. 
«nd th.ratft.r In 
muitiples of <500.00. 
Earnings aro paid at 
maturity.

avmgs
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

Vlrginia 1-TW


