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Kas statys sovietams 
sunkvežimiu gamyklą? 

VALTERIS BANAITIS, Draugo korespondentas Bonnoje 

Sovietų Sąjunga, kaip žinome, 
planuoja pastatyti didžiausią pa
saulyje sunkvežimių (trucks) ga
myklą. Statybos vieta numatyta 
ties Karnos upe, objekto kaina 
apie bilijonas dolerių. Pirma ga
mybos linija (150,000) žadama už 
baigti 1975 m. Paleistas visu pa
jėgumu fabrikas gamintų 350,-
000 sunkvežimių per metus. 

Numatyta, kad šią gamyklą iš 
esmės pastatys "kapitalistai". A-
merikiečių "Ford" kompanijai a t 
sisakius, atsisakė ir prancūzų "Re 
nau l t " bei japonų "Toyoto" kon 
cernai. Šiuo metu kalbinamos V. 
Vokietijos "Daimler-Benz" ir ita
lų "Fia t" firmos. Pastaroji jau 
stato sovietams "Togliatti" var
do lengvųjų mašinų (sedans) ga
myklą prie Volgos. 

Sovietų planais, trisdešimts 

procentų objekto statyti apsiim
tų italai, trisdešimtį procentų vo
kiečiai, plius evtl. dar dešimties 
procentų dalį —plieno liejykla 
(kurią, kol kas, vis dar tikimasi 
gauti iš Amerikos). Likusius tris
dešimts procentų statytų sovietai 
patys su komunistinių rytų Eu
ropos kraštų pagalba. 

Turimomis žiniomis vokiečiai 
i j italai būtų 'savotiškų patarėjų 
rolėje — padėti savo gamybos 
modeliais išvystyti naujus sovieti
nius modelius, teikti patarimus 
statant pačią gamyklą bei sutei
kiant technišką-gamybinę pagal
bą (know-how). Pačių gamybi
nių mašinų statymas iš esmės 
nė nebūtų šių firmų reikalas, nes 
tai mašinų gamybos bendrovių 
dalykas. 

Sovietai savo ruožtu nori dau
giau — jie nori, kad "kapitalis
tai" dar ir finansuotų 70 proc. 
visos statybos. Italai, atrodo, jau 
įklimpo su "Togliatti" gamyk 
la (kuri vis dar neužbaigta). Kre 
ditais italai čia sukišo kelis šimtus 
dolerių. Dar jpapildomai su
mobilizuoti 300 mil. dol. italai 
kažin ar pajėgs (svarstoma pini-

KENOSHA, Wisc. — Wiscon- gų pasiskolinti iš vokiečių). Vo-
sino lietuviai, kartu su kitais I kiečiai turės sukrapštyti bent 400 

Wisconsino lietuviai 
mini 

Pavergtųjų Savaitę 

pabaltiečiais, Pavergtųjų Tautų 
Savai tę užbaigs iškilmingomis 
pamaldomis ateinantį sekmadie
nį, liepog 19 d., Keneshoje, šv . 
Teresės bažnyčioj, 2021 91 St~ 

T a proga VVisconsino lietuviai 
išleido spaustuvėj gražiai a t 
spausdintą anglų kalba biulete- Į 
nį i r | paskleidė amerikiečių 
t a r p e , Biuleteny surašytos so-1 
vietų skriaudos Lietuvai, Pabal
t i jui ir visai rytų Europai. ; 
Trumpa santrauka faktų, k a s j 
reikia žinoti skubančiam ameri- į 
kiečiui apie komunizmą, padą- į 
r y t a efektingai, sumaniai. P ro - j 
g r a m o s ir Savaitės minėjimo j 
pirmininkas Jonas Milišauskas. | 
Ki t i nariai: dr. V. Balčiūnas, i 
M. Kasparaitis, J. Kasputis, Z. 
Lukauskas , S. Milašius, P. Pet-
rušait is , L. Pliūra, M. Tamulė-
n a s , D. Leuck, W. Schmitt, S. 
Valaitis. Garbės komitete y r a 
Wiaconsino gubernatorius War-
r e n P . Knoles, Racine Mihvau-
k e e Kenosha merai i r dar eilė 
žymių amerikiečių. 

mil. dolerių, o jie jau šį pavasa
rį panašaus didumo sumą įsiparei 
gojo sovietams teikti pagalbą du
jų vamzdynams statyti. 

Kuo Sovietų Sąjunga atsiskai
tys ir kaip, tuo tarpu žinių dar 
nėra. Reikia manyti, kad tai ir 
vėl bus gamtinės dujos ir kito
kios žaliavos. Kyla visai pagrįs
tas klausimas ar sovietai iš viso 
bus pajėgūs atsisakyti. Atsiskai
tymas nafta, kaip žinoma, jau 
atkrenta. Sovietai netrukus turės 
patys naftos įsivežti. Be to, vaka
rų Europa netrukus ir dujų at
žvilgiu apsieis ir be sovietų: šiau
rės jūroje dugne, tarp Norvegijos 
bei Anglijos, rasta dideli naftos 
depozitai, taip pat ir ties Olandi
jos pakrantėmis. Paprastai iš to
kių depozitų gaunama ir gamti
nių dujų. 

Jeigu tad vakarų Europos kon 
cernai vistiek finansuos Karnos 
sunkvežimių gamyklos statybą, 
vargu ar dar galima kalbėti apie 
"biznį". Čia jau aiškiai būtų po
litika —tik, kieno naudai? 

NKOMJI KONKURENTU NĖRA 
WASKENGTQNAS. — Sena

t o demokratų vadas Mike Mans
field duotame pasikalbėjime 
tvir t ina, kad 1972 metais demo
kratini laimėti prezidentinius 
r inkimus kaip ir nė ra galimy
bės, nebent kas įvyktų, ko da
b a r dar negalima numatyti . 
Ta ip , kaip dabar laikosi Nixo-
n a s , neabejotinai j is laimės ir 
ateinančius rinkimus. "Mes ne
tu r ime kandidatų, k u r i s prilyg
t ų Nixonui." Toliau Mansfield 
pripažįsta, kad Nbtonas tu r i 
d a u g bėdų, ypač viduje, bet dėl 
j ų rinkimų negali pralaimėti. 

Geriausias vyras, kuris prezi
dentų pareigoms t ik tų iš demo
k r a t ų sąrašo, jo manymu, y r a 
senatorius Muskie. Kiti du, la
biausiai linksniuojami, yra H. 
Humphry ir Ed. Kennedy. 
B e t Humphry, pralaimėdamas 
anuos rinkimus, prarado ir sa
v o platformą. Jis dabar tu rė tų 
vėl ją atstatyti . "Aš nemanau, 
k a d laike dviejų metų jam pa
vyktų. Dėl Kennedžio, tai Mans

field mano, kad jis ir kažin kaip 
buvo keliamas dar anksičau, bet 
iš to prezidentinio sąrašo buvo 
išstumtas gerokai dar prieš ne
laimingą Jo Kopechne nuskan-
dinimą. Jeigu 1968 metais de
mokratų sąrašą būtų vedęs 
Muskie, nebūtų buvęs antroj 
vietoj, jis būtų nurungęs Nixo-
ną, mano Mansfield. 

Kongresas tikrai pajudino 
Lietuvos laisvinimo klausimą 

Praeityje, minint birželio liūd- ania, Latvia and Estonia) buvo 
nuosius įvykius, vienas ar kitas net 6 legislatorių ištisai įtrauktas 
JAV-bių Kongreso narys užsi- į Congressional Record. Ne vie-
mindavo apie Pabaltijo kraštų! nas iš legislatorių paminėjo savo 
bylą. Visai kita padėtis buvo žodžiuose ar pareiškimuose Lietu 
šiais metais: iki liepos 3 dienos vių Bendruomenę ir Rezoliuci-
(rašant šią žinutę) jau virš 40 
legislatorių (senatorių ar kongres 
manų) tarė labai išsamius žo
džius ar padarė pareiškimus Lie-

joms Remti Komitetą. 

Jei ne LB informacijos komisi-

Komunistų tolimosios distancijos planai Azijoj ir Pacifike. Kai bus sunaikintos pirmosios kliūtys In
dokinijoj, tolimesni keliai ves j Thailandą, Indoneziją, Malajus ,Filipinus... 

tuvos, Latvijos ir Estijos laisvini-; 
mo reikalu. Visos tos kalbos iri 
pareiškimai buvo įtraukti į Con
gressional Record (JAV-bių Kon 
greso stenogramas, kurios išlei
džiamos kasdien atskiru leidi
niu) . 

Beveik visi kalbėjusieji ar pa
dariusieji pareiškimus ragino J-
AV-bių vyriausybę iškelti Pabal
tijo kraštų bylą Jungtinėse Tau
tose ir ją ten tirtkamai apginti. 
Iki šiol (VII. 3) 18 legislatorių 
ištisai įtraukė į Congressional Re 
cord garsiąją mūsų rezoliuciją 
(H. Con. Res. 416) . Lietuvių 
Bendruomenės informacijos ko
misija buvo pasiuntusi legislato-
riams specialiai paruoštos me
džiagos. T a medžiaga buvo iki 
labai aukšto laipsnio panaudota. 
Vienas iš informacinio pobūdžio 
straipsnių (Red terror in Lithu-

ja, JAV-bių Kongreso nariai tur
būt būtų pamiršę užsiminti Pa
baltijo kraštų bylos reikalu. IT 

Ką laimėjo Rogers Azijoj 
LONDONAS. — Valstybės i 

sekretorius Rogers Azijoj pra- j 
leido pusantros savaitės ir da-
bar vieši Londone. Azijoj jis tu
rėjo užtikrinti savo sąjunginin
kus, kad Amerika, nežiūrint pi
niginių sunkumų ir t am tikros 
dalies tautos nusistatymo prie
šingai Indckinijos karui , savo 
įsipareigojimus Azijai išpildys 
ir jos ne nepaliks. Tas užtikri
nimas ypač šiltai buvo priimtas 
valstybių, kurioms gresia ko
munizmo pavojus — P. Vietna
mo, P. Korėjos ir Thailando. Jos 
bijo, kad Amerika nepasuktų i 
įzoliacionizmą ir jų vienų nepa
liktų. 

Rogers priminė, kad kiti są
jungininkai turėtų daugiau pa
dėti Kambodijai, ypač aviaci
ja, Thailandas ir P . Korėja tą 
reikalą sutiko su t am tikrais re
zervais ir nenorėjo perdaug įsi
pareigoti. Reikalavo, kad t a m 
reikalui Amerika j iems padėtų 
finansiniai. 

Rogers. dar būdamas San 
Francisco mieste, pradėdamas 
26,000 mylių kelionę, minėjo, 
kad tikisi grįžti į Washingtoną 
su naujom taikos idėjom. Ta
čiau iš biuletenių, išleistų po 
SEATO susirinkimo Maniloje ir 
po pasitarimų su sąjungininkais 
Saigone, tokių vilčių maža. Biu
leteniuose nieko naujo, papras
ti, tušti, diplomatiniai žodžiai ir 
daugiau nieko. Amerikos oficia
lūs sluoksniai nemato jokių 

ženklų, kad Hanojus panorėtų 
rimtai kalbėti apie karo nutrau
kimą. Dar yra vilčių, kai ameri
kiečių delegacijai nuo rugpiūčio 
1 d. ims vadovauti ambasado
rius Bruce. 

Į Londoną atvykęs Rogers 
paminėjo visą eilę problemų, 
kurias nori išdiskutuoti su nūn. 
pirm. Heath ir užs. reikalų mi-
nisteriu Douglas - Home. Svar
biausi jų — Vid. Rytai . 

YVASHLNGTONAS. — Mar-
shall Green, valstybės sekreto
riaus asistentas, dvi dienas pra
leido Phom Penb, Kambodijos 
sostinėj. Tai didžiausias Ameri
kos pareigūnas, kuris tenai lan
kėsi, kai buvo nuverstas prin
cas Sihanoukas. Jis grįžo opti
mistas. J a m ypač patiko tau tos 
noras kovoti, spirtis prieš ko
munistų invaziją. Lon Noi vy
riausybė vis daugiau įgija tau
tos pasitikėjimo ir sus^^aukia 
paramos. 

R O M A — Italijos preziden
tas Saraga t naują vyriausybę 
sudaryt i pavedė krikščionių de
mokratų vadui parlamente Giu-
lio Andreotti, 51 metų amžiaus. 

Pagrobė merginę 
vidury dienos 

LANSING. — Praėjusį penk
tadienį juodas banditas, plėšda
mas nedidelę krautuvę, sužei
dė krautuvės savininkę ir pa
grobė krautuvėj laikinai dirban
čią 16 metų merginą, buvusio 
miesto mero Mtamingham duk
terį. Mergina iki šiol neatsira
do. Visa Mičigano policija jos 
ieško. 

BUENOS AIRES. — Argen
t inos policija jau žino, kad bu
vusį prezidentą Aramburu pa
grobė ir nužudė Fernando Me
dina. 23 metu amžiaus, ki tas jo 
draugas Arrostito , 30 m. a., 
mokytojas, ir Firmenich, pre
kybininkas. 22 metų. Visi jie 
prieš tai kurį aiką gyveno Ku
boje ir ten išmoko, išėjo kur
sus, kaip tą padaryti. Jų polici
ja kol kas n s u r a d o . 

Perkūnėlio darbas. Žaibas paliete medį ir visą kamiene, netoii Troy, Ohio. kuri tada 
medžiu nuo lietaus. 

uvo pasislėpusi po 

Chicago Tribūne 
paminėjo 

pavergtuosius 

CHICAGO. — Vakar dienos 
Chicago Tribūne vedamuoju 
straipsniu paminėjo Pavergtųjų 
Tautų Savaitės pradžią, Straips 
ny paminėta Savaitės istorija 
ir užklausta, ar jau dvyliktą 
kartą minint tokią Savaitę, aky-
vaizdoj kitų nelaimių, kurias ir
gi komunizmas atnešė, nėra jau 
paprastas šaltojo karo anachro
nizmas? Atsakoma, kad ne. 
Faktas, kad tos tautos, nežiū
rint gražių žodžių, y ra paverg
tos ir to negalima nuginčyti. 
Atskirai paminėtos t r y s Pabal
tijo tautos, kurios pirmiau buvo 
laisvos ir klestėjo. Užbaigiamas 
vedamasis užtikrinimu, kad 100 
milijonų Centrinės ir Rytų Eu
ropos gyventojų nebus užmiršti 
tų, kurie turėjo daugiau laimės 
būti laisvi. 

Laiškų skyriuje apie Paverg
tųjų Tautų Savaitę t a m pačiam 
laikrašty tilpo vakar A. Harbu-
ziuk'o, o užvakar apie Pabaltijo 
laisvę Maido Kari. iš Bethesda, 
Md., Estijos išlaisvinimo legijo
no sekretoriaus laiškai. 

O k a g o Tribūne j au daug sy
kių parodė didelio palankumo 
Pabaltijui ir pavergtiesiems, 
aiškiai s todamas teisiųjų pusė
je. Reikia jiems laiškeliu padė
koti. 

Nerems segregaciją 
praktikuojančiu 

mokyklų 

WASHTNGTONAS. — Nixo-
no administracija patvarkė, 
kad privačios mokyklos, kur ios 
susilaukia kokių n o r s piniginių 
palengvinimų ar subsidijų, be t 
praktikuoja segregaciją, tų pr i 
vilegijų daugiau neturės. Laike 
kelių mėnesių visoms priva
čioms mokykloms, kurios nau
dojasi tokiom lengvatom, o jų 
yra apie 10.000, bus išsiuntinėti 
užklausimai, kur tu rės duoti pa
aiškinimus, a r jos nepraktikuo
ja diskriminacijos, priimdamos 
mokinius ar studentus. 

KATAKOMBOS SIU MM 
RIŠLIOJE 

MASKVA. — Vakarus pasie
kęs vietinis laikraštis iš Sovietų 
Sąjungos "Komsomolets Tadži
kistaną' \ kuris normaliai iš Ru
sijos išvežti neleidžiamas, gruo
džio 21 d. rašė. jog Olga Krie-
ger, vieno babtisto duktė, 13 
metų, visą laiką, kai jai moky
toja liepdavo užsirišti raudoną 
kaklaraištį, atsisakydavo, o kai 
tą pada rė pati mokyto ja tai 
mergaitė nuplėšė kaklaraištį ir 
metė a n t mokytojos stalo, o 
pati iš mokyklos išbėgo ir dau
giau negrįžo. Laikraš t is rašo, 
jog t a i begalinis Įžūlumas, atsi
sakyti priklausyti pionierių or
ganizacijai, o d a r didesnis nusi
kal t imas paniekinti tai, kas rau
dona Kokių pasekmių turi 
laukti jos tėvai, laikraštis ne
rašo, galima tik spėti. 

Tame pačiame laikrašty ap
rašy tas kitas atsit ikimas, kad 
toks baisus pilietis Oliger pa
t r a u k t a s teismo atsakomybėn 
už tai , kad jis savo vaikus mo
ko religijos. Teisme, kaip rašo 
laikraštis, šalia bausmės, kurios 
jis ve r tas , bus greičiausia nu
t a r t a atimti iš jo vaikus, kad 
jie bū tų išauklėti kaip reikiant, 
valstybinėj - komunistinėj dva
sioj. Tėvai, vadinas, negali auk
lėti vaikų, kaip jie nori. vaikai 
yra valstybės nuosavybė, ne tė
vų. 

Rostove išleistoj knygoj apie 
pavojingų sektų veikimą Sovie
tų Sąjungoj ir kovą su jomis 
kažkoks Kolcovas rašo. kad da
bar madoj pasidarė slapti "re-
ligininkų" susirinkimai, kur a t 
liekami neleistini kulti veiksmai, 
kolektyviai privačiuose namuo
se meldžiamasi ir skaitomos re
liginės knygos. Kad nukreiptų 
dėmesį nuo kaimynų, kad nie
kas neįtartų, jie namo prieš
kambary pas ta to radiją, televi
ziją ar kitą kur i muzikos instru
mentą, kad t a s garsiai rėktų. 
Vadinas, štai mes susirinkom 
radijo ar muzikos klausytis. 
Taip užsimaskavę, jio paskui 
meldžiasi ir bŪM drąsūs, kad 

kas netyčia įėjęs nieko neįtaria. 
Negana to. jie ''blogam'' panau
doja ir naujus išradimus, juos
tų aparatus itape recorder). 
"Koks nors dvasiškis įkalba ne
sąmones apie amžinąjį gyveni
mą, o visi susėdę ašarodami 
klauso. Iš tokių aparatų suklai
dinti kolchozininkai mokosi, gie
da ir kitus moko senas, atgy
ventas bažnyčių, cerkvių gies
mes, himnus." Blogiausia, kad 
jų eilės, tų suklaidintų žmonių. 
didėja, kad religiniai nuodai 
plinta. 

Ne Lenino, bet velnio vaikai 

Kitas ateizmo apaštalas V. 
Jakoviev vienoj brošiūroj rašo, 
savo pasekėjams skundžiasi, jog 
organizuojasi krikščionių sek
tos, kurios nori savo klaidingas 
idėjas pagrįsti moksliniais, is
toriniais pagrindais. Viena tų 
sektų vadinasi IUinci. pavadinta 
jos įsteigėjo vardu. Jie ypač pa
vojingi Jie naudoja mimeogra-
fus. rankinius rotatorius ir fo
tografavimo priemones savo M-
tera tūra i skelbti. Jie netik bai
sūs religininkai, be t ir antiko-
munistai ir to neslepia. "Tie 
mus. išrinktuosius, vadina ne 
Lenino, bet velnio vaikais", o 
garbingąją ir šlovingąją komu
nistų partiją ir neprilygstamą 
sovietų valdžią vadina vienu žo
džiu "Antikristas' '. 

Taip rašo pačių sovietų par
tiečiai, verkia dramblio ašaro-
mi ir dreba, kad Dievo užmušti 
negalima. 

KALENDORIUS 

Liepos 13 d.: šv. Eugenijus, 
šv. Mildreda, Vytenis, Austina. 

Liepos 14 d.: šv. Boneventū-
ras. šv. Justa, Arvilas. Lengai-
la. 

Saulė teka 5:26. leidžias 8:25. 

ORAS 

Saulėta ir karšta, temperatū
ra apie 90 laipsnių. 
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Mosy 
Socialinė-

Fra ternal inė 

APŽVALGA 
Lietuvi]; Kat. Susivienijimo 

Chieagos Apskrities Valdyba 
2737 W. 43rd S t CL 4 - 2 3 9 0 

CENTRO PIRMININKO Ž O D I S 
Lietuvių R. K. Susivienijimo 

direktorių tarybos vardu sveiki
nu Chicagos apskrities vadovy
bės iniciatyvą imtis efektinges
nių priemonių garsinti mūsų se
niausią fratemalinės apdraudos 
organizaciją, kuri šiemet lapkri
čio 22 d. jau sulauks 84 metų, 
kai tarnauja Amerikos lietuvių 
visuomenei. Per tuos metus savo 
nariams gyvybės ir sveikatos ap-
draudomis išmokėjo daugiau 
kaip septynis milijonus dolerių 
ir, be to, stipriai parėmė morali
niai ir medžiagiškai visus svar
biuosius mūsų tautos kultūrinius, 
politinius, socialinius ir ekono
minius reikalus. Yra nuoširdžiai 
sveikintinas sumanymas pradėti 
dienraštyje "Drauge" naują sky
rių, kuris bus vadinamas "Socia
linė ir fraternalinė apžvalga". 
Toks skyriaus pavadinimas kaip 
tik atitinka mūsų organizacijos 
dvasią ir tikslus. 

PER PIRENĖJŲ KALNUS 
lLURDĄ 

Lietuviai žavėjo ispanus 
JTOZAS M A S I U O M S 

Zaragozoje pernakvojom, o 
miestą apžiūrėjom vakare, o ry
tą bėgte bėgdami. Valandėlei 
sus to jome aplankyti baziliką, 
ku r i panaš i j Salamankos, nes 
čia yra bažnyčios bažnyčioje, o 
altorių su koplyčiomis — labai 

kalnų viršūnių ir ritasi žemyn, 
lyg kokia lava. 

Nors gražu. bet... 
Pravažiuojam Sabinanigo, su

stojam nedideliarr. Ordeso mies
telyje pietų, č ia suserga viena 
mūsų keleivė, kurią gal pavei-
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daug. Beje, gerą įspūdį vietos kė visos dienos ki aipymasis vin-
klebonui padarė mūsų pamal- i giuotais keliais. Ją globoja mū-

Neabejoju, kad šiame skyriuje 
dienraščio skaitytojai ras naudin 
gų informacijų ne tik apie LRKS 
apdrauda, jo modernius skyrius 
ir šiaip jo vykdomus ar t imo mei
lės ir visuomeninius darbus, bet 
ras jame informacijų ir bendrais 
socialiniais, ekonominiais bei fi
nansiniais klausimais, kurie šiais 
laikais ypač yra labai aktualūs. 
Todėl tenka laikyti, kad šio sky
riaus redakcija pasi tarnaus ne 
vien tik LRKS, bet i r visiems 
dienraščio skaitytojams, kurie ga 
lės lankyti skyrių ne tik skaity
dami, bet ir bendradarbiauda
mi, kad jis pasidarytų visuomeni
ne tarnyba pilna ta žodžio pras
me. m 

Didelis ačiū " D r a u g o " vado
vybei už sutikimą užleisti kampe
lį "Socialinei ir f ratemalinei ap
žvalgai" plačiai skaitomo ir įta
kingo dienraščio skiltyse. 

Leonardas Šimutis 
LRKS pirmininkas 

dos , koncelebruotos Mišios, ku
r i a s a tnašavo vysk. V. Brizgys 
ir šeši kunigai : kantaras , Saplis, 
Mikolaitis, Borevičios, Kireilis 
i r AugMs bei gražus maldinin
kų giedojimas. Kadangi buvo 
sekmadienio ry t a s i r bažnyčio
j e buvo vietos ispanų, tai kle
bonas paaiškino, k a s mes esa
m e ir k u r keliaujame. 

Ankstyvą rytmetį pradėjome 
kelionę į Liurdą. Pradžioje va
žiuojame lyguma, bet netrukus 
p radedame kilti vis aukštyn ir 
aukš tyn . Pravažiavus Arguis 
miestą priešais kelią pastoja 
Pirėnų kalnai. J ie eina nuo Bis-

sų daktarai , iššaukiamas vieti
nis gydytojas įleidžia vaistų. 
P o ilgesnės pertraukos, ligonei 
kiek atsigavus, tęsiame kelionę. 
J a u prie Prancūzijos sienos. 
Prancūzas pereina per autobu
są, pažiūri pasus ir vėl važiuo
jam. Nuo sienos ligi Liurdo dar 
apie 50 klm. Leidžiamės vis že
myn ir žemyn. Kelias truputį 
praplatėja, keleiviai apsirami
na. Juokavę juokavę, dainavę 
dainavę — vienu metu nepasi-
jutom pradėję giedoti. Išnykus 
šonuose bedugnėms, dingo bai
mė, vėl atgijo linksmesnė nuo
taika, šiaip a r taip — važiuoti 

kajos įlankos vakaruose ligi i daugiau kaip 8 valandas per kai 
Viduržemio jūros — apie 430 j nus — nors i r gražu, bet ir bau-
klm. ilgumo. Siauriausia vieta ; gu. Ne viena sakė, kad antrą 

Naują darbą pradedant 
Ryšyje su įvedimu LK Susivie

nijimo skyriaus "Draugo" pusla
piuose, Chicagos apskrities valdy 

20 Year Endovvment — 
20 metų taupymo planas 

.Šį draudimą pasirinkęs asmuo 
moka 20 metų, ir po to apdrau-

ba sveikina narius ir tuos, kurie! d o s s u m a ^am išmokama, ir toli-
dar nesuspėjo apsidrausti šioje or- į mesnis jo draudimas pasinaiki

na. Taip pat pilna draudimo su
ma išmokama, nežiūrint kuriuo 
metu jis mirtų apsidraudimo lai
kotarpy. 

ganizacijoje. 
Sparčiai keičiantis gyvenimo 

reikalavimams, iškilo reikalas pa
gyvinti veiklą ir draudimo srity
je. Užtat apskrities valdyba ėmė
si darbo šiame skyriuje aprašyti 
ne tik draudimo svarbą LK Su
sivienijime, bet stengsis visiems 
padėti išsiaiškinti dažnai gyveni
me pasitaikančiose painiavose, 
kaip tai pelningesnio investavi
mo, patarimai socialiniais bei 
teisiniais reikalais, turto pirkimo 
ir pardavimo reikalu ir 11. 

Klausimus prašome siųsti LK-
S Chicagos apskrities valdvba, 
2737 W . 43 St . CL 4-2390. 

LK Susivienijimas Jums ateis į 
pagalbą visuomet. Įgyvendinki
me ir laikykimės šio posakio "sa
vi pas savus". 

Endovvment at Age 65 — 
Taupymas iki 65 metų 

Pagal šį draudimą asmuo mo
ka įstojimo metu nustatytą mo
kestį iki 65 metų amžiaus; po to 
jam išmokama apdraudos suma 
ir tuo jo draudimas pasibaigia. 
Pilna draudimo suma taip pat 
išmokama, jei asmuo miršta bet 
kuriuo metu ir nesulaukęs 65 
metų amžiaus. 

Life Paid up at Age 85 — 
Mokėjimas iki 85 metų 

DAUGIAU KLAUSI — 
MAŽIAU KLYSI 

Klausimas: Esu girdėjęs, kad 

Pagal Šią draudimo rūšį as
muo moka įstojimo metu nusta-

; tytą mokestį iki 85 metų am-
A. Povilaitis, žiaus, po to jo apdrauda laikoma 

Aps. pirmininkas; apmokėta, ir jis laikomas ap
draustu iki amžiaus galo. Pilna 
apdrauda išmokama bet kuriuo 
metu apdraustajam mirus. 

Šios keturios pagrindinės ap-
Katalikų Susivienijimas yra sočiai draudos rūšys turi keletą variaci-
linė-fraternalinė organizacija, rūj » • Apie jas bei apie apsidraudi

mą nuo ligos ar susižeidimų ga
lima gauti žinių pas LKS narius 
ar atstovus. Speciali draudimo rū 
šis yra jaunimui nuo gimimo iki 
16 metų amžiaus. Apie tai kitą 

pmasi savo nanų gerove, stipri
na lietuvybę ir t. t , bet niekas 
neparašo, kaip į ją Įstoti ir kokie 
apdraudos planai? 

Atsakymas: LKS nesiekia sau 
pelno, bet nori padėti savo na
riams mirties, ligos ar susižeidi-
mo atvejais. Jis yra įregistruotas 
Amerikos valdžios įstaigose, ir ly
giai taip pat yra patikimas, kaip 
rr visos amerikiečių gyvybės drau
dimo kompanijos. Tačiau būda
mi LRKSA nariu, jūs dalyvausit 
lietuviškoj veikloj ir sustiprinsit 
lietuvybę šiame krašte. 

LRKSA. kaip ir įprastinės a-
merikiečių kompanijos, teikia įvai
rių rūšių gyvybės draudimą: 

20 Year Payment Life — 

20 metų mokėjimo planas 
Šj draudimą pasirinkęs asmuo 

moka 20 metų, ir po to jis laiko-
oias pilnai apdraustu nustaty
tu! sumai, ir nieko daugiau mo
kėti nebereikia. Pilna apdraudos 
vuma išmokama mirties atveju 
bet kuriuo metu. 

Mokėjimų už apdrauda dydis 
priklauso nuo apsidraudimo su
mos ir sgsidraudirtlo a&žiaus. 

kartą. V. 5. 

Iš CENTRO BŪSTINIS 
— Prel. Jonas Baltusevičius, 

Susivienijimo ilgametis dvasios 

Vakarais Dainavoje ir šokome, ne 
tik dainavome. 

y r a apie 63 klm. Bet mes va
žiuojame ne siauriausia vieta. 

' Pi renėjai ir Colorado Rocky 
kalnai 

Tarp Pirenėjų kainų ir per
nai maty tų Colorado Rocky kal
nų yra nemažas skirtumas. Ten 
daug stačių tarpeklių, kurie bau 
gina važiuotoją. Y r a jų ir čia, 
be t tie tarpekliai nuolaidesni, 
su didesniais slėniais, kuriuose, 
k u r tik galima, prakrapštyta 
žemė i r k a s nors pasodinta. Tai 
sudaro labiau banguojantį ir 
gražų vaizdą. 

Buvo i r šaurpių momentų. Čia 
pe r kalnus keliai žymiai siau
resni, negu Colorado kalnuose. 
Du sunkvežimukai (ne sunk
vežimiai) vargiai prasilenkia. 
Kelias labai vingiuotas. 

Iškylame labai aukštai , kur 
neauga beveik joks augalėlis, 
pravažiuojam pro pat sniegą. 
Kai nusileidžiam vėl kiek že
miau, ma tom daug nutiestų ža
lių kilimėlių, žydinčių geltonais 
žiedais. Tik žiūrėk ir žiūrėk į tą 
ornamentuotą kilimą, apdengusi 
kalnus. Čia vėl iškylame i r ma
tome, ka ip debesys užkliūva už 

vadas, yra sunkiai susirgęs. Linki
m e greitai pasveikti. 

— W . T . Kvetkas buvęs ilga
metis centro sekretorius dėl svei
katos iš savo pareigų atsistatydi
no. Laikinai sekretoriaus parei
gas perėmė vicepirmininkas To
mas Mikelionis-Thomas Mack. 

— "Garso", Susivienijimo or
gano, redaktorius Matas Zujus 
talkininkauja sekretoriatui at
sakinėti laiškus lietuviškai. 

—Direktorių taryba nutarė 
pratęsti naujų narių prirašymo 
vajų iki šių metų pabaigos ir ska
tina kuopų valdybas, kuopų or
ganizatorius ir narius labiau pa
dirbėti. 

— Susivienijimo ilgametis pir
mininkas Leonardas Šimutis da
bar gyvena Park Forest mieste
lyje, daug rūpinasi Susivieniji
mo reikalais ir atliekamu laiku 
rašo Amerikos Lietuvių tarybos 
istoriją. 

— Kun. Petras Cinikas, 
" D r a u g o " administratorius, re
daguoja anglų kalba skyrių "Gar-
se . 

— J. B. LauČka, Susivienijimo 
ir kitų lietuviškų organizacijų 
veikėjas, yra išrinktas į spaudos 
ir informacijos komisiją. 

— Centro valdybos narė Alvi-
ra Balandienė, gyvenanti Water-
bury, Conn., yra to miesto tarybos 
narė ir kai kada pavaduoja bur
mistrą. 

— Inž. Antanas Rudis yra Su
sivienijimo seimo išrinktas komi
sijos pirmininku paruošti projek
tą Susivienijimui perorganizuoti. 
Kiti komisijos nariai yra Ignas 

kar tą tuo pačiu keliu nebeno
rėtų važiuoti, nors ir labai gra
žu. 

Geri vairuotojai kalnuose, 
paklydo Liurde 

Vadovei tylint, staiga dešinė
je pamatėme savotišką triaukš-

Sol. O. Pliuskonienė dainuoja Dai
navos stovykloje akademikų skau
tų surengtame vakare. 

Nuotr . V. Bacevičiaus 

te bažnyčią. I š anksčiau maty
tų paveiksliukų atspėjome, kad 
jau esame Liurde. Tą patvirtino 
ir staiga "prabudusi" vadovė. 

Vairuotojai gerai vairavo kai 
nuose, bet paklydo Liurde ir 
klaidžiojo, kol surado viešbutį. 
Dar kiek sėdėjome autobuse, 
kol išleido ir davė kambarius. 
Nors turėjome atvykti anksti, 
bet buvome pavėlavę. Pavalgę 
betgi beveik visi skubėjome pa
žiūrėti Grotos, apsireiškimo vie
tos. Nors vėlyvas vakaras, ta
čiau žmonių pilna. Dega dau
gybė žvakių, žmonės meldžiasi. 

l ietuviškos pamaldos Liurde 

Pirmadienio rytą turime lietu
viškas pamaldas apatinėje kop-

(Nukelta į 5 pusi.) 

•. Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimu 
turinį neatsako. Stelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Administracija dirba kas

dien 8:30 ~ 4:30, šeštadie

niais — 8:30 — 12:00. 

TeL ofiso HE 4-5849- rez. S88-2KS 

DR. PETER T, BRAZIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

24S4 West 71st S tree t 
Vai.: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-9 
antr., penkt 1-6. treč. ir šešt ti* 
-maitarua 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perimi 

DR. EDMUN0 E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2 7 « e Weet 51st S t r e e t 
TEL. GB 6-2400 

Vai. pagal •uaiuirima: Plrm&d. ii 
tetr. 1^-4 tr 7—9: antrad. ir penk
tad. 16-4: šežtad. 10-2 vai. 

Ola. 7S5-4477. Rez. P R 8-8960 

DR. ANKA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
VaL: kasdien 10—12 vaL ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
įidaryta Ligoniai priimami susitariu 

Ofiso telefonas: PR S-S229 
Re*, telef, WAIbrook 6-5076 

Rezid. Telef. 2S9-468S 

DR. K. G. BALUKAS 
VKUIERUA IR MOTERŲ LIGA* 

GTHEKOI/OGI?ffi CHIRURGIJA 
3449 So. Pulaski Rcad (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
JrHma ligoniu. 
ei neatsiliepia. 

D&jrai susitarimą 
skambinti 174-861 

Senoji Ispanija. Sultono rūmai 
Granadoje, likę i | maurų valdymo 
laikų. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ LR VIDAUS LIGOS 

I80i West 6Srd Street 
Kampas 6S-&oe ir California 

V&L: kasdien ntto 6—8 vai. rak 
Šeštadieniais 2—4 vaL 

TreOad. Ir kita laiku pagal sutart 
Ofiso telef. 476-4049 

Rezid. teL WAIbrook 6-9048 

DR. C. X. BOBELIS 
Inkstų it Uapomo Taką 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Eigis 
425 N o . Liberty Street 

Rnoi* 25. TOem. nibiot. 

SKELBKITE PARDUODAMUS 
DALYKUS DRAUGE 

PARDUODATE NAMĄ? BALDUS? AUTOMOBILI? 
Geriausia v:eta skelbtis Jūsų dienraščio "Draugo" puslapiuose. Re

zultatai būna geri, kaip matote iš šių liudijimų: 

"Kai mano vyras mirė. aš norėjau parduoti automobilį. Paskelbiau 
"Drauge") ir ataliepė 15 asmenų. Pirmas nupirko Pasiūlymas buvo ge
ras" (Mrs. S. S.). 

"Mano darbininkė patarė man paduoti skelbimą j "Draugą", kai aš 
norėjau parduoti seną, didelį, gražų stalą, kurį man paliko mano bobutė. 
Jau kitą dieną atsiliepė inteligentiškas vyras ir nupirko. Aš tik mokėjau 
$1.96 ir atsiliepė 5" (M. K.) . 

Paskelbiau namą pardavimui, ir adresas buvo klaidingai paduotas 
bet mano kaimynė, kurios adresas buvo pažymėtas, atsiuntė pirkėjus pas 
mane ir aš pardaviau trečiam lankytojui" (Mrs. B. B.). 

Tokie paliudymai labai daini, dėlto apsimoka skelbtis dienraščio 
"Draugo" puslapiuose. 

Sakaias ufuiC PcfrV: Cfrfffcas. 

Kas tik ton gerą skoni. 
Viską perką pas Lieponi! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
J. LIEPOMS 

F U R N I T U R E C E N T E R, I N C 
Marquette Pk., 621 i So. Western PR 8-5875 

Pirmadieniais it ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 Tai. vakaro. Sekmadieniais uždarvta. 

FRAiNK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HAJJ3TED STREET Telef. — CA 5-7352 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STERBO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHCRURGe 
•PEČIAI.YB£ — VERVC EB 

EMOCTN CS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUTLDING 

6449 So. Pnlasld Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. TeL GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AkuSerlja Ir moterg ligos 

Ginekoloeing Chirurgija 

6132 S. Kedzie A ve. W A 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: M] 3-0001. 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namq-rezid. — PBospect 8-9081 
OR. JAfUNA JAKŠEVIČIUS 

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 8-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 Weet 71st Street 

(71-os ir GampbeU Are. 
Pirm. t penkt. 2 — S p. p. 
Antrad. ir ketv. t — 11 v. T. 

ir 4—8 p. p. Sestad. • « . r. iki 12 d, 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W* 71st St. — TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko aktntaa Iv 
"contact leneee". 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treJ 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso P R 6-7800; Xanro 925-7897 

5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitartai* 

Trečiadieniais uždaryta 

l O I 
• I K U 

i. A 
L I O O • 

2656 West 63rd Street 
Plrmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
auo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai vak. šežtad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6900 Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63rd S tree t 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 8 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

Ofiso ir Imto teL OLvmpk: 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 49 th Court, Cicero 

VaL kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
ir sestad. tik susitarus. 

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGT; IR KRAUJO 
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vaL 

Telef. — 423-2660 

DR. L R I N G D S 
RENTGENOLOGAS . 

9760 South Kedzie Avenue 

Vai., plrmad. antrad.. ketvirtad tt 
penktad. 8 v r. iki 9 v v. TreS. Ir 
iestad. 8 v. r Iki B v. popiet 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDUOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
TeL 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai sosltaras 

(By appointment) 

TeL — « y w - ~ 5-1811 

OR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietnvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

VaL: plrmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1 2 - 4 vaL p. p., 6 - 8 
vaL vak., sestad. 1 2 - 2 vaL p. p.. 
trečiad. uždaryta. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstu, Pūsles ir Prostato 

Chirurgija 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2 - 5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro. 

Ofiso teL 776-2880; Rez. 448-5545 

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

Ofiso teL REUanoe 5-4410 
Rea. GRoTelhiL 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vaL 
tki L vai. p.p. b- nuo 7 iki 8 v. vak.: 
aatr. ir penkt nuo 12 iki 2 vaL p.p 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W 71st Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Sestad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

RezttL teL WA 5-3099 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CTLTRURG1 
KCDTKIU TR VAIKU L1GU 

SPEiOLALiISTft 
MEDICAL BUTLDING 

7156 South Western Avetrae 
Plrmad., antrad.. ketvirt. tr penkt. 
ntM> 11 vai. Iki 1 vaL p. p. ir nuo 
«—8 vai. vakare. Trečiad. noo 
11 vaL ryto iki 1 vaL p.p., sestad. 
11 vaL ryto Iki S vaL p.p. 

Ofiso telef. R E 7-1168 
Rez. tel. 239-2919 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA TR MOTERŲ 
LIGOS 

Ofisas te rez. 2652 W. 59tk S*. 
TeL PRospeot 8-1233 

Oflso vai.: Pirm., antr.. tf&. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo I tki i 
v. v. Sestad. 2—4 vai. popiet Ir kito 
laiku pagal susitarimą. 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4838 W. 1 5 a Street, Cicero 
Kasdien 1—I vaL ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

Atostogose iki rugpiflčio 2 d. Sku
biam reikalui eeant kreiptis j dr. F. 
Kauną. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 714 Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Oflso ir realdeneUos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL PR 8-7773. Rez. P R 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 West 6Srd Street 

Priima tik susitarus 
valandos ptnaad*. ketv. s—9 vai. 

. _ aatead- .3—i n L 

Of. TeL H E 4-2123. Xamu GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus 
VaL 2—4 p. p. Ir 6—8 vaL vak. 

Trečiad. ir Sestad. uždaryta 

TeL PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAIKAS) 

GYDYTOJA LR CHLRURG* 
6648 Sooth Albeny Avenue 

VaL: pirm., antrad.. ketv. 8—t vaL 
vak., penkt. ir sestad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą 
TeL ofiso PR 6-6446, re*. HE 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3167 West 71st Street 
VaL: 2 iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. ir iestad. nagai susitarimą 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 South Palaskj Road 
Oflso tel. 767-2141 Varna fllfl IBM 
Vai.: plrmad., antrad. penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v. ketvirt 6-8 v, vakaro 
Šeštadieniais 11-1 vaL popiet. 

Perskaitę "Draugą", 

kitę ji kitiems paaakdityti. 



ir kontaktu 

KELIONĖSE 
Jau didžioji dauguma lietuvių džio laisvės, okupanto vergijo-

šiame aukštos gerovės krašte je, padaryti Sovietų koloniali-
tiek apsiplunksnojo, kad gali nes imperijos dalimi, palaikoma 
atlikti tolimesnes atostogines svetimų tanku ir įgulų, 
keliones, o šiaip atostogų iš na- * 
miį kitur išvyksta net ir eili
niai darbo žmonės šiame aukš
to gyvenimo lygio krašte. Ato
stoginė kelionė pirmoje eilėje 
skirta pelnytam jėgų atgavi
mui. Tačiau šalia to ją galima 
panaudoti i*- daugeliui kitų tiks
lų: kultūrinio akiračio praplė
timui, susipažinimui su kitais 

MŪSŲ RELIGINĖS VEIKLOS RŪPESČIAI 
Kibiras šalto vandens ar tolerancija 

Pranas Razminas Man prisimena prieš penkias
dešimt metų buvę įvykiai Šiau
liuose. Gegužės pirmoji — komu-

pavergta tėvų žeme. Okupan' 
tas skiria milžiniškas sumas sa
vo propagandai, užtat mes turi
me būti savanoriški kovūnai 
propagandos fronte, savo pokal
bius ū" kontaktus panaudoda
mi laimėti naujus draugus sa
vo tautai ir naujus taMninkus 
mūsų tautos laisvės siekimuo
se. 

Traukiny, autobuse, lėktuve, 
o taip pat ir vasarvietėse ten
ka sutikti daug kitataučių ir 
būna daug laiko pasikalbėji
mams. Daugelis mūsų esame 
buvę patys liudininkai tos prie
spaudos, kokią kraštui neša ko
munistinė diktatūra. Kodėl apie 
visa tai nepapasakoti mūsų su
tiktiems kitiems naujiems žmo
nėms, kodėl juos nepainformuo
ti apie baisiuosius trėmimus i 
Sibirą i'" apie dabartinę prie
spaudą okupacijoje? Tai ne tik 
bus naudinga Lietuvos reikalui, 
bet šiuo metu, kai Kremliaus 
propagandistai bando drumsti 
laisvojo pasaulio opiniją, bus 
geras pasitarnavimas ir laisva
jam Amerikos kraštui, kuris 
mums davė tokias galimybes 
sėkmingai įsikurti ir laisvai gy
venti. 

Galime pasigerėti, kaip kai 
kurie mūsiškiai savo uždavinį 
gražiai atlieka. Pvz. savo gau
sias keliones puikiai Lietuvos 
labui panaudoja Vliko pirm. 
dr. K. Valiūnas, gabiad rasda
mas kontaktus su spaudos, ra
dijo, televizijos žmonėmis, per 
šias masinio susižinojimo prie-

kraštais. Tačiau nepamirštinas m o n e s 3 ^ Lietuvai naudingų 
yra uždavinys ir kitus supažm- pareiškimų paskelbdamas. Pas-
dinti su lietuvių tauta, ^ ^ ū s ų kutiniu metu puikiai savo kelio-

' nę panaudojo Grandinėlė. Tik 
šiandien atėjo fotostatinė ko
pija Medellino dienraščio "Co-
lombiano" (VT.19), kur net ant
raštė apie mūsiškius uždėta, 
kad tai drausminga, talentinga 
lietuvių baleto grupė. Straips
nyje giria jų "spindintį menišką 
pasirodymą", įvertina jų discip
linuotumą ir darbštumą, aukš
tina vadovus, kurie dirba be at
lyginimo, gina jaunuolius, pasi
šventusius kilniam reikalui štai 
kur grupės kelionė, puikiai mū
sų pavergtos tautos labui at
likta. 

Pavienių, o taip pat ir ma
žesnės grupės, asmeniški ir raš
tais kontaktai taip pat gali duo-

' t i gerą rezultatų, štai po ranka 
iš liepos 2 d. gautas pranešimas 
apie Liet. bendruomenės suda
rytos, L. Valuko vadovaujamos. 

ieisime i savo kambarį toleran
tingam pokalbiui, o net užsidary-

malonių valdui kraštą... Gal rei- s i m5 d u r i s i r užsirakinsime, 
nistų šventė. Būrys proletarų, už - | k i a l v o t i > k a d j i e t u r i k k ą d ie_ Turėtumėm tuojau apsispręst!, 
sidarę kine mitinguoja. Miesto po- i 0 n e ta> kurį krikščionys tiki. n e s , buriavimas yra daugehe 
licija- patruliuoja gatvėse. Susi-įMes t u r i m e d i a u k l a u s i m ų grazm idėjų mirtis. Apsispręsti 
rinkusiems nesiskirstant, atva-, n atsakymų Į reikėtų abiem pusėm, nes ne vie-
žiuoja gaisrininkai ir vandeniu) Štai kur p r a ž i o s Amerikos ka - | n a P ^ , n ė r ^ ^ . ^ ! t į ^ ' ^ 
vėsina įkaitusius proletarus. To-į t a l i k a i i r -u v ^ d a i gyvendami —, 
limesnių detalių neprisimenu. k a i i n k s t a s t a u i c u o s e . J i e s u s i r ū . nio dirbtuves turtinimas. Jis mo-
Reikia tik pasakyti, kad ir mūsų n i n p a i r i a i s b»taUlr«J« ^ „ - ^ kės juos panaudoti tolimesnei sa 

NAUJA VYRIAUSYBE ANGLIJOJE 
Netikėtas laimėjimas 

A. J . STANIUS 

pine airiais katalikais, bet piršto 
kai kuriose veiklos apraiškose rei- Į nepajudina neprisidėti prie į pa-
kahnga šalto vandens ne t ik Į s a u l į ateįnančių žmonių legali-
čiurkšle, bet ir kibiras pagal seną1 į į į skerdynių. Duonos šioje 
lietuvišką paprotį, nors ir šaltas ! š a l y j e ne t rūksta. Trūksta rankų, 
vanduo mūsų problemų neis- k u r i o s j ą padalintų. O tos rankos, 

kurios siekia ją padalinti, nėra 
valdomos išminties. 

Kam visa tai čia minima? Gal 
nė vienas lietuvis neprisidėjo 
prie tokių įstatymų išleidimo, 

ir mes nesame be prie-

spręstų. 
Tolimoje Šiaurės Airijoje vyks

ta rimtesni dalykai. Ten neuž
tenka ne tik šalto vandens, bet 
ir tekančio kraujo. Apie toleran
ciją ten nėra ir kalbos. Tai tarp- j j a č j a u 
krikščioniškas šių laikų kryžiaus, Įkištų 
karas, naminis dviejų krikščio- iy r a TrTTO kurių : : 
niškų bendruomenių karas, ku r : v e n g t i K o l k a s Amerikoje krikš-
tarpminko pareigas pereme gink- č i o n y s nesiFengia tokiam dialo-
luota kariuomene, kuri niekados į gui> k o k s ^ ^ S i a u r e s Airijoje, 
nesutaikė kovojančių šalių. J e i - ' ^ iėgų patikrinimas pamažu 
gu įkaitusios krikščionių minios j ^ ^ vieni užsiprašo, kiti, ty-
rr išsiskirstys, bijodamos prieš a 

Mūsų gyvenime taip pat 

Birželio 18 d. anglai išsirin
ko naują parlamentą, nelauktai 
ir netikėtai grąžindami valdžion 
konservatorių partiją su 42 at
stovų dauguma. 

Net pačią paskutinę dieną 
masis piktais žodžiais yra tik vel- Į prieš rinkimus tiek viešosios 

nuomonės šiaudiniai balsavimai, Į 
tiek spaudos nuomonė buvo lin- | 
kusi manyti, kad lengvai lai
mės darbiečiai. Bet vos tik pa
sirodžius pirmiesiems trims bal
savimų —rezultatams, paaiškė
jo 5 - 6 proc. pakrypimas konser 
vatorių pusėn. Balsus visur su
skaičius pakrypimo vidurkis bu
vo 4.8 proc. 

Rezultatai 

Per šiuos rinkimus buvo iš
statytas rekordinis kandidatų 
skaičius — viso 1,800. 

Konservatoriai turėjo 630 
kandidatų, išrinkta 330. Dar
biečiai (socialistai) 625, išrink
ta 280. Liberalai 333, išrinkta 
6. Komunistai 58, nieko nelai-

kis stovinčios mirties, tai kerštas 
nebus nutildytas. 

lomis, užsiprašymą nuneigia. Y-
ra ir kitų priežasčių, kurios palai
ko kad ir įtemptą toleranciją. Tai 

vo akcijai. Tegu čia ir Amerika, 
tačiau Dievo karalystė nesire
mia nei Amerika, nei Italija, nei 
Airija, nei Chicagos įvairių tau
tybių katalikai, bet žmonių — 
širdimi, Dievo tauta. Šiandieną 
visos tautybės gyvenančios Ame
rikoj, miršta Vietname už žmo
nijos laisvę. Tad vieni kitiems ne
turime teisės priekaištauti kažko
kiu išgalvotu nelojalumu. Tik 
tie šiai šaliai nelojalūs, kurie gat
vėse rėkia už besąlyginį Ameri
kos susitraukimą į kiautą, už be
sąlyginį pasidavimą iš užsienio 
ateinančioms idėjoms. 

Vienybė ir pagarba kitam 
Vienybė — magiškas žodis. Ta-

Kažkaip keista, kad prie tole-jkinys visada nukreiptas į katali 
rancijos ir vienybės reikia eiti per.kų bendruomenę, kaip 

. mėjo. Valijos tautinė partija 36, 
čiau pradėkime nuo tolerancijos,: ^ ^ n į e k o š k o t i j o s t a u t i . 
nuo to, kas kam priklauso. Po to 
kaip nors ryžkimės brolio meilei, j 

Vw*"t I žmogaus meilei. Be meilės nega-1 
I Ii būti ir vienybės. Tad dar toli- \ 
mas kelias, tolimas visai krikš-į 

nė partija 65, išrinkta 1. 
Londono miestas išrinko 42 

savo atstovus: 33 darbiečius ir 
kraują ir žudynes. Tad teisingai iš paviršiaus žiūrint, — vienin-
parlamento narė Bernadette De-igiausią ir pajėgiausią. Tik pasku-".1<i:>..KtI1"i:>',. "-'"""V V1>ai T™" jją neturime), o kiti, kad ir mel-,. . -. , ,-.. v-, . , . . . . . . . .wv. ... . , ,. čionijai, tolimas Dievo tautai, to- j ',„. . , v. . . . , . vlin net is kalėjimo suktelėjo 1 tinieji krikščioniškąją moralę he- ,. , . h .Lw. įįį; dziasi, tačiau savo protą taip lai 
abiem pusėm 
lot?" 

Kaip dažnai mes per vėlai pra 

limas atskiroms krikščioniškoms Ar jūs visi pašė- čiantieji įstatymai katalikus la- , , . . ,. , . . . ko neklaidingu, kad ten Jai ir 
k „ : '-i * ; ' .-.. — bendruomenėms, tolimas knks- , , . — , . v . . T . bai susilpnins, nes po jų religijos B 
pamatais padėtas galingas dina-

Ciomų vadams ir tolimas šei
moms. Kai viena ranka statoma, 

regim savo veiklos pragaištingus; mitas, prilygstąs atominei bom-*,^ . . ,., . ... «. i -v . j v . v .. 1 . . . . . . , »i . kita griaunama, visos Kilnios icie-rezultatus! Kaip dažnai zmogiš- bai, kun iš karto nušluoja nuo 
informacijų grupės darbą. Jie !kje]-į įstatymai prasilenkia su die-
daug prisidėjo, kad iki tos die
nos jau daugiau kaip 40 senato 
ir atstovų rūmų narių pasakė 
kalbas Lietuvos reikalu. Iš jų 
17 ištisai įtraukė į "Congressio-
nal Records" garsiąją rezoliu
ciją (H. Con. Res. 416) ir skati
no vyriaiusybę kelti Lietuvos j 
reikalą Jungt. Tautose. Ant sta- j 

* lo guli ir pluoštas fotostatinių 
Gilų įspūdį daro faktas su kopijų straipsnių, tilpusių JAV 

kokia ryžtu sunkiausiose saly- didžiojoje spaudoje, dėka tų 
gose dabar net Rusijoje atsi- liet. informacijos narių kontak-
randa žmonių, kurie randa pro- tų. "Evening Outlook" davė pui-
gų kelti balsą prieš raudonąją kų vedamąjį apie priespaudą 
tironiją. &tai, neseniai pasirodė Sovietuose, visiems, kalbantiems 
iš spaudos stambi knyga "In apie priespaudą laisva mme pa-
Quest of Justice", kur yra su- šaulyje, nurodant, kad didžiau-
rinkti pasisakymai, raštai, teis- sių protestų nusipelno Sovietų 
mų stenogramos opozicionierių priespauda Lietuvoje ir kt. Pri-
Rusijoje. Tie dokumentai slap- menama, kodėl neprotestuoja-
ta buvo išgabenti į vakarus ir ma prieš vergiją Lietuvoje, Bal-
dabar Praeger leidyklos išspaus tijos valstybėse, 
dinti. Čai 209 psl. randame to- * 
kius gen. P. G. Grigorenko žo- "Omaha World Herald" ve-
džius, pasakytus Krymo totorių dama jame gina Lietuvos laisvę. 

viškaisiais! Šių dienų deginantis 
pavyzdys: kai kurios Amerikos 
valstijos išleido įstatymą, legali
zuojantį abortus. Milijonai kata
likų susvyravo efektyviai pasiprie-1 ir nereikšmingi savitarpiai erze-

žemės paviršiaus milijonus žmo
nių. 

Paisyti svarbesnių reikalų 

Šio pavojaus akivaizdoje tušti 

sinti. Dekalogo įsakymas 
dyk" išmestas laukan. 

<"%.? SS 

.\ezu- liai susirinkimuose, mokyklose, 
bažnyčiose, klebonijose, kurijose. 
Greitai gali praeiti ir valdymo 
noras pagal asmenines ambici
jas ar nieko bendro su krikščio
nišką/a dvasia neturinčiais direk
tyvas, kai nebebus, kas tų direk-

Atsakomybė už įstatymus 

Šioje šalyje įstatymai leidžia
mi, demokratiniu būdu balsuo
jant. Seimuose ir seimeliuose pil
na krikščionių. Tad ir jie balsavoįtyvų klauso. Hanibalas prie var-
už arba prieš. Jie nebuvo prie- [tų, ir ginčai turėtų būti baigti, 
vaitaujami. Jie elgėsi pagal savo J abiem pusėm gerai pergalvojus, 
sąžines. O jų neprievartaujamos,Nėra jokios prasmės būti užkietė-
sąžinės rezultatai reiškiasi ne- jusiems dialoge, kai tolerancijai 

gnaunama, 
jos atsiduria užburtame rate. 

Mes giriamės esą patriotai iš 
Dievo malonės, bet savo brolio 
niekintojai iš pašaukimo. Tokie 
patriotai skuba išplaukti į tarp
tautinius vandenis, nebijodami 
būti nuskandinti. Dėlto dažnai 
mūsų lietuviškumas tik proformi-
'nė skraistė. Mūsų didžiausia ne
klaidingumo dovana kitaip gal
vojantį ar veikiantį suniekinu. 
Vieni nesimeldžiam į Šventąją 
Dvasią (arba ir supratimo apie 

brautis nėra kaip. Visi remiamės 
savo sąžinėmis, bet reikia atsi
minti, kad ir kiti turi sąžinę. Ne
sutarimų ir prieštaravimų ban
ga užliejo net mažiausias krikš
čionių celes —parapijas ir net 
šeimas. Vieni neduoda, kiti ne
pasiduoda. 

9 konservatorius. 
Reikia pažymėti, kad visi ko

munistų kandidatai prarado 
kiekvienas po 1,400 dol. depo-
sitų. 

Kodėl darbiečiai pralaimėjo? 

Abiejų didžiųjų partijų rin
kiminės kalbos ir visa propa
ganda sukosi apie vidaus gyve
nimą; gyvenimo brangumą ir 
ekonominę krizę. 

Darbiečiai, ypač min. pirm. 
H. VVilson tik gyrėsi, kad eko
nominė krizė jau nugalėta, o 
pragyvenimo kainos visuose ki
tuose kraštuose daug aukštes
nės. Ir darbiečių rinkiminė agi
tacija virto tik karnavalu, ku
riame svarbiausią rolę vaidino 
pats min. pirmininkas, maišy-
damasis tarp žmonių, gausiai 
dalindamas savo autografus, į-
kandžiai pašiepdamas konser
vatorius ir įvairiose vietose ge
rai apmėtomas kiaušiniais. 

Konservatorių kandidatai, y-
pač jų vadas E. Heath, rimtai 
įtikinėjo tautą, kad, jei ji iš
rinks vėl darbiečius, susilauks 
dar sunkesnių dienų Tie patys 
asmenys darys tas pačias klai
das: kainos kils, pajamų mo
kesčiai didės, streikai daugės, 
bus skaudi infliacija, kurios vai
sius bus kitas pinigų nuvertini
mas. E. Heath, vis dar negau
damas pilno tautos pritarimo, 
ėmė šaukti: "Anglija, pabusk!" 

Ir balsuotojai pabudo pačią 
paskutinę valandą — darbiečiai 
pralaimėjo. Tai buvo nepapras
ta sensacija. 

krikščioniškais padariniais. Ar 
kilnūs demokratijos principai ir 
tam buvo leisti panaudoti? Ko
kių dar įstatymų susirinkę priga
minsime? O gal ir tokių įstaty-

reikia plačiau atverti vartus. Nė
ra jokios prasmės bažnyčiose ri-
valizuotis airiams su lietuviais 
ar lenkams su ukrainiečiais. Nė
ra reikalo skaičiuoti, kiek kurių 

mų leidėjai kur nors atsiklaupę I tautybių atsilanko į kurios nors 
melsis, — prašydami Viešpaties i nurodytos valandos pamaldas. 

Kaip žinome, demokratijos įtaka 
mas valstybiniu mastu, užgro-j bažnyčioje yra kuo silpniausia, 
biant ne tik santaupas, bet ir ki- Padoriausia elgtis pagal naujau-

;ius kataliku Bažnyčios nurody-
susirinkime: "Kai prekiniai va- Hollywoodo "Citizen News" jsi-
gonai iš Krymo, iš jų gimtosios ^ ^ A Trasikio laišką, prime- tą nuosavybę. Šluota tyčiojasi iš 
žemės, vežė moteris, vaikus ir nantį, kaip Stalino - Hitlerio su- tų, kurie laisvės pastangoms pra 
žilagalvius senelius, prislėgtus į t a r imu atsirado pavergtos tau | šo aukos. O kodėl ji tyli apie tuos, 
nusiminimo, — kai dešimtys t o s kurioms dabar reikia lais- Į kurie vergiją nešdami patys jėga 
tūkstančių mūsų tėvynainių iš v e grąžbiti Tas pats laiškas iš- j pasigrobė net ir tai, ką žmonės 
bado ir ligų mirė izoliacijoje, g^usdintas ir "Los Angeles j juodai dienai buvo atidėję? 
— kai mūsų tėvynainiai buvo Times" bei to pat miesto "He 
kalinami vien todėl, kad jie ė- rBi^ Examiner". "The Evening 
mesi priemonių bandyti išsau- ^faiZette,, įsidėjo J. Matonio 
goti žmones nuo sunaikinimo ir 3traipsnį, reikalaujantį laisvės 
grąžinti į jų tėviškes, mes ta- Lietuvai. Auroros "Beacon -
da turėjome teisę klausti: "Ru- N e w s - išspausdino B. Jablons-
sija, argi tu neturi sąžinės? 
Argi nėra tarp tavo sūnų to
kių, kurie pasakytų, kad vyk
domas nusikaltimas. Kodėl jie. 

Nesame linkę ką nors kaltin
ti, nes žodis, kaip bumerangas ga
li sugrįžti atgal. Iš kitos pusės, 
mes esame taip reikalus sujaukę, 
kad ir Saliamonas nepajėgtų jų iš
spręsti. Stebime mūsų ir svetimo
je spaudoje pasirodančius apsis-

(Nukelta J 5 pusi.) 

mus. Kas juos paskaito, tam ne
sukelia jokių abejonių. O tie, ku
rie reikalauja, turėtų klumpes pa
likti už durų. Tai daug nekai
nuoja, bet už tai daug gaunama. Prez. Nbconas kalbasi Washingtone su Lykes Shepard Moterų spau

dos klubo 50 m. sukaktuvių proga suruoštuose pietuose. Ji buvo klu-
Juk koliojantį mus gatvėje neįsi-į bo pirmoji pirmininkė 1919 — 1920 m. 

Nauja vyriausybė 
Naujoji konservatorių vyriau 

sybė yra labai nuosaiki ir libe
ralių pažiūrų, šešiolika asmenų 
jau yra buvę ministeriai ir tik 
du nauji. 

Visame krašte jaučiamas en
tuziazmas, ypač pramonės ir fi
nansinėse sferose. Tik darbinin
kų unijų vadai sėdi suraukę 
kaktas, nes naujoji vyriausybė 
pirmoje eilėje bandys įstatymu 
apkarpyti unijų neribotą lais
vę. 

Rusijos drp'omatinis netaktas 

Vos keturioms dienoms beli
kus iki rinkimų, Rusijos amba
sadorius Londone Smimovskis 
oficialiai pakvietė min. pirmi
ninką H. VVilsoną liepos mėn. 
atvykti į Maskvą su oficialiu 
vizitu. Spaudoje tai buvo palai
kyta dideliu netaktu ir kišimusi 
i Anglijos vidaus reikalus rin
kimų metu. 

Žinoma, dabar tas pakvieti
mas bevertis. Ar Maskva pa
kartos tą kvietimą naujam mi-
nisteriui pirm. E. Heath. teks il
gokai palaukti. 

kio laišką apie lietuvių ir kitų 
tautų vergiją Sovietuose, pa
brėžiant jų teises į laisvę. Tas 
pats laikraštis įsidėjo Lietuvių 

savo abejingumu, prisideda prie bendruomenės pareiškimą apie 
tų gėdingų darbų?" didžiausius trėmimus ir reikalą 

Mes taip pat negalime būti grąžinti laisvę pavergtai Lietu-
abejingi ir kur tik kokia proga vai. 
atsiranda, turime kalbėti apie Tai vis laimėjimai, pasiekti 
tai, kaip dešimtys tūkstančių LB informacijų įstaigos ir pa-
mūsiškių buvo išvežti vergų dar vienių asmenų kontaktų su spau 
bams į Sibirą, kaip ten jie krito da. Kelionėse susidaro naujos 
alkio, šalčio, kruvinai sunkių gabmybės kontaktams ir juos 
darbų spaudžiami. Turime pa- reikia nepamiršti panaudoti pa
sakoti, kaip daba1" mūsų bro- vergtos Lietuvos reikalui, 
liai gyvena be spaudos ir žo- • J- P r -

Spaudoj ir gyvenime 

OKUPANTAMS NEPATINKA 
REZOLIUCIJŲ KOMITETAS 

V I L N I A U S 
VYSKUPO UŽRAŠAI 

ROMANAS 

JONAS DULEBAITIS 
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Paskutinį kartą aš buvau elektoriniame seime, ku
rio uždavinys buvo išrinkti jungtinei valstybei ka
ralių. Seimas užtruko ilgai ir suteikė visam pasauliui 
didelės netvarkos reginį. Keletas kandidatų j sostą 
seime stengėsi nuteikti jo dalyvius ne tik pažadais, bet 
ir įvairiomis kitomis įtaigojimo priemonėmis. Netrū
ko čia nė paradų, eisenų, vaišių ir įvairių derybų, 
kurias kai kas gali laikyti paprikinėjimais. Kiekvienu 
atveju tai buvo įspūdis milžiniškos virtuvės, kurioje 

ryžiaus, Maskvos ir Berlyno sostinių. j kvailys, kuris skundėsi, kad nemoka nei skaityti, nei 
Jūs galite suvokti, kad šie centrai į Varšuvos, rašyti, o jį karaliumi deda. Iš kitos pusės visi seimo 

dalyviai būtų buvę įžeisti, jei kas visą šitą židinį bū
tų pavadinęs žaidimu. 

0 žaidimas yra didelė visuomeninė vertybė. Žai
dimas nuo kasdienybės skiriasi tuo, kad jis turi savas 
taisykles, kurių visi laikosi taip, lyg jos būtų nepa
prastos gyvybinės reikšmės. Pažiūrėkite, kaip Ameri-

kad būtų suruoštas pokylis pirmiau, negu virtuvės I kos beisbolininkai ir tūkstantinės minios, stebinčios 
šefai susitars dėl meniu. Į jų žaidimus mirtinai rimtai ima nusistovėjusias žaid-

Kaip atrodė tie L.L. elektbriniai seimai, ateinan- j mo taisykles. Dėl tos priežasties yra galima žaidimo 

virtuvines iškylas žiūrėjo ne vien kaip į silpnybės pa
sireiškimą, kurį reikia sutvarkyti, bet, gal būt, jie 
tvarkymo uždavinių ėmėsi ir savisaugos instinkto 
vedami, manydami, kad netvarka yra toks dalykas, ku
ris gali pagrobti bet ką. Dėlto geriau yra šį 
tuštumos dėsnį panaudoti, kad būtų sukurta tvarka. 

čioms kartoms galės paliudyti būsimosios J.A.V. de
mokratų ar respublikonų konvencijos rinkti preziden
tiniam kandidatui. Šiose konvencijose bus visi būdin-

išeitis: laimėjimas ir pralaimėjimas. 
Tiesa, dar viena aplinkybė, kurią išlaiko konvenci

jos ir kurios trūko lietuvių-lenkų seimams — tai su-
gieji lietuvių-lenkų elektorinių seimų elementai Cia j gebėjimas priimti pralaimėjimą. O tai yra didelė dva-
bus ir diskutuojama, ir deramasi, ir demonstruoja
ma, ir kovojama, gretinant priešingų šalių įtakas, ir 
pagaliau išrenkamas prezidentinis kandidatas. Pana
šumas šių konvencijų lietuvių-lenkų elektoriniams sei 

sinė aukštuma. Man nekarta atrodo, kad pralaimėju
sio pozicija yra aukštesnė už laimėjusio. Jei nebūtų 
pralaimėjusio, nebūtų žaidynių. Laimėtojas, tiesa, 
būtų. bet žaidynių nebūtų buvę. Pralaimėtojas yra 
mirtinai svarbus. Jeigu jūs nepasipiktintumėte, saky-

Kiekviena lietuvių laisvės pa
stanga okupantams yra rakštis a-
kyje. Jie dėl to nervinasi ir kaip 
įmanydami puola. Lietuvoje lei
džiamas humoro laikraštis "Šluo
ta" savo bai. mėn. numery puola 
Rezoliucijoms remti komitetą, 
kam jis renka aukas palaikyti 

kontaktams su amerikiečiais. 
Aukų galima prašyti iš ko nori 

ir kam nori. Tai vis laisvo apsi
sprendimo reikalas. Ne taip, kaip 
"Šluotos" išlaikytojai okupantai, 
kurie užplūdę Lietuvą pagrobė vi
sas indėlių santaupas nieko ne
prašę. Buvo įvykdytas banditiz-

yra visokių kvapų, garų ir net dūmų, kur yra r u o - i m a m s > T a toks didelis, kad būsimasis istorijos profe 
šiami puikūs patiekalai svečiams. Vėliau karta aš m a - ! s o r i u s g a l ė s n e a i š k i n t i , k a i p a t r o dė tie seimai, o tik j čiau, kad Kristus min kartais" atrodo, kaip" žaidėjas, 
ciau New Yorke vieno vengro parašytą dramą: virtu- p a t a r t i B W s t u d e n tams atitinkamą savaitę pasėdėti praiaimėies pasaulinio meisterio vardą 
vė. kurioje buvo pavaizduota visa j a prozaiška įtampa.; p r i e g ^ jy s t e b i n t š i a s k o n v encijas, ir po to be jo

kių egzaminų duoti jiems užskaitas. 
Vienu atžvilgiu tačiau skyrėsi J.A.V. konvencijos 

vykstanti restorane anapus raudonų uždangalų, ku
rie skiria svečius nuo tikrosios restorane širdies 

Verta atkreipti dėmesį į tai. kad jungtinės L. L. 
respublikos elektoriniai seimai vyko tuo metu ir tokio
se nuotaikose, kurios neturėjo gero jausmo užkuli-

AISCHILO TRILOGIJA 

Gerai, kai vra tvarka. Blogai, kai nėra tvarkos, 
nuo elektorinių Lietuvos-Lenkijos seimų. Tą skirtumą I T a č i a u t a i p p ^ y r a blogai, kai tvarka vra neteisinga 
sudarė anglo-saksų išsaugota ir net išugyta kovose žai- a r k a i jį ^^ negera. Tada tvarka, užuot atstovavusi 
dimų dvasia. Mes savo seimuose skyrėmės nuo anglo- j g ė r i m atstovauja blogiui. Ką tada daryti? Kur ir kaip 

siui. Tai buvo barokinio ir rokokinio stiliaus laikai, ka- saksiškųjų tuo, kad mes neturėjome nei kovos, nei žai- į r a s t į išeitį? Ar galima be sąlygų pasisakyti už tvar
dą fasadas reiškė daugiau, negu pats jo statinys. Dėl į dimų dvasios. Mūsų pretendentai į sostą elgėsi, l y g i ^ Ar galima pasisakyti už "tvarkos nereikalingumą 
tos priežasties jūs negalite norėti, kad to meto spauda patys save apgaudinėdami. Jie, tarsi jaunos mergaitės,; apSkritai ? Tai yra klausimai, kurie turėtų daug kam 
būtų gerai vertinusi šiuos didelius sąmyšio židinius, ku 
rių uždavinys buvo gimdyti tvarką. Bet tada viešoji 
opinija buvo formuojama absoliutinio nusiteikimo Pa-

šypsojosi ir nedrįso viešai ir aiškiai prisipažinti, kad ^i t i dažniau, negu jie kyla. 
jie kovoja už sostą. Jie norėjo, kad jie būtų "prievar
ta pagrobti" ir pastatyti karaliumi, kaip tas pasakos (Bus daugiau), 

t 
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MOSI) KOLONIJOSE 
Rochester, N. Y. 
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SŲ KARTŲ I / E T U V I U * 

Kun. Jono M. F»kš 'o ."50 mttą 
kunigystes sukaktuvėse 

Bi rže le 7 d. buv. klebone kun. 
Jono Bakšio 50 motu kunigys
tes reng tas i Rochester, X. Y.) 
jubiliejus praėx> pakiliai. Mi
nėjimas buvo p radė tas 9 vai. 
ryte. lietuvių radio valandėlės 
programos metu. kurią entu
ziastingai pravedė Jonas Mor
kūnas ir pref. dr. Antanas Kli
mas, anglų ir lietuvių kalbomis. 
Pranešėiai. ne t ik prisiminė ku 

ras, vadovaujamas Jono Ado
maičio išpildė dainų ir dailiojo 
žodžio pynę, pavadintą "Dzūki
jos sūnui". Chorui talkininka
vo sol. VI. Sabalienė, Izb. Žmui-
dzinieniė, Pr . Puidokas ir Br. 
Krokys. Akompanavo Kęst. Sa
la džius ir Z,en. Nomeika. 

Vėliau, po vaišių, miesto me
ras Stephen May ir vyskupas 
Dennis Hickey atsiliepdami a-
pie choro meninį dainų išpildy
mą, pažymėjo, kad girdėtas cho 
ras bankete ir bažnyčioje, e-
sąs. vienintelis Rochestery, taip 
gerai pasirengęs. Dainų ir dai
liojo žodžio tekstas anglų kal
ba buvo išspausdintas atskirai 

nigo Bakšio, buv. Šv. Jurgio j ir išdėliotas ant stalų. 
liet. kat . parapijos klebono, reik į Vaišėms vadovavo rengimo 
šmingesnius gyvenimo • bruožus.: k o m i t e t o p i r m J o m i Slicks ir 
ypač jo nuveiktus darbus tau tos 
labui, bet ir programą paįvairi
no jubiliato mėgiamiausiomis 
dainomis. 

Šv. Mišias a tnašavo pa t s ju
biliatas, asistuojamas kun. J. 
Jančiaus iš Marianapolio. Conn., 
ir kun. Liudo Januškos. Mišio
se dalvvavo vietos vyskupas 

prof. dr. A. Klimas. 

Ir kas gi buvo tas 
Sūnus" 

•Dzūkijos 

DANGORAIŽIŲ 
AIDAS TARP 

ROMANAS 
O . N E N D R Ė 

Tremtinių, tik atvykusių i A 
meriką, gy/enimo aprašymas, ku 

i ris atitiks daugumos prisimini 
i mus. 

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į-
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlė? lūpomis, kur* 
atvykusi su trimis vaikais sten 
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
tį. 

„ . , „., ,. i' Realūs vaizdai, kasdieniška 
Muz. Mykolas Cibas diriguoja o- | . „ , ... . . , . 
peretės chorui New Yorke. Prie { k a l b a > len^AS s t l l l u s n e t u n l o b u 

pianino muz. Kačanauskas. j varginančių puošmenų, knygą 
Nuotr. Vyt. Maželio | paverčia lyg paties skaitytojo au

tobiografija. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
——• 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 

M I S C f i L L A N E O U S 
IBI • ~ I ~ • 

RICHMOND AUTO SEKV I C t 
2934 Wes t 63rd Street 

Geru prekių didelis paairinkimas. Au- i užsieniniu Ir vietiniu auto taisymą* 

Tai kunigas Jonas Maurici
jus Bakšys, gimęs 1892 m. ko
vo 8 d. Jo gimtinė pačioje Dzū
kijos širdyje, prie srauniojo 
Merkio, Salovartė s kaime, Per-

Dennis W. Hickey, prel. Jonas į l o i o g p a r a p i j o j e . T ė v a i Vincas 
Bakšys ir Pranė Baubliūtė bu
vo susipratę lietuviai. Krikšty
t a s Varėnoje, nes Perlojos baž-

Balkūnas ir kone iš visų JAV 
tolimų kampų giminės ir drau
gai. 

Prel. Jono Ba^Kūno mišių me
tu pasakytas lietuvių kalba pa-
moks'as. šv. Jurgio lie. kat . baž
nyčioje, buvo t ik ra i re tas dei
mančiukas. Auksaburnis, nuo
širdus pamokslininkas, priminęs 
Dievo Bažnyčios tarnyboje ku
nigo pašaukimo prasmę, tikslą 
ir uždedamas pareigas bei atsa-

nyčia caro buvo uždaryta. Tik 
spaudai a tgavus laisvę, kuni
go Bakšio tėvui vadovaujamam 
komitetui nuvykus pas patį ca
rą, Perlojos bažnyčia vėl buvo 
at idaryta. Pradinę mokyklą bai
gė Varėnoje, vidurinę Vilniuje. 
Maskvoje išlaiko egzaminus ka
detų mokyklon, bet grįžęs tė-

komybę prieš Dievą ir žmones., ^ ^ ^ a p e i s p r e n d ž i a j k a d e t ų 
p a m a l " mokyklą negrįžti. Jau Vilniuje 

das. iškėlė ir kun. J. Bskšio nu
eitą gyvenimo kelią Dievo ir sa
vo t au tos tarnyboje. C kadangi 
tą dieną buvo rinkimai į L B ta
rybą, t a i pamokslininkas, mato
mai, atspėdamas kun. J. Bakšio 
ar t imus ryšius su LB. karštai 
paragino klausytojus nueiti at
likti savo balsavimo pareigas, 
nes. esą. balsuodami padarysią 
geriausią darbą kun. J. Bakšio 
labui. 

Mišių metu giedojo L B cho
ras, vadovaujamas Jono Ado
maičio ir sol. VI. SabaBenė. Var
gonavo R. Obalis. Po mišių dau-

pradeda dalyvauti lietuvių slap
tuose susirinkimuose, į kuriuos 
ateidavę dr. Jonas Basanavi
čius, Pe t ras Vileišis, Antanas 
Smetona ir kt. Tai buvo 1909 
— 1913 m. Dažnai moksleiviai 
susirinkdavę ir kur nors priva
čiai. Kartą, kur tai Kalvarijos 
gatvėje, po karštų ginčų su len-
komane šeimininke, išeinant bu
vęs perlietas pamazgų kibiru. 
Šis lenkomanės pažeminąs elge
sys, dar labiau J. Bakšį užde
gęs kovai dėl lietuvybės. Vil
niuje priklausęs ir "Rūtos" drau 
gijai, kuri daug ruošdavus vai-

1913 m. vėlai rudenį, vieno 
sekmadienio rytą, jaunasis Bak
šys pareiškia tėvui, kad išva
žiuojąs Amerikon, nors apie tai 
anksčiau ir negalvojęs. Gal tai 
nulėmę brolio sulaikymas rusų 
kariuomenėje ir dviejų seserų 
buvimas Amerikoje. Ir taip lap
kričio 28 d. jaunasis Bakšys 
pasiekia JAV krantus . Vienus 
metus dirba Holy Cross kolegi
jos virtuvėje, Worcester, Mass. 
Laisvu laiku dalyvauja lietuvių 
veikloje, padėdamas rengti vai
dinimus. 

1914 m. rudenį, kun. K. Va-
siui ir kun. J. Jakaičiui pade
dant, Detroite įstoja lenkų ku
nigų seminarijon, bet iš- ten po 
metų išstoja, negalėdamas pa-

Gaunama 
$5.00. 

'Drauge" . Kairu 

Illinois State Kyrentojai prie kaino* 
tari pridėti 5% mokesčiu. 

VIEN TIK DRAUGAS 
SPAUSDINA 

Kokius dalykus vien tik "Drau 
gas" spausdina? 

Vien tik "Drauge" gausite gra
žiausius vedybinius kvietimus at
spausdintus lietuviškais rašmeni
mis. 

gelis kafcėjo. kad dvidešimt ir, d i n i m U ) ^ l i n k s m m i m ų k fim 
daugiau metų. Kaip jau negirae- . .. 
ję giedant 'Pulkim ant kelių-'. 
Išgirdę, apsiverkę. Panašiai kal
bant galėjai girdėti ir čia gimu
sių. 

5 vai . p. p. i erdvias 'Alfre
do" restorano patalpas suplau
kė labai dav-r svečių, kad drą
siai buvo gaSama tvirtinta, jog 
tai buvo visų k a r t ų lietuviu su
ėjimas, pažui čių atnaujinimas 
ir t. t . Čia buvo galima sutikti 
visus: čia gimusius, bet jau žils
tančius, seniai seniai į šią šalį 
atvykusius, lazdele pasiramsčiuo 
jaučius, kun. Jono Bakšio krikš
ty tus a r tuoktus , bei šiai pa
rapijai niekada nepriklausiusius. 
Rengėjams buvo nemaža darbo, 
kol svečius susodino. I r paga
liau, nors "Alfredo" parengimų 
namai yra neseniai s tatyti , mo
derniškai įrengti su šauniomis 
baro pata'ipomis. bet, deja, dėl 
pačių šeimininkų kaltės, negau
nančių barui at idaryt i leidimo, 
teko apseiti be jekių svaigina
mų gėrimų. I r vis dėito. sve
čiai puikiai jautės i , kalboms ir 
dainoms jubiliato garbei, nebu
vo galo. 

Čia vėl ilgesnę kalbą pasakė 
prel. Jonas Balkūnas, anglų kai 
ba, kuris gerai parengtoje kal
boje padarė t ik ra i labai ir taik
lų piūvį per J A V lietuvių emi
grantų 100 metų religinę, kul
tūrinę ir taut inę istoriją. Ir tai 
buvo labai vietoje, nes klausy
tojų tarpe daug buvo ir tokių, 
kuriems, paliktasis, ar jų tėvų 
a r protėvių k r a š t a s ir kova dėl 
jo laisvės, mažai rūpi a r visai 
nežinoma. Prel. Balkūno ne tik 
buvo priminta, bet ir jo iškelti 
faktai kėlė pasididžiavimą. Jis 
priminė ir Amerikos lietuvių 
puikų indėlį į šio kraš to kultū
rinį ir ekonominį gyvenimą. 

Vaišių metu vietos L B cho-

kaitų. 

Jaunosios poros iš visos Ameri
kos siunčia "Draugui' ; užsakymus 
spausdinti lietuviškus vedybų kvie-kęsti lenkų išdidumo ir lietuvių I t ž m u s G a l į m a p a s i r m k t i į v a i r i a u . 

užgauliojimų. Persikelia Roches s i o popieriaus vokų ir kortelių, 
ter, N. Y., šv. Bernardo semi
narijon, kurią 1920 m. gegužės 
29 d. baigis. 

(Apie tolimesnius jubiliato gy- j 
venimo kelius buvo "Drauge" 
liepos 6 d.). 

1956 m- vasario 1 a. kun. Jo
nas Bakšys, patar iamas gydy
tojo, pasitraukia iš klebono pa
reigų, kur išklebonavo 25 me
tus. Dažnai jis sujaudintai pa
sakoja, kad iš pareigų pasitrau
kęs su sopulinga širdimi; para
piją palikęs gerame stovyje, 
su 18,000 dol. banke. sb. -

Jei rengiatės į moterystės luomą 
i rnorite gražiausių lietuviškų kvie
timų, užsukite į "Draugą". Kiek 
galite greičiau, atvykite pasirinkti. 

C O N T R A C T O R S 

tomobiliai, Šaldytuvai, televizijos; do 
ier. cortifikatai, maistas, akordeonai. 
'2608 W. 6»tb St.. Cblcago. UI. 6©fl2» 

TELEF. WA S-27S7 

A. ABALL R0OFIMG C0. 
X*tei«ta prie* 49 metu* 

Dengiame visu rusiu storas. Tai 
•ome arba dedame naujus kaminus, 
.-Inas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra "tuck 
pointing*'. Pilnai apsidraudė. Visa* 
iarbas garantuota*. 

Tel. - LA 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet karino laiku. 

Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkiką* 

Tel. GB 6-*i34 arba GB 6-3S&3 
Savininkas J n o n g (Joe) Jaram* 

-tš^^^f^ 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, Gyvybgs 
sveikatos, biznio 
automobiliu. 

Patogios išsimo-
kejnuo sąlygos. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

mmmmmmsmmsm 
T E L E V I Z I J O S 

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
steteo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas. 

i. M I G L I N A S 
Krautuve 3farqoette Parkt, 

2S46 W. 69th S t — Tel. 776-1486 
Namo teL — PB 6-1068 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visą 
rūsiu grindis 

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168 

U £ M r, > » • 

J E I G U J U M S K E I K I A 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4545 West 6Srd Street 

CHICAGO, ILLINOIS 606.29 

zm 

MOV I NG 
ŠERĖNAS perkransto baldus Ir 
kitus daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Plaee — WA 5-8063 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — TeL CL 4-1050 

R E A L 

s^~- ^ g ^ K p ^ i V g ^ a e ^ ; ' ^ ^ ^ 

E S T A T E 

Parduodamas 5 kamb. bungalow, 
apyl. 55-os ir Kedzie Avenue. 

Skambinkit 776-5343 
Mūr. bungakro. 6 kamb., }rengtas 

skiepas. 60 ir Francisco. 
1% aukšto. 6 ir 5 kamb.. erdvus 

butai. Modern. virtuves ir vonios. 
Prie pat Marijos mokyklos. 

Insurance — Income T a s 
Notary Pablk 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W.43rdSt.fCL 4-2390 

Remkit tuos b i r e n u s , kuri« 

skelbiasi dienraštyje 'Drauge" 

0 kamb. mūr. bungalow prie 67-
tos ir California. Gazo šiluma, 2-jų 
auto garažas. $20,900. 

5 H kamb. mūr. btmgalow prie 
71 ir RocKweli. Gazo šiluma 2 auto 
garažas. $18,500. 

2 botai po 6 kamb. prie 69 ir 
Washtenaw. Atskiro* gazo karšto 
vandens šilumos. 2 auto garažas. 
$27,900. 

2-jų būtu po 5 kamb. modernizuo
tas medina prie 67 ir Talman. Gazc 
šilima. 2 auto garažas. $18,500. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — N0TAR1ATAS 

IMIGRACIJA 
2785 W. 71st S t — TeL 925-6015 

SIUNTINIAI [ LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Cbjcago, OL 60682. TeL TA 7-5980 

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairius pataisymus. 

Petrauskas Builders & Co, 
TeL — 585-5285 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, ii 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-
dutes pasaka. Programą veda 
Steponas i. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gelio bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas b 
dienraštis Draugas. 
iiiiimmiiiiiiiiimiiiiimiiifiHiMiimiiiiiii 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PABCELS EXPBESS 

(Ltcensed by VNESHPOSYLTORG) 
2501 W. 69th St., Chicaao, m. 60628 
S3S3 S. Halsted, Cbicago, DL 60608 

TeL WA 5-27S7r 254-SS2© 
Įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTIFIKATAI. 

E. Žukauską-

Thisyearabout 
115,000 people worit 
listen to Smokey 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS 2UBAUSKAS 
HEATING & SHEEJF METAL 
1111 S. YVestern, Chicajjo 9, 

Telefonas VI 7-S447 

Dont be one of them. Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti. 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Taz 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDC AGENTt RA 

BE LL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ava — P B 8-2233 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Income Taz ir atliekami kitoks 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL cSTATE 
NC1ARY PUBLIC 

4259 s. Maplewood Avn CL. 4-7450 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems priematnoa. 
« • • • • » « • • » » • » • » • • • » • « • » « » » 

Draugo spaustuvėje gali
ma gauti veltu- medinių 
platiormelių (sk?ds) — dy
dis apie 3 x 4 pėdų ir 8 col. 
aukščio. Kreipkitės i Drau
go spaustuvę 9 iki 5 v. v 

HELP WANTED — MOTERYS 

C A S H I ER 
PERMANENT. 5 DAY WEEK 

Mušt have high school education 
Call Miss Capuzzo 
PUBLIC VENDING 

4435 W. Behnont, Tel 282-1100 

COMPANION 
Practical Nurse for elderly lady. 5 
day wk. Own transportation. Niles-
Park Ridge area. Tel. — 823-5997. 
OTJB LADYOFRAVSOM PARISH 

GENERAL OFFICE 
Should be able to type and be diplo-
matic on phone Have pleasant voice 
for customer relations work. Close 
to Burlington station. Hrs. 8:15 to 
4:45. Good fringe benefits. 

GLOBĖ SECURITY ES'S. CO. 
Call Bob Ragos — 939-2971 

• " — — — i . . . 1 1 n i . 

HELP WANTED — VYRAI 

SPECIALTY 
SALESMEN 

EARN 
PROFESSIONAL STANDING 

UNLJMTTED CLJENTELE 
UNLIMTTED INCOME 

MUŠT BE BONDABLE 
COMMISSION 

CALL MR. MOSS AT 
346-9711 

EXPERIENCED AUTOMOBILE 
M E C H A N I C 

Journeyman Service Station. Own 
tools. Mušt know front end. North 
side location. 

CALL DENNIS — 227-9748 

R E A L E S T A T E 

SALES • I0RT8A8ES * HANASEliEIT 

D £ M E S I O 

# 

S46DC 
*am£Mtr of M J J . 

A L E X Š A T A S — A E A L T O R 
Mate offlee 5727 W. Cermak B/L Cicero, EKnois. TeL OL ft-22SS 
Turime ifantos namų Benryne, Cicero j , Rivemde. La Grange Park 

Ir kituose vakarininose priemiesčioose. Praeome užšokti Į mūsų istal-
ea ir Hsirmkti B katalogo. 

L 

DRAUGO DIENRAŠČIUI REIKALINGI 

P L A T I N T O J A I 
Ar norite prisidėti prie lietuviškos spaudos platinimo ? 
Ar norite geram tikslui panaudoti savo laisvalaikį, o tuo 

pačiu i r padėti sau ekonomiškai? 
Pasinaudokite proga i r platinkite "Draugo" dienraštį. 

Iš to b u s nemaža nauda ne t ik lietuviškai - katalikiškai spau
dai, b e t ir Jums asmerušnai 

Jei taip, kreipkitės į "Draugo" administraciją. Praneš
kite m u m s savo vardą, pavardę, amžių, adresą i r telefoną. 

Rašykite adresu: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Str., Cbicago, EB. 60629. 

Remembe; only you ean prcvent forest fires. *į& 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

30U8 W. 63rd STREET TEL 471-1821 
i 

AR VILNIUS JAU TAIP TVIRTAI YRA MŪSŲ, 
KAD JUO NEREIKIA DAUGIAU RŪPINTIS? 

Taip galvoti, būtų neįvertinti realių pavojų. 

GRAŽINOS KRrVICIUENES - GUSTATrYTfS 

liaudies dainų rinkinys, kuriose apdainuojamas Vilnius, yra gyvas 
dokumentas, kaip Vilnius yra suaugęs su visa tauta. 

Ši knyga, šalia daugelio savybių, yra vertinga tuo, kad turi 
visų dainų turinius angliškai. Del to ji gali eiti dovanos pareigas 
įtakingam kitataučiui 

VILNIUS LIAUDIES DAINOSE 
gaunamas Drauge ir pas platintojus. 

Su daugelio dainų gaidomia, nesuprantamų žodžių žodynėliu, pa
ruoštu Dr. P. Skardžiaus. 384 psL, kainuoja tik 5 dol. 



A. A. PETRĄ NAUSĖDĄ PRISIMINUS 
Suėjo vieneri metai kai ne-1 Išėjo vienas ir nebegrįžo. Klas-

gaiiestinga mirtis paguldė am
žinam poilsiui šv. Kazimiero 
Ketuvių kapinėse a. a. Pe t r ą 
Nausėdą. Tai buvo jaunas, s t ip
rus, gražiai nuaugęs vyras. 

Gimė 1925 m. gruodžio mėn. 
Tauragės aps., Gaurė s valsč., 

t ingos Pacifiko bangos pagrobė 
H nuo paplūdymio i r amžiams 
užmigdė savo gelmėse. Senieji 
tėveliai, brolis ir seserys gavo 
liūdną žinią, kur i neapsakomu 
skausmu apėmė jų širdis. Tapo 
pargabentas į Chicagą ir rug 

Liutkaičių km. Mokėsi Gaurės j piūčio 9 d. po gedulingų pamal-
mokykloje. Tėvai jį ruošė bū t i j dų už jo sielą tapo palaidotas 
geru, pažangiu ūkininku, t a d j šv . Kazimiero kapuose. 
mokėsi pienininkystės, sodinin
kystės ir daržininkystės, lanky
damas specialius kursus j au 
niems ūkininkams. Užėjo siaubo 
dienos — okupacijos. Teko a p 
leisti savo gimtinę, gražų ir ge
rai sutvarkytą ūkį Liutkaičių 
kaime. 1944 m. spalio mėn. a. a. 
Petras, d rauge su tėvais, b ro 
liu ir seserimis arkliais išvyko 
į Vakarus. Keliavo ilgai vis a rk 
liais iki pasiekė Hanoverio p ro 
vinciją. Pradžioje gyveno Gross 
- Esep, vėliau persikėlė Diepholz 
stovyklon. Lankė suaugusių g im 
naziją ir amatų bei mechanikų 
mokyklą. 1949 m. rugpiūcio m . 
emigravo j JAV, apsigyveno 
Cbicagoje. Lankydamas vakar i 
nes mokyklas įsigijo mechani
ko ir tekintojo specialybę, t a d 
gavo gerai apmokamą darbą 

Teūsisi ramybėje. J o seniems 
tėveliams, broliui ir seserims 
mano gili ir nuoširdi užuojauta. 

K. Alš. 

Į LIURDA. 

(Atkelta iš 2 p u s i ) 

lyčioje, gražiai lietuviškai pa-
giedame. Po pamaldų aplanko
me dienos šviesoje Grotą, ap
einame visas t r i s bažnyčias, gė
r imės gražia aikšte. Dienos me
t u apeiname šv. Bernadetos, ku
riai 1858 m. Liurde pasirodė 
Švč. M. Marija, namelius, o iš 
ten pa tenkame į ligonių laimi
nimą švč. Sakramentu . P o pa
laiminimo išveža juos iš aikštės. 
O tų ligonių, vežamų specia
liuose vežimėliuose, šimtai: i r 

Billy Long, 7 m., kuris apaaka nuo vėžio, šypsosi sėdėdamas su ko-
medininku Red Skelton jo namuose Cathedral City, Calif. Berniukas 
kol kas dar truputį mato, aktoriaus vadovaujamas aplarucė Disneyland 
ir kitas vietas. 

Vakarinė procesija 

Viena iš daugiausiai perkamu 
knygų yra Juzės Daužvardienė* 

POPULAR UTHUAHIAN 
RECIPIES 

Joje kiekvienas atras savo mėgia 
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nėra 
gautą, kurių čia yra virš 200. 
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms Šei
mininkauti moterims. 
Kaina tik 2.5G dol., galima gau 
ti DRAUGE. 
Illinois gyventojai prie knygoi 
kainos prašcmi pridėti 5 proc 
mokesčiams. 

formose), baigiant senyvo am-
Baigė braižymo mokyklą, t o - Į vaikų, ir senelių, i r paprastų '• z^us žmonėmis, 
bulinosi specialybėje — progre-1 
savo. Buvo labai pareigingas 
Ir darbštus. 

Gyveno draug su tėvais, 6813 
So. Talman, Cbicagoje. Domėjo
si lietuviškais reikalais, l ankė 
Hetuviškas sueigas, rėmė lietu
vių operą, jėzuitų namų s t a t y 
bą, Balfą ir kitas lietuviškas 
organizacijas. 

Kaipo žmogus buvo ramaus , 
tylaus būdo, sąžiningas ir d r a u 
giškas. 

Mylėjo gamtą ir mėgo keliau
t i . Kaip kad rašo a. a. P e t r o 
draugas J . Jad. "Drauge" Nr . 
198, 1969 m. atostogas n u t a r ė 
praleisti Meksikoje. Liepos 28 d. 
dviese su draugu nuskrido į 
Mexico City, iš t e n apžiūrėję 
įdomesnes vietas, rugpiūcio 1 d. 
nuvyko į Acapulcos kuror tą . 
Nuvykus pirmas dvi dienas lijo. 
Sekmadienį, rugpiūcio 3 d. vi
dudienyje, lynojant ir pučiant 
smarkiam vėjui, j i s išėjo pa
jūrio pakrante pasivaikščioti. 

žmonių, ir kunigų bei vyskupų. 
Jiems patarnauja Ugoninių gai-1 
lestingosios sv^erys ir visa eilė j Įspūdingiausias betgi momen-
savanorių, pradedant jaunuo- i tas — vakarinė procesija su 
liais (daug mačiau skautų uni-j žvakėmis. Įvairių tautų maldi

ninkai, susirikiavę po tris, su 
žvakėmis rankose, eina bažny-

RELIG. VEIKLOS R t F E S C l A I 

(Atkelta iš 3 psl.) . 

piaudymus. Tačiau, ko jie verti , 
nėra lengva aptari. Galima gal
voti, kad abiejose pusėse y-
ra daug tiesos ir kartu netiesos, 
galima galvoti, kad abi pusės tei
singos. Ta ip esant, gaunama 1 

sunkiai išsprendžiama problema, 
kad nebegalima susitarti. Reika- ! 

linga ataušti ir kartėlį apmiršti. 
Gaunasi įspūdis, beskaitant 

viešus pasauliečių pareiškimus, 
kad jie retas kuris iki antrojo Va
tikano susirinkimo teskaitė popie
žių enciklikas ir raštus juo la
biau nenuvokia apie kanonus. 
Net svetimieji nusistebėjo mūsų 
susirinkimų nekrikščionišku el
gesiu savo dvasios vadų atžvilgiu. 
Kyla klausimas, kas ten atsto
vaujama: ar tylinčioji dauguma 
ar triukšmaujanti mažuma, kaip 
šiandieninėj politikoj. 

Jeigu kam teks iš naujo pradė
ti, kokia turėtų būti dialogo u-
žuomazga. Mes giname lietuviš
kus — krikščioniškus papročius. 
Gerai darome. Bet ar mes visur e-
same nuoseklus krikščioniškuose 
papročiuose. Mes prašome — rei
kalaujame viešai pažymėti, kad 
tai lietuvių katalikų kapinės. Ge
rai. Bet a r ta markė mums bran
gesnė už lietuviškai nekalban
čius vaikus, už lietuviškas šei
mas, iš kurių lietuvių kalba ir 
lietuviški papročiai visai išguiti. 
Mes mirusius mokame iškilmin
gai laidoti, bet ar gyvieji, kurie 
mums tarnauja, turėtų būti mū
sų suniekinti, ar jie nėra mūsų vy 
resnieji broliai. 

G Ė " L Ė ~S~~ 
Veetuvlims. banketą m*, la idotuvėms 

t r kitokioms progoms 
O U f i A U S K Ų 

M43 W. 9*rĄ strpot. Ch*ca*o, Il l inois 
TEL. P R 8-OSSS — PR *-OS*4 
Beverly HHla CMfinyčla 

DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J . Vaišnoro* 
MIC, knygoje: 

''Marijos garbinimas 
Lietuvoje" 

Knyga nėra tik teologine, ji dėi 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui 
besidominčiam Lietuvos istorija ai 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kama tik $3.00. 
*alima įsigyti "DRAUGE". 

C H A R L E S 
K A L E D I N S K A S 
MirS liepos 11 u., 1970 m.. 
Gyveno 2709 W e s t 39th PI 

8:25 vai. ryto, sulaukęs senat
vės. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no apakr.. Karmėlavos parap., 
Pažaislio valsč., Neveronių kai
mo. Amerikoje išgyveno 60 me
tų. 

PasUiko dideliame nuliūdi
me žmona Kunig-unda, po tė
vais Tiržgalvis, duktS Anne, žen
tas Roman, a n ū k a s Raiph, jo 
žmona Marjruefite, proanūke 
Marjruerite, anūke Pam. sf-suo 
Suzanne Soržiclcas. švogeris 
Pete. Svo#enka Nellie Kalesins
kas ir šeima, ir d a u g kitų gi
minių ir pažįstamų. 

Kūnas bus pašarvotas pirma
dienį 1 vai. popiet P . Bieliūno 
koplyčioje. 4348 So. California 
Avenue. Laidotuves įvyks tre
čiadieni, liepos 15 dieną is 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas i Nekalto Prasidėjimo 
Mergeles Marijos parap . bažny
čia, liurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Šven
to Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, duktė, se
suo ir visi kiti Kūnines. 

Laid. direkt Pe t r a s Bieliū
nas. Tel. LA 3-3572. 

čios aikštėje, zigzagais užpildy
dami aikštę, giedodami. Pasiro
dė choras, stovįs ant laiptų, 
gieda giesmę, o visi žmonės re
freną: "Ave, ave, ave Maria". 
Įspūdį aprašyti sunku, reikia 
pačiam pergyventi. Procesijoj 

dalyvavo tūkstančiai žmonių. 
Antradieni, birželio 30 d., 6 

vai. ryto turėjome koncelebruo-
tas Mišias prie Grotos. Pagie
dojome — ir jau ruošiamės to
limesnei kelionei. 

Fatima ir Lhirdas 

Palyginus Fatimą su Liurdu, 
Mitrini didelis skir tumas: ten 
ramu, nedaug maldininkų gru
pių, ir tos, dažniausiai, t ik pa
čių ispanų. Liurde maldininkų 
minių minios iš įvairiausių Eu
ropos kraštų. Fatimoje ligonių 
neteko matyti, čia jų šimtai, tuk 
stančiai. Fatimoje prekybos be
veik nėra, čia gi yra 800 krau
tuvių, kurios prekiauja įvairiau 
šiais devocionalais, tiesiog gat
vėje, 600 viešbučių... 

Kelione esame patenkinti. Ži
noma, visiems įtikti negalima, 
nes reikia pervažiuoti daug mies 
tų, nakvoti skirtinguose vieš
bučiuose, valgyti įvairiausius 
valgdus. 

Viešbučiai irgi nevienodi, bet 
beveik visi liuksusiniai. Bet kar
tais ir liriksiniausiuose viešbu
čiuose paleistas vanduo toki 
triukšmą sukelia, lyg būtų ato
minė bomba sprogus. Bet kai 
žinai, kad ten tik vanduo bėga, 
apsiramini... 

DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. liepos mėn. 13 d. 

PAVOJINGA BOMBA davo geležiai suvirinti. Termi-

Pavojingiausia padegamoji t a s S e l e ž i ^ r p : n a , paverčia 
bomba yra eic-Ktrou - teimiunė. skysta medžiaga, o iš tupjata ke-
Toji bomba dažniausia užtaisy- valo medžiaga išsiLedama padė
t a termitu, kurį seniau varto- ga kiekvieną degamą daiktą. 

A. f A. AGNĖS PETRAUSKAS 
D A N* t S A I T £ 

Pagal pirmą vyrą Sharau?»kiene 

Gyveno 4340 South Artesian Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė liepos 11 d., 1970 m, 3:45 vai. ryto, sulaukus se

natvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 58 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Joseph Sharauskas. 

marti Emily, marti Florence Sharauskas. 6 anūkai:'Michael. 
RusselI, Damian. Joel, Judy ir Linda. 3 proanūkai. šv " rka 
p. Danusienė, švogeris Frank Sharauskas su žmona Paulina, 
ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje. 2424 West 
69th Street. Laidotuves įvyks antrad., liepos 14 dieną iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydėta j Aušros Vartų pa-ap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero Lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marčios ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. RE 7-1213. 

— Paulius VI-sis šiomis die
nomis paskyrė arkiv. Guido del 
Mestri nauju Apaštalų sosto 
nuncijum Kanadoje. 

Brangiai motinai 
A . f A. ONAI RIMIENEI mirus, 

sūnums ALFONSUI. BRONIUI, KAZIMIERUI, M0TIE-
IUI ir jų šeimoms, dukroms KRZIMIERAI GUDAITIE
NEI, ONUTEI KUDIRKIENEI ir jų šeimoms reškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Stasė ir Juozas Saka v i čia i 

A. f A ADOLFUI KRIPKAUSKUI 
netikėtai iškeliavus amžinybėn, jo žmoną MONIKA, 
dukterį LINĄ, tėvus: BARBORĄ ir ADOLFĄ KRIP-
KAUSKUS, seseri LAIMĄ su šeima, nuoš!rdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

Ona ir Adomas ūseliai 
Aldona ir Dr, Jonas Paviiionia: 

Vienerių metų mirties 

A. f A. O N A I R I M I E N E I 
m i r u s , 

jos sūnui KAZIUI RIMUI reiškiame gilia, 
užuojautą. 

B e n d r a d a r b i a i : Stasys Baras, 
Vaclovas Dzenkauskas, Antanas Kašubą, 
Kostas žolynas, Ričardas Ukrinas 

1 
sukaktis 

A J A 
P e t r a s 

N a u s ė d a s 
^ 

Brangiai motinai 
A. - |- A. ONAI RIMIENEI mirus, 

mielui MOTIEJUI RIMAMS, BRONIUI RIMUI, ALFON
SUI RIMUI, KAZIMIERUI RIMUI, dukterims KAZI
MIERAI GUDAITIS, ONAI KUDIRKIENEI, Kanadoje, 
ir visiems su šeimomis, reiškiame š:rdingiausią už
uojautą. Elena ir Aloyzas Puniškai 

Suėjo vieneri metai, kai netikėta ir negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį, kurio netekome 
1969 m. rugpiūcio 3 dieną, palaidotas rugpiūcio 9 d. Šv, Ka
zimiero lietuviu kapinėse. 

Nors laikag eina, bet mes niekados Jo neužmiršime. Lai 
Gailestingas Dievas suteikia Jam amžiną atilsį ir Amžinoji 
Šviesa tegul Jam šviečia. 

Už Jo sielą gv. Mišios bus atnašaujamos liepos 15 d., 8 
vai. ir rugp. 9 d., 7:30 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Cbicagoje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose ir kartu su mumis prisiminti a. a. 
Petrą savo nr.dose. 

Tėvai — Petronėle ir Vincas, brolis Juozas, 
sespsya — Stase, Pranciška ir Morta. 

"^i^f 

P E T K i 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
— T I V A S IR ŠONUS — 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 
2533 West 7?sf St, Telef. GRovehilI 6 
1410 $s SOfti Avs„ Cicero T0wnha 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

PIRKITE ūAlAft T = ES OC 
M R . N E L S u i 

u u 

S A I N T CASIMIR 
MONUMENTCO. 
3914 West l l l t h Street 

Vienas blokas nuo kapinių 
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE 

Telef. — CEdarcresi 3-8335 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALOAS F, DAiMiD 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

4330 South Oalifornia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4505-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YAids 7-1741-2 

• 

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ? 

Tik dienraščio "Draugo" knygų kataloge yra beveik visos Ameri
koj gaunamos lietuviškos knygos. 

"Draugo" spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitos lietuviškos 
leidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina savo knygas 
per dienraštį "Drangą" ir jo platintojus. 

Tuojau rašykite ir prašykite "Draugo" pasiųsti Jutr.s katalogą ir 
dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pranešta, kur 
galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per Draugą 

Reikia lietuviškos knygos? Kreipkitės j "Draugą' 

\ti% _ 20<5į _ 30"% pigiau mokėsit 
I ož apdraudę nuo usnies Ir antomo-į 

btlio pas 

j F R A N K Z A P 0 L I S 
3208% West »Sth Strae* 

Chicago. m t n o n 
TeL GA 4-8654 ir GR 6-4389 

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraustas p* rkraostvmas 
— jvairhj atstatmj — 

823 WEST 31th PLACE 
Telef. — FRoatier 6-1882 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių LaMotuviij Difektcr-ų Asociacijos Nariai 

STEP. C LACK IR SONŪS 
(LACKAWTCZ) 

2424 W. 69th Street Tel. REpoMic 7-1218 
2814 W. 2Srd Plaee TeL Vlrginte 7-6672 

PETRAS BEELIONAS 
4348 S. California Ave. TeL LAfayette 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
tSffl So. Utaaniea Ava. TeL Y Arda 7-3401 

POVILAS j . RIDIKAS 
S354 S. HaUted Streeė Tel. YArd* 7-1911 

JURGIS F. RUDMLN 
3319 S. Lituanica Ave. TeL Y A 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50tb Aveu, Cicero, ID., T*L OL 2-1003 

Perskaitę Draugą, (hokke kitiems pasiskaityti. 



* 

DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. liepos mėn. 13 d. 

Veiklus jaunuolis pradėjo 
studijas 

Nuo jaunystės jūrų skautas, 
priklausąs Prez. A. Smetonos 
laivui, budžių instruktorius, veik 
lus stovyklose ir sueigose Ra
mūnas Virginijus Vidžiūnas, tik 

X Dariaus Girėno sukaktis, baigęs aukštesniąją mokyklą. 
Liepos 19 d., sekmadienį mini- pradėjo studijas Southern Illi-
ma 37 m. sukaktis, nuo žuvimo nois universitete, 
dviejų Lietuvos didvyrių laku- Ramūn&s y Vidžiūnas gimęs 
nų Stepono Dariaus ir Stasio j W i i m i ^ e > Kanadoje, ten gai-
Girėno, kurie perskrido Atlantą. 
Šie du lakūnai Lietuvos nepa
siekė, bet padarė didelį įspūdį 
pasauliui savo ir drauge lietu
vių didvyriškumu ir narsumu. 
Tos sukakties minėjimas bus šį 
sekmadienį 2 vai. p. p. Marąue-
t te Parke. 

'Miško Šventė" samforu-

gė du pradžios mokyklos skv- Kristti0110 Donelaičio žemesniosios ir aukštesniosios lituanistinių mokyklų mokytojų taryba. Iš k. j d. sėdi: 
• • Q-Q ' rt'~ • *• ** Valiulienė. J. Janulevičienė. B. Stravinskienė, kun. A. Nockhinas MIC, mokyklų vedėjas ir direktorius 

nus ir 19o9 m. pradžioje su te- J u l i u s š i r k a D. Bindokiene. V. Gutauskas, I. Buka veckienė, I. šerelienč ir L. Ramonienė. Antroje eilėje 
vėliais Danute ir Jurgiu Vidžiū- stovi: A. Noreikienė. O. Jagelienė. M. Rašimienė, O Siliūniene, I. Smieliauskienė. B. Vindašienė ir S. 
nais persikėlė į Chicagą. Gyve- Jelionienė. Trečioje eilėje stovi: D. Valatkaitytė, G- Visockytė, Z. Bilaišyte, R. Vilkaitis, J. Jasaitytė, N. 
no visą laiką Brighton parke ir Mackevičienė ir A. Gylytė. Trūksta: J. Jasaičio ir E šilkaičio. Nuotr. V. Noreikos 
baigė Nekalto Prasidėjimo lietu- —— 
vių parapijos pradžios mokyk
lą. Įstojęs į St. Laurence aukš-, 
tesniają mokyklą joje mokėsi IŠARTI IR TOLI 

niam orkestrui siuita, sukurta \ ketverius metus ir -šį pavasarį 
kompozitoriaus Viado Jakubė- i -oui fe} ?§req srerarz^Bd sraraS 
ao, bus pagrota rugsėjo 5 d. | kyklą. Tik trumpai pailsėjęs iš-
Chieagoje Orchestra Hali salė- \ vyko vasaros semestrui į uni-

J A VALSTYBĖSE — * " « * * Mikaila rūpinasi 
į ateitininkų sendraugių s tovyk-

Bostono lietuviai infinie-; tos ^ o n Q m i n i a i s r e i k a i a i s . Re-
je. Tas kūrinys rašytas 1951 - i versitetą, į kurį j au anksčiau riai buvo susirinkę MIT ir Har- g r a c i j ą vykdo P r a n a s Ba l t a -
53 metų laikotarpy, panaudo- į buvo priimtas. I v*rdo univ. atominėje laborato- k j s > 7 8 0 2 ^ ^ ^ s t > Adelphi, 
jant dalis anksčiau , dar Lietu- Lietuviškam gyvenime Ra- < "joje, Cambrdge, Mass. | M d 2 0 7 8 3 . 
voje. sukur to didesnio veikalo - | 
baleto "Vaivos juosta", tačiau 
siuitos finalas parašytas visai 
naujai. Pirmą kartą ji buvo pa
grota 1954 m. Chicagoje liepos 
mėnesį Grant Parko vasarinių 
koncertų metu. Lietuvių visuo
menei ji bus pagrota pirmą kar
tą ateitininkų kongreso metu. 
Girdėsime šio kūrinio dvi dalis: 
pirmąją lėtą lyrinio pobūdžio 
dalį Andante sustenuto ir gyvo 
tempo finalą, kurio pabaigoje 
suskamba šviesios nuotaikos to
nai. 

x Jonas Kimbarkas, Cicero 
miesto aukštas pareigūnas, bus 
pagerbtas vietos respublikonų 
liepos 15 d. St. Andrews Golfo 
klube, vakarų Chicagoj, prie 64 

Dr. R. J. Kriščiokaitis, elek
tronų poliarizacijos tyrimų ve
dėjas supažindino susirinkusius 

KOLUMBIJOJE 
— Grandinėlė Bogotoje. Prieš 

porą savaičių lankėsi Bogotoje 
Grandinėlė, palikdama lietuvių 
kolonijoje labai malonius prisi-
miriimus. P e r du vakarus Colon 
t e a t r a s prisipildė žiūrovų, norin 

— Baigė 1970 m. a u k š t ą s i a s ' čių pamaty t i mūsų tautinius 
šakius . Daugėlas mūsų mažos 
kolonijos nar ių dalyvavo abie-

KANADOJ 

juose pasirodymuose. Be to, su
sit ikome su mielaisiais svečiais 
per vakar ienę Kariškaime klube 

su aukštosios atominės energi- mokyklas. Arūnas Šlekys, e lekt-
jos struktūra ir atominių dalely- i r o s inžinierius, prieš dvejus me
čių — elektronų, protonų ir k i - j t u s baigęs Toronto universitetą, 
tų tarpusavius veiksnius.. Gale ; § a v o m a g i s t r o laipsnį savo sri-
jdomios paskaitos dr. R. J. Kris- i t v J e Urbaraos universi tete; da-
čiokaitis pareiškė _ atominės i D a r d i rba Calif ornijoj r a k e t ų 
aukštos energijos fizikai atsklei tyrimo s r i ty je . Rimas Paulionis, 
dė tik dalį sub-branduolinių pa- prieš m e t u s baigęs Guelph uni-
sdapėių. Jaunieji mokslininkai,! versitetą, gavo magis t ro laipsnį 
elektrinių magnetinių laukų pa- dailiojo meno srityje Chicagos 
galba kontroliuodami elektronų! universi tete. Dantų gydytojas 
spindulių kinematinius veiks- j dr. R i m a n t a s Ka rka gavo ma
nius, jų kryptį ir koncentraciją, gistro laipsnį burnos biologijos 
stengiasi surasti — kas gi už i srityje i r įsigijo cr todonto spė
tos nežinomybės ribų? cialybę p o dve^ų metų sėkrnin-

Tyrimų darbai laboratorijose, i go darbo . Vidas Augaitis baigė | r o d < ; m u m s t r k a i P katalikams 

GBA2US GESTAS Iš AMERIKIEČIŲ 
PAREIGŪNO PUSES 

Jaunas lietuvis, 23 metų laku- čius Cook County ir Marąuette 
nas iš specialios malūnsparnių Parko lietuvių karius, ir suteikia 
divizijos Vietname, Edvardas jam specialias privilegijas, atlie-
Paulauskas po keturių metų tar- j kant šias pareigas. Tie iš mūsų, 
nybos sugrįžo vienam mėnesiuii kurie žino, kad su tokiais pažy-
atostogų pas savo tėvus į Chica- mėjimais - kredencialais rimtai 
gą. Čia jis dalyvavo Marąuette, skaitosi vadovaujantieji karo pa-
Parko Lithuanian Plaza ženklo j reigūnai, supras ir įvertins, kad 
pakabinimo ceremonijose, ku- j šiuo pasielgimu Cook County pre 
rios įvyko Chicagoje birželio 7d. zidentas suteikė labai palankias 
prie Dariaus ir Girėno pamink- galimybes mūsiškiui malūnspar-
lo, esančio prie 67-tos ir Califor- nių lakūnui kariui Paulauskui ir 
n ia gatvių kampo. Šios iškilmės 
buvo suorganizuotos LB Marąuet 
te Parko apylinkės, dalyvavo, pa 
gal oficialius policijos duomenis, 
septynių ir pusės tūkstančio vieti
nių ir iš toliau atvykusių lietu
vių minia, buvo paleista į orą a-
pie tūkstantis heliumo dujų pri
pūstų įvairiaspalvių balionėlių, 
o danguje skraidė trys lietuvių 
Aero klubo lėktuvai. Programa 
buvo atlikta, po invokacijos ir 
sol. Al. Brazio sugiedoto Ameri
kos JV himno, Chicagos Lietu
vių operos vyrų choro ir Leo
kadijos Braždienės Jaunimo cent
ro ansamblio lietuvių studentų 
tautinių šokių trupės. Pagrindi
niais šių iškilmių kalbėtojais bu
vo Generalinis konsulas Chicago 
je dr. Petras Daužvardis ir Cook 
County Tarybos prez. George 
W . Dunne. 

Šiose iškilmėse Chicagos lietu-

jį {statė į garbingą padėtį ameri
kiečių Vietnamo karių tarpe. 

Savo vieno mėnesio atostogų 
metu lakūnas Ed. Paulauskas 
lankysis įvairiuose kraštuose, į-
skaitant ir Australiją. Jis su sa
vimi vešis ir Lithuanian Plaza 
insigniją, ant kurios rinks įvai
rių kraštų lietuvių atstovų para
šus. Kada, pasibaigus jo tarnybai, 
E. Paulauskas grįš į Chicagą, jis 
turėtų šią lietuviškais autografais 
papuoštą Lithuanian Plaza insig
niją perduoti Balzeko lietuvių 
Kultūros muziejui Chicagoje, 40-
12 W. Archer Ave. Ji primins vė
lesniems muziejaus lankytojams 
tą gana reikšmingą faktą, pava
dinant tankiausiai apgyventą 
Chicagoje Marąuette Parko lietu
vių koloniją Lithuanian Plaza 
vardu 

Mums čikagiškiams lietuviams 
viams labai palankus aukštas a- belieka tik palinkėti savo nar-
merikinės valdžios pareigūnas G. šiam tautiečiui lakūnui E. Pau-

ir Lietuvos konsulo BL Siručio \ y . Dunne susitiko mūsų unifor- į lauskui laimingai grįžti iš jo da-
ūkyje, kur iame buvo atlaikytos miiotą jauną karį lietuvį Ed. bartinės pavojingos tarnybos sa-
lietuviškos pamaldos, padainuo- Paulauską, kuris j am padarė to-i vo divizijoje Vietname, o geram 
t a i r pasikalbėta. Jaunimas ma- kį gerą įspūdį, kad G. W. Dunne | mūsų prieteliui Cook County pre 
lonus, puikiai šoka, gražiai lie- nutarė suteikti jam Cook Coun- zidentui George W. Dunne, nuo 
tuviškai dainuoja, gal t ik per- ty vėliavą, lydimą specialaus pa-i širdžiai padėkoti už mums lietu-
dažnai tarpusavyje šnekučiuo-! žymėjimo. Šiuo pažymėjimu la- Į viams rodcmas simpatijas ir už šį 
damiesi anglų kalbos griebiasi, j kūnas Ed. Paulauskas įgalina-! mūsų tautinės savigarbos pagyri-
P e r lietuviškas mišias gausiu mas atstovauti visus šiuo metu: mo ir padrąsinimo aktą. 
būr iu priimdami komuniją, pa- Amerikos karo tarnyboje esan-i J. Petraškevičius 

R. V. Vidžiūnas kurios yra išdėstytos elektronų Osgocd teisininkų mokyklą įr 
okseliaratoriaus kaimynystėje, ruošiasi advokato profesijai. Da 

gražų pavyzdi. Jų apsilankymas 
subūrė visą lietuvių koloniją (at 

Ir 39 kelių. Golfo turnyre rauna- m ū n a s r e iškėsi nuo pat mažens, P a t s akseliaratorius y ra požemy bar su g r u p e teisininkų y r a iš- S > r a d o P01** U e t U V 1 U B ^ T * 
tyta nemaža dovanų J. Kimbar- ^ j o ajažius l e i d o _ n u o ^ j J e į f e : l g t a s t i m e l i g 2 4 0 ^ m Europon, k u r praleis dvie . Ame'±^_lr ^ n a d o s , apie ku-
kas y r a nusipelnęs lietuvis, ^ ^ i k i j ū r ų s k a u t ų b u d ž į ų ^ e t r o su 48 milžiniškais elektro- jų mėnesių a tos togas Mediči- n ų b u v o - , i m ^ Bogotoje ne neza-1 

nos dr. (Stasys Šalkauskis baigė daug gero padaręs lietuviams ins t ruktor iaus . Kasmet važiuo- , magnetais. ._ . ._. 
tieflc prakt iškame gyvenime, tiek i d a v c > j s t 0 vyklą ir ten turėda- į Visa tai inžinieriai turėjo pro- ! gydytojo stažą Ugoninėje i r ke-
tautinio išsilaikymo prasme. j V o v i e n o kias ar kitokias parei- gos apžiūrėti mažomis grupėmis tina at idaryt i s a v o kabinetą 

; gas. Lietuviškai mokėsi Nek.; po 10 žmonių, kurias vedžiojo šiauriniame Toronte. Medicinos 

mojome) ir atgaivino mūsų tau
tinį solidarumą. Todėl laibai nu
stebome, skai tydami vėliau gau
tuose "Aiduose" fnr. 4, p. 177) 

X Cicero šv . Antano parap. .««»• * ~ " — ~ — - » ™ - | « « " T ^ " » ^ " 7 ' ™ ^ siauriniame lo ronre . Mecucmos n e m a k > n i ^ ž l t l i . kad JAV-ėse 
nuo rugpiūčio 2 d. įvedama sek-; **£**"_ £ - " * " * * ^ J T ' ^ T Z ^ t e n t a i ' f ***** ^ ^ ^ ***** **' a t e i r J f c tautiečių dedančių madieniais nauja mišių tvarka . ! kykloje. Ją baigęs, jstojo i a u K s J . Kr ;,c.okaitis ir jo asistentas. d y t o j o s t a ž ą S v > M y k o l o j : g o m . ^ l i e t u v ; 5 k a i Grandinėlei * 
. ,, ,«™. / . - - • ~ iąją- - - nėj. Gimnazijos mokyto ja Gied- M u n l s a t r o d o priešingai- kol Šeštadieniais: ,6:00 vai. v a k j 1 6 8 1 1 1 ^ 
fangliškai), sekmadieniais: 7:30 
v. (lietuviškai), 8:00 v. (ang
liškai), 10:30 v. (lietuviškai). 
12:00 v. (angliškai), 5 v. vak. 
(angliškai). 

kaip 
ir jaunieji 

niąją K. Donelaičio mokyklą akseliaratoriaus projektavimo ir r ė Rjnkūnaitė - Paulkmienė grį- b u . . . 
gerais pažymiais. Mokykloje statybos metu dalyvavo ALIAS ž o g Chicagos i r mokytojaus Grandinėles vadovai 
būdamas jis rašinėjo tos mo- j Bostono skyriaus nariai inž. V. : T o r o n t e . Elektros inžinierius S. • š o k ė - - a i Metuvškoii dva« ' 
kykl'os leidžiamam laikraštėly i r , Izbickas ir inž. B. Galinis, o da- R a ž a u s k a s s a v o bendrovės yra jJJJĮJ " iieiviį0C E s a m e dėkingi 
paskutiniam metrašty parašė į-i bar skyriaus narys, jaunas lie- s į u n č i 3 m a s į T o r o n t o universi- k u n Mykolui Tamošiūnui už 
žanginį ' 'Likimo tėkmė'* — ati- tuvis mokslininkas dr. R. J- tetą ruoštis s a v o specialybės Gr&n^ėa "oakvietimą i Ko-
t.nkamą Metraščio vardui. St. Kriščiokaitis vadovauja moks- m o k s l i n i a i n , a i p a n h l i . M e d i c i n o s } į [j^^ZLLst. 
Laurence aukštesniojoje mokyk M tyrimų oarbams ir savo la- d r R < m > a s s t a š k e v i c i u s p r a d ė j o J J suorganizavimą jos 
loję metiniam rašiniui pasirinko boratonjos duns papuose neis- ^ fc A V a l a d k o s k a b i n e . r o d ^ į -e ™ j į u 

temą apie Vyriausiąjį Lietuvos Kr^pytajietuviska pavarde, su te ^ A V a J a d f e a ^ ^ ^ ^ Į J J | £ * * tenka Grandinėlės 
išlaisvinimo komitetą. Rašinys _ s ir c . :Lem mėnesiam atostogų. Hen- : vadovams, šokėjoms, muzikams 
buvo labai gerai įvertintas, nors ! pirmą kartą MTT ir Harvardo rikas Steponait is , baigęs prieš į. dainininkei Aldonai Stempu-

jvykste," liepos 19 ±~12~val. "nuo ^ m e d Ž i a g O S ^ a m r e i k ė J ° i e š k o t ; laboratorijų praktikoje susirin- I metus Osgood te isės mokyklą. ž į e n e i , papildžiusiai Grandinėlės 
Jaummo centro patalpų v y k s t a - ; U e t u v i š , ; k u o s e š3-11111111036- yP3^ kusiems paskaitininkas aiškino [ atlieka stažą p a s advokatą i r ; šokius lietuvių liaudies daino-

laikraščiuose ir Liet. Enciklope- mokslines tiesas švaria aukštai- : lanko B a r Association kursus , mis . (J . ž . ) 
dijoje. Tai įsidėmėtinas dauge- ; tiška tarme. Džiaugiamės ture- | Kestat is Janiūnas baigė moky-
liui mūsų jaunųjų pavyzdys, darni mokslininką ALIAS narių: tojų kolegiją i r gavo mokytojo 
kad lietuviškos temos nėra men- , tarpe ir linkime sėkmės jo tyr i - j vietą Toronto Šv. Benedikto 
kesnės už kurias kitas. I muose. (sv) į mokykloje. 

X "Draugui" atsiuntė aukų 
4 dol. J. Plečkaitis, New Bri-
tain, Conn. 2 dol atsiuntė St . 
Sližys. Detroit, Mich. Ačiū už 
paramą. 

X V. D. Saulių kuopos iškyla 

me prie ežero į Regio ūkį. Tu
rintieji mašinas prašomi vykti 
su mašinomis. Neturintieji ma
šinų talpinamės į esamas. Mo
terys paima užkandžių. 

Primename visiems kuopos 
šauliams, kad pavergtųjų tau
tų minėjime - parade dalyvavi
mas būtinas. Turintieji unifor
mas, a r tautinius rūbus daly
vauja uniformuoti. Renkamės 
prie kuopos vėliavos. 

P E L N A S ŪKININKUI 

Ramūnas ir studijuodamas 
domisi lietuvišku gyvenimu. 
Grįžęs aplankyti savo tėvų. tuo
jau ieško lietuviškuose laikraš
čiuose žinių iš jam gerai pažįs
tamo lietuviško gyvenimo. 

Linkime sėkmingų studijų ir 
X Svarbu visiems lietuviams. į t o l i au v e i k l i a i reikštis Uetuviš-

Retas įvykis rnūsų kultūrmiame \, k a m gyvenime. P. « 
gyvenime, kai lietuvišką kury- j "~ 
bą atlieka pilnas simfoninis or
kestras. Tokia proga bus rug
sėjo 5 d., 8 vai. vak. Orchestra 
Hali, Chicagoje. To puikaus 
koncerto metu girdėsime Čiur-

POPULIARIAUSI SKELBIMAI 
DRAUGE 

lionio, Jakūbėno ir Beethoveno 
kurmius, dalyvaujant mūsų iš
kiliesiems solistams ir diriguo
jant maestro Vytautui Marijo-
šiuL Prieš važiuojant vasaros 
atostogų, apsirūpir&ime to reto 
koncerto bilietais, kad sugrįžę 
tuoj galėtume jame dalyvauti. 

Kokie yra populiariausi skelbi
mai "Drauge", 

Tie skelbimai, kurie užima tik 
kelias eilutes, yra plačiai skaito
mi. Kartais jie daugiau patraukia 
skaitytoją, negu didesn.eji skel
bimai. 

Tie skelbimai yra "Aplink mus" 
skyriuje paskutiniam dienraščio 

Cook aipsk rities ūkininkas 
Marvin Dunteman iš federalinės 
valdžios gavo $33,546 vien dėl 
t o , kad 1969 metais paliko savo 
laukus neapsėtus. 

Arch. Albertas Kerelis, L. B. Mara. Paiko apylinkes pirm.. Petras Petru
lis, Margučio Radijo vedėjas, Stanley Balzekas. Hon. Geoge W. Dunne, 
Cook County presidentas. JAV karininkas Ed. Paulaukas, Juozas Bacevi
čius. Marq. Parko Namų Savininkų org. pirmininką, Lithuanian Plaza 
lentelė ir Cook County vėliavos įteikimo metu Edv. Paulauskui, kuris iš
vyko atgal į Vietnamą. 

NORĖJO SUSPROGDINTI 
POLICIJOS BCSTINC 

New Yorke policija surado 
prie jos būstinės stovinčių po
licijos automobilių padėtas pa
degamas bombas. Bombos ne
sprogo, nes cigaretės, kurios 

MIESTAS NEGELBSTI 
CTA SUSISIEKIMUI 

Chicagos aldermanai (miesto 
taryba) po keturių valandų dis
kusijų atsisakė suteikti bet ku
rios, kad ir laikinos, pagalbos 
CTA susisiekimui neseniai pa
kėlusiam pervažiavimo kainą. 
Taryba priėmė mero Daley re
zoliuciją raginančią, kad Ulinois 

ŠIANDIEN JAU GAL 
NEBEBUS PIENO 

Spausdinant laikraštį dar ne
buvo aišku ar iki sekmadienio 
vidurnakčio pasiseks pieno išve
žioto jų unijoms susitarti su pie
ninėmis naujo kontrakto reika
lu. Jeigu nebuvo sutarimo, tai 
jau šį ryt Cbicagos gyventojai 
jaus pieno trukumą. Uaiajos ža-

gubernatorius Ogilvie vėl su- į da sustabdyti visą pieno prista-
šauktų tam reikalui svarstyti tymą j miestą. Jų akcija palies-
specialią asamblėjos sesiją. 

ELEKTRA PABRANGS 

Nepaisant demonstracijų, Illi
nois pramonės komisija sutiko 
pakelti elektros naudojimo kai-

buvo padėtos prie bombų neuž- Į ną 4.5 proc. Bet kainų pakėlimu 
degė knatų. KL 

iiiiimiiiiiimiiiimiimiiiiimiiiiiiiHiimii 
REIKIA VIZITINIŲ 

KORTELIŲ? 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, be tinka ir visų luo-

"Draugo" puslapy. Vienas, kitas' Amerikcs lietuvių inžinierių architektų sąjungos "ALIAS" naujoji Į mų atstovams turėti gražias vizitines 
toks skelbimas gali daug padėti, centro valdyba sudaryta Los Angeles. Čalif. Iš k. į d : inž. Alfonsas 

Bilietai gaunami Marginiuose, j ^ S ų draugijos parengimui. Dau- * Juodikis, valdybos narys palaikyti ryšiaais su išsiblaškiusiais inži 
2511 W. 69th St. PR 8-4585. 
-Jus esate maloniai kviečiamas 
su savo artimaisiais pirmą kar
tą šiame krašte išgirsti Čiurlio
nio nuostabųjį kūrinį " Jūra" . 

(pr.) 

gelis naudojasi tokiais skelbimais,, nieriais. architektais. 1510 Sandcaste Dr.. Corona del Mar. Ca., 
nes jie yra plačiai skaitomi kiek-; 920^5, architektas Edmundas Arbas. vicepirm., inž. Vytautas Vi-
vieną dieną. Pabandykite skelbti dugiris, pirm. 27923 San Nicolaa Dr., Palos V.rdes, C a . 90279. telef. 
ateinantį Jūsų draugijos parengi-1 į2l3) 377-3192, inž. Nida Brinkiene, sekretorius .inž Vytautas Ta
rną tokiu būdu "Aplink mus" sky- niošaitis, valdybos narys ir naujas "ALIAS". Los Angeles sk. pirm.. 
riuje I įnf Eugenijus Vilkas, ižd. Trūksta nuotraukoj inž. Broniaus Galinio, 

nario specialiems reikalams. 

korteles 
"Drauge" galima gauti visokių vi-

zitinių kortelių atspausdintų įvairiom 
raidėm. Kainos visiems prieinamos. 
Greitai atliekamas užsakymas. 

Kreipkitės į "Draugo" spaustuvę 
visais panašiais reikalais. Būsite pa
tenkinti kiekvieną karta. 

tų 30 pieninių Cook ir Lake ap
skrityse. 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiimiiiimiiiiimiiiiii asmen>"s 

nesidžiaugia Commonwealth Edi 
son kompanija, nes jai įsakyta 
per ateinančius šešis metus iš
leisti 200 mil. dolerių oro ir van
dens teršimo kontrolei. 

DAUG SVETIMŠALIŲ 

Per vyriausybės fiskalinius 
metus, užsibaigusius birž. 30 
d., per O'Hare aerodromą j A-
meriką, nuolatiniam apsigyve-
ramui , atvyko 93,064 svetim
šaliai. Apie tai praneša Imigra
cijos ir Natūralizacijos tarnyba, j Pasaulio gražuolių konkurse šiau-
Iš viso per tuos metus į Chica- ! " * ^ r o l i R O S , v a l s £ y b e atstovauja 

_.L^,-_:J- j-irk-.** i S1*2121101^ Paulette Pearson, 19 m. 
Ji pirma negrė patekusi į tokias 

gos aerodromą atskrido 419,165 
varžybas. 
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