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Trumpai iš visut
— Indonezijos užsienio rei

kalų ministeris Malikas užvakar 
apkaltino raudonąją Kiniją, Kad 
lavina daugiau kaip 100 indone
zų komunistų Pekine grįžimui į 
Indonezijos respubliką.

Vyriausybė stropiai seka pro
komunistinius Kinijos elemen
tus. Jis pareiškė, jog sudary
tas specialus komitetas išspręs
ti kiniečių problemom Indonezi
joje.

— Graikijos ministeris pir
mininkas Constantine Kollias ir
jo ministeriai mokės pajamų 
mokesčius nuo savo algų pirmą 
kartą, paskelbus gegužės 19 d. 
naują įstatymą.

Price 10 c.
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Egipto kariniai dalinniai esą sutelkti prie Tirano sąsiaurio, per kurį 
Izraelio laivai pasiekia Eilat uostą.

U.A,R.
(fGypij

TIRAN
’STRAIT

SAUDI
ARABIA

Dabartinė situacija Vidurio Rytuose
Karo grėsmė padidėjusi Vidu

rio Rytuose. Egiptas telkiąs sa
vo ginkluotas' pajėgas Tirano ! sekretorius pripažino, kad kiek-pajėgas
sąsiaurio link. Per šį sąsiaurį 
Izraelio laivai pasiekia Eilat 
uosią Aqabos įlankoje.

Gi Izraelio tankai rieda Egip
to pasienio link, pradėjus pla
čiau kalbėti, kad egiptiečiai ruo
šiasi užbiokuoti Izraelio “užpa
kalines duris” Eilat uosto Aqa- 
bos įlankoje. Izraelis pašaukęs 
“ribotą skaičių atsarginių” ka
rinėn tarnybon. Egiptas irgi pa
šaukęs atsarginius karinėn tar
nybon.

Kas slepiasi už Vidurio Rytų krizės nugaros
karius iš ten atitrauktų.

vienu momentu gali užsiliepsno
ti karas Vidurio Rytuose.

Jei kiltų karas, kokios kari
nės pajėgos susidurtų? Izraelio 
300.000 vyrų ginkluotom pajė
gom tektų stoti prieš apie 280,- 
000 egiptiečių ir 115 000 sirų.

Izraelis, Egiptas ir Sirija turi 
pakankamai ginklų karui pra
dėti.

Egiptas turi 310 000 vyrų ar
miją, bet apie 50.000 jų yra Je
mene, kur jie pagelbsti kovoti
respublikonam prieš rojalistus. 

Jungtinių laurų generalinis | vargU į,au kad Nasseris šiuos 
’ ' ” Thantas. 1daug

jie bendradarbiautų, bandant
neleisti dabartinėm Arabij - Iz- 

| raeiio konfliktui išsprūsti iš
Izraelis turi 800 tankų prieš . kontrolės. Sovi Įų Rusija remia 

2,000 Egipto iš Vu.l-.aiu ir Siri- ' arabus, o JAV-bės palaiko Iz-
jos iš šiaurės. Izraelio aviacija 
turi 350 lėktuvų, jungtinai Egip
to ir Sirijos aviacija turi 700 
lėktuvų.

Izraelio ginkluotos pajėgos 
yra VVashingtone labai aukšta’ 
vertinamos, bet ir Egipto kari
nės pajėgos dabar daug prana
šesnės, negu buvo 1956 metais, 
kai įvyko Suezo konfliktas

Į raelį.
Prezidentas Johnsonas nata- 

I rė kr eiptis į Kremliaus vadovus, 
I Sirijos vyriausybei pareiškus, 
! kad Sovietų Rusija parems si
rus, o egiptiečiai tai privačiai 
patvirtino.

— Tarptautinės koutrolės ko
misija, kurią sudaro Kanados, 
Indijos ir Lenkijos atstovai, pri
pažino, kad Šiaurės Vietnamo 
komunistinis režimas yra sulau
žęs 1954 metų Genevoje duotus 
prižadus nesiųsti savo karinių 
dalinių į Pietų Vietnamą. To
kias išvadas padarė Kanados ir 
Indijos atstovai, nepaisydami i 
Lenkijos komunistinių atstovų
protesto.

— JAV-ių aviacijos vadovybė 
svarsto planą aprūpinti didžiuo
sius B-52 bombonešius devynio
likos tonų bombomis, kurios bū
tų panaudotos prieš Tha* Ngu- 
yen plieno gamyklą Šiaurės Viet 
name ir plieninius tiltus.

— Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus komitetas penktadienį 
kreipėsi į visas valstybes, daly
vaujančias Vietnamo konflikte, 
sumažinti žmonių kančias ir lai
kytis karo taisyklių, priimtų Ge
nevos konvencijų.

SOVIETU RUSIJA RATIFIKAVO 
ATOM. GINKUU U2DRAUDIMA 

TOLIMOSE ERDVĖSE
MASKVA. — Sovietų Rusijos t nių Tautų, nutarta tolimąją erd- 

“parlamentas”, laukęs keturiusjvę naudoti taikus reikalams. Tai 
mėnesius, gegužės 19 dieną pa-i buvo pirmasis didesnis Rytų -
tvirtino sutartį, draudžiančą 
naudoti atominius ginklus toli
mose erdvėse.

Ši sutartis buvo pasirašyta 
Maskvoje sausi t 27 d. Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Sovietų 
Rusijos ir Britanijos. Tuzinai 
kitų valstybių pasirašė vėliau. 
JAV-ių senatas tuojau ratifika
vo šią sutartį.

Sutartimi, globė lama Jvngti-

Vakarų susitarimas nuo 1963 
metų bandymų uždraudimo su
tarties, kuri taip pat Maskvoje 

j buvo pasirašyta Sutartis drau- 
! džia atominius gmaius orbitoje 
ar erdvėse ii' naudoti mėnuli, 
planetas, žvaigždes bei kitus 
erdvės kūnus kariniams tiks
lams.

sekretorius U 
kalbąs Vietnamo taikos klausi
mais ir raginąs JAV-bes išvesti 
savo dalinius iš Pietų Vietnamo, 
praėjusią savaitę gražiai pasi
tarnavo Kremliaus vadovams, 
patenkindamas Egipto preziden
to reikalavimą atitraukti Jung
tinių Tautų taikos dalinius iš 
Egipto ir Gazos ruožo Mat, So
vietų Rusijos vadovai Egipto ir 
Sirijos ambicingų vyrų ir ara
bų komunistų rankomis bando 
įsigalėti Vidurio Rytuose, o iš 
čia žengti Afrikon.

Politiniai stebėtojai įsitikinę, 
kad generalinio sekretoriaus U 
Thanto žvgi3 davė smūgį šios 
tarptautinės organizacijos čar- 
tai. Dar kartą pasitvirtino kai 
kurių politinių stebėtoju teigi
mas. kad Jungtinių Tautų or
ganiza ija New Yorke patar
naujanti komunislų siekiams — 
niekinti laisvąjį pasauiį ir užval
dyti platųjį patefc&lį.

U

Prezidentas Jchnschas kreipė
si į Sovietų Rusijos vadus, kad

— Indonezija planuoja paleis
ti apie pusę iš 90,000 areštuotų 
komunistų, pranešė gegužės 19 
d. darbo jėgos ministeris gen. 
Awaludin.

| ANTI-MAOISTV RANKAS PATEKĖS 
MANDZIŪRIJOS MIESTAS (TIIIISI

PEKINAS. — Japonijos ko- 
r. spondentai iš Pekino užvakar 
pranešė, kad maištingi komunis
tų kiniečių armijos daliniai ir 
daugiau kaip 100,000 įniršusių 
darbininkų atsiėmė Chihsi mies
tą, šiaurinėje Man žiūiijoje, 
žiauriose kiniečių kompartijos 
.ado Mao The-tuhgo šalininkų 
žudynėse.

Šioje kovoje žuvo ar buvo su
žeisti} daug Mao Tse-tungo ša
lininkų ir daugiau kaip 1,000 
vyrų paimti nelaisvėn.

jėgų ir areštavę Mao Tse-tungo 
organizacijos vadus.

Mao priešus, kad jie naudoję 
“nuodingas dujas” prieš Mao 
revoliucinius darbininkus Ipin 
miesto užpuolime, šiame mieste 
kovos didėjančios.

60,(500 raudongNardieeių 
Anot pranešimų iš Heilung-

chiango provincijos, maištaujan-' Pekino, 
tieji kareiviai ir minios auti-Mao 
darbininkų puolė daugiau kaip 
60,000 pro-Mao raudongvardie- 
čių (chunveibinų) Chihsi mies
to gatvėse praėjusią savaitę.

Sieniniai plakatai skelbia, kr d
armijos daliniai, vadovaujamiCliinsi miestas, Heilungehan-

go provinčijoje, šiaurės vidurio Heilungchiango karmėo apygar- 
Thantas šiandien iš New Į Mandžiūrijoje, yra karinėje kent I dos vado Charigo Fangchuno,

Šis tas iš Švedijos gyvenimo
Šv. Tomo mirties 

sukaktis

Raudongvardiečiai (chunvei
binai) iš Harbino atvyko į Chih
si miestą pagelbėti pro-Mao pa
jėgoms. kartu su jais buvo keli 
raudongvardiečių patarėjai iš

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
Kartais Švedijos statistikos vai
dybos pranešimai įdomūs, ir jie 
nušviečia tokias gyvenimo pu
ses, apie kuiras aplamai Švedi
joje mažai kalbama bei rašoma 
spaudoje.

Antai viename iŠ paskutinių 
statistinių pranešimų kalbama 
apie privatinės nuosavybės pa
siskirstymą krašte. Įdomu, kad 
1965 metų gale Švedijoje (duo- 
meys apibendrinti iki 1966 me
tų imtinai) buvo 4,178 milijo
nieriai, kuriems priklauso 51 bi
lijono kronų kapitalas. Tačiau 
šie skaičiai (palyginti au 1964 
metų duomenimis jie nežymiai 
tepasikeitė) buvo minimi ir 
anksčiau. Kartu buvo pabrėžia
ma, kad Švedijoje visą ekonomi
ką rikiuoja ir visomis gyvenimo 
gėrybėmis naudojasi “penkioli
ka šeimų”.

įmonių tarnautojai, 55 tūkstan
čiai — žmonės, “neturį profesi
jos”.

Kitaip tariant, 55 tūkstančiai 
žmonių iš 7 milijonų 80G tūks
tančių Švedijos gyventojų — 
rentininkai, gyveną tik iš savo 
kapitalo pajamų. Jie netgi ne
laiko reikalingu prisidengti ko
kiomis nors tariamomis tarny
bomis arba postais. Šie 55 tūks
tančiai žmonių dirba tik vieną 
“darbą” — jie kerpa kuponus.

Švedijoje yra socialdemokra
tų vyriausybė. Švedijoje darho 
jėga yra brangi

Švedijoje komunistų partija 
pakeitė savo pavadinimą. Dabar 
ji vadinsis radikalų ir komunis-

MADRAS. — Šiomis dienomis 
Indijoje Madraso mieste prasi
dėjo pirmieji pasirengimai atei
nančiais metais iškilmingai švęs 
ti devyniolikos šimtmečių su
kaktį nuo Indijos apaštalo šven
tojo Tomo mirties.

Yorko skrenda į Kairą pasikal-
Į bėti su egiptiečių prezidentu
Nasseriu, kad būtų išvengta 
kraujo praliejimo Vidurio Ry
tuose.

Jungtinių Tailtų generalinis

Tačiau 1965 metais Švedijoje 
buvo 206 tūkstančiai kapitalo 
savininkų, kurių kiekvienas 
“vertas” maždaug 100 tūkstan- 
čij kornų. Kas šie 206 tūkstan
čiai? 85 tūkstančiai — firmų ar
ba įmonių savininkai ir jų kom
panionai, 66 tūkstančiai — vals
tybinių įstaigų ir privatinių

Kalendorius
Gegužės 22 d.: šv. Kostas, šv. 

Rita, šv. Julija, Eimantas, Al
dona.

Gegužės 23 d.: Deziderijus, 
šv. Eufrozina, Gertautas, Taut
vyda.

Oras
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien da
linai apsinaukę, šilčiau.

Saulė teka 5:26, leidžias 8:09.

Pagal bažnytinę tradiciją, 
šventasis Tomas apaštalas į In
diją. atvyko 52—68-jų metų tar
pe ir žuvo kankinio mirtimi, be
simelsdamas prieš kryžių, kuiį 
jis pats buvo iškalęs uoloje. To
je vietoje vėliau buvę pastaty
ta bažnyčia ir vienuolynas, ku
rio vardu ir Madraso miestas 
buvęs pavadintas.

— Švedijos protestantų Baž
nyčios vadovybė šiomis dieno

tų partija. Ateitoje bus atsisa- mjs pakvietė Vatikano Krikš- 
koma žodžio Komunistų , pa-jčioniu vienybės sekretoriato ge- 
liekant tik radikalu partiją. j neraiinį sekretorių vyskupą J 

Sis manevras buvo padarytas , Willebrands skaityti eiJę paskai. 
strateginiu tiks’u. Pakeitę pava- tų apie Vatikano IKjį vi3UOtinį 
dinimą komunistą, tikis, susi- Bažnyčios suairinkhną. 
laukti kairiojo sparno socialde-
mokratų paramos. Dabartinia
me 384 vietų Švedijos parlamen
te komunistai turi tik 9 atsto
vus.

Komunistų partijai geriau se
kasi Norvegijoje ir Danijoje, 
kur ji yra žinoma socialistų 
liaudies partijos vardu. Suomi
jos komunistai save vadina 
“liaudies demokratais”.

— Britanijos užsienio reikalu 
ministeris George Brown gegu
žės 19 dieną Londone Įteikė 
griežtą protestą dėl Įžūlaus ki
niečių komunistų elgesio su bri
tų diplomatais Pekine ir Šang- 
hajuje.

George Brown mokė kinietį 
diplomatą, kad kiniečiai de- 
manstrantai žmoniškai elgtųsi 
su britais diplomatais raudono
je Kinijoje.

— Šiaurės Vietnamo komu
nistinis režimas negalvoja apie 
taiką. Šiaurės Vietnamo vyriau
sias kariuomenės vadas Hano
juje gen. Vo Nguyen Giap šiom 
dienom pareiškė, kad Amerika 
“neišvengs;anti pralaimėjimo” 
Vietname. Nesvarbu, girdi, kiek 
amerikiečiai atsiųstų kariuome
nės ir kokių imtųsi priemonių, 
nes vietnamiečių tauta kariau
sianti iki galutinės pergalės. 
Šiuos jo žodžius citavo Šiaurės 
Vietnamo žinių agentūra.

rolėje.
Pasak kitų japonų pranešimų 

iš Pekino, daugiau kaip 300 Mao 
šalininkų darbininkų žuvo gat
vės kovoje praėjusios savaitės 
pradžioje su “konservatoriais 
reakcionieriais” Ipin mieste, pie
tinėje kiniečių Szechwano pro
vincijoje.

Sieniniai plakatai apkaltino

perėjo anti-Mao darbininkų pu
sėn.

Auti - Mao pajėgos iškrėtė 
įstaigas, mokyklas ir anglies ka
syklas. Ir po to miestas pateko 
karių kontrolėn.

Sieniniai plakatai teigia, kad 
armijos daliniai naudoję šautu
vus, granatas ir kulkosvaidžius 
savo užpuolimuose cro-Mao pa-

Laikraščio “Hong Kong Star” 
pranešimu, Kinijos kumuivstų 
partijos vadą Mac Tlie-tungą 
saugo artimiausiame aerodrome 
skrydžiui pabengtų 10 spraus
minių naikintuvu. Iki smulkiau
sių detalių paruoštas pianas taip 
gi numatąs priemones išvežti į 
numatytą slėptuvę Mao Tse-tun
gui, jo žmonai, j; remiantiems 
partiečiams ir karininkams, jei 
kiltų revoliucija ar prasidėtų 
netikėtas karas.

Sunku ką nors aiškaus pasa
kyti apie dabartinę Kiniją, nes 
politiniai stebėtojai .vra patekę 
į prieštaraujančių žinių ir išve
džiojimų tinklą.

— Daugiau kaip du milijonai, 
Indijos gyventojų seka Šv. Raš
to aiškinimus, kurie yra teikia
mi raštu įvairių krikščioniškųjų ! 
bendruomenių. Susidomėjimas 
krikščionybe ir Šventuoju Raš-; 
tu Indijoje kasmet žymiai auga, 
ypač po popiežiaus Pauliaus VI- 
jo apsilankymo Bombėjuje Eu
charistinio kongreso metu.

JAV-bės suisrūpinusios dėl Pietų Vietnamo būsimų prezidento rinkimų 
rugsėjo mėnesį, kandidatuojant į prezidento postą dviem žymiem ge
nerolam, Nguyen Van Thieu (kairėje), valstybės galvai, ir Nguyen Cao 
Ky, ministeriui pirmininkui. Prisibijoma, kad rinkimai galį suskaldyti 
karius ir šis susiskaldymas pakenkti karo pastangoms.

Paskutinis operos veiksmas. Liutauras prie laužo savo žmonos Gražinos.

ENTUZIASTIŠKAI SUTIKTA 

„GRAŽINOS" PREMJERA
CHICAGO. — Praėjusį šeš

tadienį Chicagos Civic operos 
rūmuose įvyko J. Karnavičiaus 
operos “Gražiuos” premjera, 
kurią trys su puse tūkstančio 
lietuvių ir kitų tautų žiūrovų 
entuziastingai sutiko. Antrasis 
spektaklis buvo ruošiamas sek
madienį. Premjeroje dainavo be 
visos eilės mūsų solistų ir Met
ropolitan operos solistė Lilija

Tuo pastatymu Chicagos Lie
tuvių opera paminėjo savo de
šimtmetį. Į operos spektaklius 
buvo gausiai atvykusių svečių 
iš visos Amerikos ir Kanados.

Chicagos didieji amerikiečių 
laikraščiai apie operų gana pa
lankiai rašė pneš spektaklius 
ir po to. Platesnius reportažus 
duosime vėliau.

— 40 mylių nuo Saigono,
Šukytė. Svečiai visus solistus ir i Pietų Vietnamo sostinės, vakar
chorus entuziastingai sutiko. Di
rigavo prof. A. Kučiūnas.

komunistai kareiviai apšaudė 
pietų vietnamiečių pozicijas.

— Smarkios kovos vyksta ir 
demilitarizuotoje zonoje, ski
riančioje šiaurinį ir pietinį Viet
namą.

— JAV-ių laivyno sprausmi- 
niai naikintuvai šiom dienom 
sunaikino 31 komunistų Migą 
slaptoje aviacijos bazėje. Šiau
rės Vietname.

— JAV-ių kariniai lėktuvai
per 3 dienas virš Šiaurės Viet
namo numušė dešimt komunistų 
Migų lėktuvų.



DRAUGAS, pirmadienis, 1967 m. gegužės mėn. 22 d.

OKUPACIJŲ METAIS 

VILNIUJE

gumoje skiria buvusius kariš
kius. Jam priskiriama ir Vil
niaus miesto priešlėktuvinė ap
sauga.

V. Šimkaus pastangomis stei
giamos Vilniaus miesto fabrikų 
ir įmonių ugniagesių komandos 
ir komandų vadovai turėdavo 
pažymėjimus, kas apsaugodavo 
nuo kariuomenės ir darbų Vo
kietijoje. Tokių komandėlių bu
vo įsteigta apie du šimtai ir trys 
šimtai jaunimo buvo apsaugota 
nuo išvežimo darbams.

šitam V. Šimkaus darbui 
daug padėjo buvęs Vilniaus mie 
sto viceburmistras Albinas Paš 
kevičius, kuris tuos visus pažy
mėjimus pasirašydavo. O kiek 
dar daug tokių V. Šimkaus pas
tangomis apsaugotų, kurių aš 
nežinau, bet tikiu, kad nevienas 
yra ir Chicagoje.

Įsteigiamas ugniagesių orkes 
tras, kurio vadovu V. Šimkus 
pakviečia a. a. kompozitorių Ju
lių Sinių. Įsteigia skrajojantį 
Tautinį ansamblį, kurio vadovu 
kviečia Alg. Gustaitį.

1943 m. kovo mėn. rusams 
bombarduojant Vilnių, buvo ap 
griauta. 1-mos komandos patal
pa ir kartu sunkiai sužeidžia
mas V. Šimkus. Nepaisant sužei 
dirno, visą laiką iki baigės bom
bardavimas, vadovavo ugniage
siams ir po to tik nuvežtas į Šv. 
Jokūbo ligoninę. Po kelių dienų 
šiek tiek apgydžius žaizdas su 
parišta ranka ir perkreiptu pe
tim, jau vėl stovi priešgaisrinės 
apsaugos priešakyje ir su nauju 
rūpesčiu ieško patalpų sugriau
tai 1-jai komandai patalpinti. Ir 
čia brandmajoras V. Šimkus 
stebėtinai greitai suranda patai 
pas Jogailos gt. 3-5 ir nežiū
rint sunkumų su statybine me
džiaga ir visokiais suvaržymais, 
jas pritaiko tinkamas ne tik ug
niagesių komandai, bet ir viso
kioms kitoms įmonėms.

V. Šimkus įsteigia mechani
kų, elektrikų, siuvėjų, batsiuvių 
dirbtuves. Įsteigia ugniage
siams šoferių kursus Įrengia 
sales repeticijoms ir susirinki
mams, įrengia ugniagesiams ir 
jų vadovybei butus, puikiai su
tvarko ugniagesių sodybą (kie
mą), kur prisodinama puikiau
sių medelių ir gėlių ir viskas, 
dėka brandmajoro V. Šimkaus 
geležinės valios.

Dar vienas mažas epizodėlis, 
kaip V. Šimkaus pastangomis 

Ibuvo iš Vilniaus išvežtas Čiur- 
llionio ansamblio vedėjas ir Ona 
j Mikulskiai.
I Buvo 1943 m. pradėjus vokie
čiams gaudyti ir areštuoti inte
ligentus veikėjus, jų tarpe ir 
Mikulskiai, bet laiku spėjo pasis 
lėpti. Jie buvo suradę neblogą 
slėptuvę pas savo ansamblio da 
lyvį Praną Račiukaitį, kuris tuo 
metu buvo Vilniaus miesto 1 - 
mos nuovados viršininku. Iš Ra 
čiukaičio buto šeštadienio naktį 
Mikulskiai buvo atgabenti į ug
niagesių būstinę, abu aprengti 
ugniagesių uniforma ir prieš au 
šrą, vadovaujant 1-mos ugniage 
šių komandos vadui Jonui Pode 
riui, palydint dar šešiems ugnia 
gesiams, abu iš Vilniaus laimin
gai išvežti.

Tai tik maža dalelė paliesta 
V. Šimkaus darbų Vilniuje, o 
kur visa kita?

St. V-kas

Garbingą Valerijono Šim
kaus amžiaus sukaktį minint, 
tenka prisiminti jo veiklą Vil
niaus miesto priešgaisrinėj ap
saugoj.

1939 m. rudenį, krintant pa- 
geltusiems lapams su pakilia 
nuotaika ir pasiryžimu atvyko
me į labai išsvajotą, apdainuotą 
Lietuvos sostinę Vilnių.

Dideliu pasiryžimu pradėjo
me dirbti Vilniaus miesto ugnia 
gesių komandoj, Domininkonų 
gatvėj Nr. 2. čia radome 93 ug
niagesius, kurių tarpe buvo du 
lietuviai — Juozas Bausys ir 
Stasys Legus, o visi kiti — 91, 
lenkai. Tokioms aplinkybėms e- 
sant, V. Šimkus pradėjo savo 
darbą ugniagesyboje.

Pirmiausia Jis suorganizavo 
ugniagesiams lietuvių kalbos ku 
rsus, kuriuose dėstė dvi mokyto 
jos du kartus savaitėje. Kursų 
rezultatai buvo puikiausi, nes 
už mėnesio laiko visa komanda 
per rytinius ir vakarinius patik 
rinimus giedojo Lietuvos himną 
ir giesmę Marija, Marija. Už tri
jų mėnesių dauguma ugniage
sių jau suprato ir kalbėjo lietu
viškai. Kas būdinga, beveik visi 
buvę lenkai, sulietuvino pavar
des, pvz. iš Stalmakovičiaus pa
sidarė Stelmokas, iš Rinkevič - 
Rinkevičius ir pan.

Pirmas ugnies krikštas
1940 m. sausio 4 d. 11 vai. va- 

kaid, Vilniaus mieste, Sodų gat
vėje kilo didelis gaisras. Nuvy
kę į gaisrovietę, radome degantį 
trijų aukštų mūrinį namą. Tre
čiasis namo aukštas buvo pas
kendęs ugnyje, bet buvę namo 
gyventojai pranešė, kad trečia
me aukšte viename bute yra ug
nies atkirsti trys žmonės ir ne
bėra jokios galimybės juos išgel 
bėti. Čia V. Šimkus rizikuoda
mas savo gyvybe, metasi į ug
nies atkirstą butą ir laimingai iš 
gelbėjo nelaiminguosius.

Už šį herojišką žygį V. Šim
kus Vilniaus miesto burmistro 
Stašio apdovanojamas pinigine 
dovana ir pagyrimo lapu. Nuo 
piniginės dovanos jis atsisakė, 
pareikšdamas, kad dirbąs Dievo 
ir artimo meilės vedinas.

Ir taip mūsų dienos slinko. 
Pasitaikindavo vienas kitas gai 
srelis. Išaušo pavasaris ir mūsų 
numylėtas Vilnius paskendo gė
lių žieduose.

Neilgai teko gėrėtis tomis gro 
žybėmis. Ir tais pačiais metais, 
birželio 15 d. tamsus debesys su 
raudonais žaibais užgriuvo mū
sų kraštą ir mūsų numylėtą 
Vilnių. Po poros dienų V. Šim
kus atleidžiamas iš pareigų ir 
taip mūsų ryšiai su Šimkum lai
kinai nutrūko.

Ir vėl išaušo 1941 m. pavasa
ris. Birželio 24 d. partizanams 
išvijus “nenugalimąją” armiją, 
V. Šimkus rastas šv. Stepono 
kalėjime, taip iškankintas, kad 
savo jėgomis nebegalėjo paeiti.

Tą pačią birželio 24 d. prieš 
aušrą, partizanų buvo išgelbėta 
ir jo žmona Onutė, kuri prieš tai 
sėdėjo Lukiškių kalėjime ir bu
vo uždaryta vagone išvežimui į 
“plačiąją” tėvynę — Sibirą.

Tą pačią dieną turėjau progos 
aplankyti V. Šimkų ir jo žmoną 
Onutę, kuri kalėjime nemigų 
naktų išvarginta, bet dar pusė
tina; buvo stipri, o Valerijonas 
Šimkus buvo taip išvargintas, 
kad nuo lovos iki stalo teko ves
ti.

Bet tas neilgai tęsėsi. Po ge
ros savaitės jau V. Šimkus grįž
ta į priešgaisrinę apsaugą ir iš- 
naujo pradeda tvarkyti ugniage 
sybos ir kitus reikalus.

Pirmiausia įsteigia dvi nau
jas ugniagesių komandas, parū
pina joms patalpas ir nepaisant 
didelių sunkumų su gavimu sta
tybinės medžiagos, V. Šimkus 
viską nugali ir ugniagesių patai 
pas per trumpą laiką pritaiko 
ugniagesybos reikalams.

Į priešgaisrinę apsaugą įtrau 
kia daug naujų jėgų iš buvusių 
kariškių komandų vadais, dau

MŪSŲ KOLONIJOSE

Šiukšlės ir įpakavimo dėžės suverstos Paryžiuje Les Halles rinkoje, 
kai prie darbininkų trijų dienų streiko prisijungė ir šiukšlių išvežioto- 
jai. Streikas buvo paskelbtas protestuojant prieš De Gaulle reika
lavimą suteikti jam dar daugiau jėgos.

Miami, Fla.

Motinos dienos minėjime svei
kino motinas Lisienė, Verbelie- 
nė, Nevienė, Julija Styles ir kt. 
Visos kalbėjo lietuviškai. Lisic- 
nei anglišką eilėraštį deklamuo
jant, svečių būrys ėmė neri
mauti, pasiaiškindamas, jog nu
tilsiąs tada, kai bus kalbama 
lietuviškai.

Maloniai nustebino atvykęs 
svečias, Lietuvos žydas; jis šir
dingai pasveikino visus gryna 
lietuvių kalba. Prisiminė Lietu
vą, neužmirštamai mielą kraš
tą. Jam tenka garbė prabilti į 
savo antrosios tėvynės tautie
čius lietuviškai. Jis paliko vi
siems malonų įspūdį.

Solistė Anita Navickaitė - 
Karns sugiedojo “Ilgiausių me
tų” motinoms ir jubiliatams O. 
V. Valaičiams, kuriems buvo į- 
teikta dovana, jų 50 metų ve
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Valerijono Šimkaus pagerbime 
Chicagoj meninę programą be ki
tų išpildė ir solistai Janina Šalnienė 
bei Algirdas Brazis.Nuotr. V. Račkausko

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Mes mokame 434
per annum

ant visų sutaupą

MIDLAND
SAVINGS

^DLAND~SAVjN?xi 4040 Archer Ave.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
August Saldukas

Chairman of the Board
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Kas tik turi gėrę skonį,
viskę perka pas Lieponį!

dybinio gyvenimo proga. Be to, 
A. N. Karns paragino į rytdie
nos demonstraciją prie Anglijos 
konsulato, kur Pabaltijo tautos 
protestuos prieš Lietuvos auk
so išdavimą Sovietams.

Nepaisant labai didelių karš
čių, kurie slopino visą Floridą 
jau dvi savaites, minėjime susi
rinko apie 200 žmonių, daugiau
siai motinų, kurios buvo klubo 
vaišinamos už dyką. Sulig tra
dicijos, vyrai tą dieną plovė in
dus klubo virtuvėje.

— Tragiškų tėvynės dienų
minėjimas įvyks liet. piliečių 
klube (3665 N. W. 34 St.) bir
želio 25 d.

— Pavergtųjų tautų savaitės
paroda įvyks liepos 21 d. 8 vai. 
v. Lietuvės šoks tautinius šo
kius, kuriuos veda Miami dide
lė visuomenininkė, Juzė Jazbu- 
tienė. N.

KALBĖJOSI SU KARD. 
MINDSZENTY

Kaip praneša Austrijos kata
likų spaudos agentūra Kath- 
press Vienos arkivyskupas kard. 
Koenig ir Bombėjaus arkivysk. 
Indijos kard. įGracias lankėsi 
Budapešte ir turėjo poros va
landų pasikalbėjimą su kard. 
Mindszenty, kuris nuo Vengri
jos sukilimo 1956 m. gyvena 
JAV ambasadoje Budapešte.

APDRAUDĘ AGENTŪRA
Name, automobilių, 
gyvybės, sveikatos 

ir biznio
Patogios IšslmokSjl- 

mo sąlygos

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

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IS LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS TeL CLiffside 4-1050

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
320814 VVest »5th Street 
Chicago, Illinois 60642

Tel. GA 4-8051 ir GR 6-4330
»♦»»♦♦♦«•♦•♦»« ,UIMI»«t»»

TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners

BANGA
Pardavimas ir taisymas

2649 West 33rd St. Tel. 434-0421 
P. Rudėnas K. Šimulis

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois
gĮNnnmilllllllini,IĮĮII,l|lll|IIIIIĮĮIIIIlllllllll(ĮIIIIĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|illlll,lll

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas.

J . M I G L I H A S
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštas

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

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, IU, 

Tel. PRospect 0-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1 .

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ER 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS
2858 West 63rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. lr 7—9 y. 
vak. šeštadlenlas 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Res. telef. WA 5-5076

tek 239 - 4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO*. 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlm*. 
1*1 neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

Ofisas 3148 įvest OSrd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Resid.. 3241 VVest 66th Plaee 
Tel.: REpubUo 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ ER VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-člos lr California 

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

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

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Ulinois

Tel. ofiso HE 4-584*. rez. 388-2233
PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 7Ist Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-6. treč. Ir Šešt. tik 
euąitarue.

I
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
nraSvm”*

Tel. ofiso HE 4-5758: rez. HI 5-3295

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

Remi ra praktika lr Alergija
2751 West 51st Street 

Valandos: pirmad., antr., ketvirt. lr 
oenktad. 2—9 vai. v.

šeštad. 16 v r. Iki 1 v. popiet
T lironln* nvUms sni®4tar4r»

Ofiso 735-4477: Rez. PR. 8-6*611

DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — NERVŲ IR 
EMOCINfiS LIGOS 

CRAVVPORD MEDICAL BLDG. 
644* So. Pulaski Road

“7 *1 * n Ao» rai suirt t. arlm »

*«K. GI ft-OPIS
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija tr moterų Ugoa 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-68*7

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir chirurgas

SpedalvbS akušerija lr moterų Ugoa
2454 VVest 71st Street

(71-oe lr Campbell Ave. kampas) 
Vai: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vaik 

Sešt. 12—8 v. p. p 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso teL PB 8 *220 
Namu — rez- PRospect 8-*08i

0R. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKV LIGOS

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad.. ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 v. lr nuo 5 lkl 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vaL

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 W. 71st Street

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.; 
Sešt. nuo 9 Iki 18 vai.; arba susi
tarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 West 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 8 
lkl 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Ofiso lr buto tel. OLymplo 2-1881

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

VaL. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad 
lr šeštad. tik susitarus.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street 

VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. Ii 
penktad. nuo 18—4 v. p. p.. S—t 
vai. vak. Šeštad. 18—i vai., trečiad 
uždaryta.

Tel. ofiso tr buto OLympic 1-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®
KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTfi
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenae 
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 8 vai p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
__________Rez. tel. 236-2*1*_________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiao lr rezidencijos) 
Valandos nagai susltarlma

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 West 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv., 5 — 8 vaL, 

antrad. Ir penkt. 1 — 4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi VIDAUS LIGOS

2454 West 71st Street 
(71-os lr Campbell Ave. kampas) 

Vai. kasdien *—11 ryto lr 4—8 v. v
S v. Ri — *■.*■»

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

rel. ofiso PR 6-7800: Namu *25-70*', 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1—9 vai p. p. 

Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Ave.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr

šešt. 8 v. r. Iki 3 v, popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine 

VAL- Pirmad., antr., ketv., penkt. 
Pu° •? lkl 11 v. ryto lr nuo 6-8P v. v. 
Sęštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2200

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis lr pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Ave., YA 7-738

v- p' P- ikl 8 v. v. kasdien trečiadieniais uždaryta; šeštadieniai 
nuo 10 v. r. iki 1 vai. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 West 71st St 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUI 

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero, Oak Forest, I

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

Vizitai pagal susitarimą.

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE
Adresas: 4255 W. 63rd Strm

Ofiso i«i. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos pirm. ir ketv. nuo 12
u. v’ p; P lr nuo 7 lkl 8 v. v.; a lr penkt. aro 12 lkl 2 v n o 
vakarais pagal susltarlma’ ' p

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas. 2750 VVest 71 Street 

Telefonas *25-8200
Valandos: 2—a v. v.. penkt, 10—j 
y- r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v 
Sekmad. Ir trečiad. — uždaryta.

Rez. tel. VVA 5 - 3009.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA Ilt MOTER
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 lkl 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet lr kil 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-61M

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus
Val:_2~* P- P- tr 8—8 v. vak. 

______Treč. lr šeštad. uždaryta_______
Telefonas — GRovehill 6-2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 West 69th Street 

Valandos: 1 lkl 4 lr 6 lkl 8 v vak. 
šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 

Trečiadieni uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6648 S. Albany Ave.

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

Kitu laiku pagal susltarlma.

Tel. ofiso PR 6-0440, res. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 West 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. Ir 7 lkl 8 v. V. 

Treč. lr šeštad. pagal susltarlma.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 So. Pulaski Road

VaL: pirmad., antrad., penktad. 
lr 6—8 v. ▼.: ketvirt. 5—8 v. vak. 
šeštad. 16—3 K.
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Lietuvos atkūrimo galimybes

SENIAU IR DABAR
Niaukiasi Vidurio Rytų padangė

Izraelio ir arabų santyk iai visą laiką pavojingi

Vasario 16 d. aktu Lietu
vos valstybė buvo atkurta tik 
po 123 metų nelaisvės. Per tą 
laiką nebuvo užmirštas Lietu
vos valstybės atkūrimo reika
las. Lietuvių tautoje valstybi
nės laisvės idėja nebuvo miru
si, nors per tą laikotarpį išmi
rė dvi kartos, o su jomis ir 
visi valstybininkai. Naujai at- 
kursimai valstybei reikėjo luo
mo ar partijos, kas imtųsi at
sakomybės prieš tautą. Reikė
jo valstybininkų, kurie dirbtų 
konkretų organizavimo darbą. 
Reikėjo karo vadų, kurie iško
votų ir apgintų Lietuvos ne
priklausomybę nuo pasikėsin- 
tojų prieš ją. Reikėjo dvasinių 
vadų, kurie organizuotų lietu
vių kalba religinį gyvenimą. 
Reikėjo supažindinti pasaulį 
su tautos aspiracijomis, kad 
priimtų į savo šeimą. Reikė
jo didelių materialinių išteklių 
savo valstybės atkūrimui. Rei
kėjo įsąmoninti lietuvį, kad ga
lima savo valstybę turėti. Net 
dalį lietuvių reikėjo įtikinti, 
kad jie yra lietuviai. Reikėjo 
lietuviškos kultūros kėlėjų: 
mokslininkų, menininkų, rašy
tojų, mokytojų ir kt. Trumpa 
tariant, reikėjo valstybės at
kūrimą pradėti iš nieko.

Dabar padėtis žymiai geres
nė, nes dar tebeturime nepri
klausomos Lietuvos valstybi
ninkų ir jau daug naujų pasi
ruošusių. Turime visų gyveni
mo sričių vadų, prisiauginome 
mokslininkų, menininkų, rašy
tojų ir kt. Tauta trokšta Lie
tuvai laisvės ir nepriklauso
mybės.

*
Kai lietuvių tautos veikėjai 

Pirmojo pasaulinio karo metu 
sujudo rūpintis Lietuvos lais
vės reikalais, daugeliui jų dar 
nebuvo aiški Lietuvos laisvės 
idėja. Dar ilgai tenorėta Lie
tuvai tik autonomijos Rusijos 
valstybės sienose. Ta mintis 
pradėjo keistis‘l9Y6 m., o 1917 
m. pradėta reikalauti Lietuvai 
visiškos nepriklausomybės. Tai 
padarė Pittsburghe suvažiavę 
katalikų organizacijų atstovai, 
o už kelių dienų New Yorke 
suvažiavę tautinių organizacijų 
atstovai. Vieni ir kiti stengė
si tą mintį plėsti, su ja supa
žindindami JAV vyriausybę ir 
kitų kraštų atstovybes bei 
spaudą. Rusijos lietuvių veikė
jai ruošė ten esančius lietuvius 
nepriklausomos Lietuvos idėjai 
įgyvendinti. Tos minties viešas 
paskelbimas įvyko Lietuvių 
seime Petrograde. Tą pačią 
idėją paskelbė ir Vilniaus lie
tuvių konferencija.

Dabar visiems aiškus Lietu
vos valstybės idealas — ne
priklausomybė. Mūsų tarpe ne
bėra kitos kalbos, kaip sieki
mas nepriklausomybės, :o 
anais laikais ilgai buvo pasi
gesta.

*

>
spaudoj ir gyvenime

DAUGIAU DĖMESIO MŪSŲ SPAUDAI
Kažin kodėl mūsų periodinėje spau

doje dažniau kalbama apie lietuviškų 
knygų? Žmogaus kultūringumo rodik
liu naudojamas knygų skaitymo ar
ba bent jų išpardavimo skaičius. Ta
čiau, be knygos, mes .turime ir kito
kios rūšies kultūrinių apraiškų. Ko
dėl, sakysime, neimti kultūringumo 
ir inteligentiškumo požymiu žurnalų 
ar laikraščių skaitymo ir jų prenume
ravimo? Ne retas reiškinys, kad kul
tūros žurnalų, sakysime, Aidų, Kario, 
Metmenų, Į Laisve ir kitų, neskaito 
ne tik eiliniai inteligentai ar profesio
nalai, bet net priklausą žurnalistų 
s-gai. Man atrodo, kad kiekvienas 
spaudos darbuotojas, ypač besivadinąs 
ir priklausąs žurnalistų s-gai, turėtų 
skaityti taigi ir prenumeruoti juos. 
Iš kur gi jis gali gauti naujų idėjų, 
jei ne iš spaudos? Spauda, ypač žur
nalai, visada yra gausesni naujomis 
idėjomis. Knygoje dažnu atveju vaiz
duojama viena kuri pagrindinė idė
ja, kai žurnalo kiekvienas numeris 
turi keletą naujų ar labiau išryški
nančių temų. Tai .tardamas nenoriu 
nuvertinti knygos, tik noriu atkreip
ti dėmesį ir į kitą spaudos rūšį.

Imkime, sakysime, Aidus. Kiekvie

Rusija, norėdama, kad Lie
tuvos vardas išnyktų pasauliui 
iš atminties ir iš žemėlapiu, 
okupavusi ją pavadino Seve
ro - zapadny kraj. Ir, atrodo, 
tas naujas vardas prigijo, nes 
devynioliktojo amžiaus imi
grantai šiame krašte save lai
kė atvykusiais iš “krajaus”. 
Pasaulis labai greit buvusią 
Lietuvos valstybę užmiršo. Rei
kėjo vėl iš naujo kelti Lietu
vos vardą. Pradžioje JAV Sė
tuvių veikėjams teko važinėti 
į Washingtoną ir aiškinti apie 
lietuvių tautą. Tam reikalui lu- 
vo ruošiamos Lietuvių dienos 
ir vartojamos kitos priemonės, 
kad įrodytų, jog lietuvis nėra 
lenkas ir taip pat rusas. Teko 
įrodinėti, kad lietuvių tauta 
yra savita tauta, su didele ir 
garbinga istorija.

Prieš penkiasdešimt metų 
reikėjo vesti dvigubo sunkumo 
kovą už Lietuvos laisvę, nes 
reikėjo įrodyti tokią tautą 
esant ir kovoti už tos tautos 
siekį — nepriklausomybę. Da
bar kova yra palengvėjusi, nes 
vienas kovos etapas yra atkri- 
tęs: nebereikia kovoti už to
kios tautos buvimą. Apie tai 
puikiai žino Washingtonas ir 
visos sostinės. Dabar tėra tik 
antrasis tarpsnis — kova už 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą.

*

Prieš Rusijos ir Vokietijos 
revoliucijas anų laikų Lietu
vos politinė situacija buvo tik
rai neaiški. Tai rodo vienos m- 
ketos daviniai, kurią slaptai 
užpildė Rusijoje tuo metu bu
vęs lietuvių jaunimas, kurs 
kitos išeities nematė, kaip tik 
šią, kad vokiečiai suneštų ru
sus, o vokiečius sumušti} ali- 
jantai. Taigi matome, kad po
litinė padėtis tada buvo labai 
nepalanki Lietuvos klausimo 
iškėlimui.

Kas liečia Lietuvos politinę 
padėtį, galima drąsiai tvirtin
ti, kad ji šiuo metu daug ge
resnė, negu buvo prieš vasario 
16 d. aktą. Tačiau mums aiš
ku, kad Lietuvos nepriklauso
mybė tebus atgauta, kai bus 
pertvarkomi Europos valstybių 
reikalai. Mums atrodo, Lietu
vos atkūrimo reikalas turėtų 
iškilti su Rytų Vokietijos iš
laisvinimo įvykiu. Šia proga 
prisimenama vieno Liet.'Vos 
diplomato žodžiai, tarti Vokie
tijoje dar stovykliniais laika's: 
“Mūsų viltys tikrai padidės, 
kai pamatysime Vakarų vokie
tį vėl pilnai ginkluotą”. Tokio 
laiko jau beveik sulaukėme. 
Mums aišku, kad didelė ir ka
ringa vokiečių tauta išsilais
vins iš bolševikų ir vėl susi
jungs laisvam gyvenimui. Tuo 
tarpu, kol Vokietijos dali3 vel
ka sunkų bolševikinį ju.igą, 
reikia kantriai ir su didele vil
timi laukti tos dienos. V. L.

nas jo numeris ateina su 2 ar tri
mis naujomis idėjomis. Paskutiniame 
Aidų numery (4) yra du labai svar
būs straipsniai. “Tarp mirties ir mi
to.” — F. Jucevičiaus ir “Tarp he
roizmo ir realizmo” — J. Girniaus. 
Kai pirmuoju metamas kaltinimas 
praėjusių Lietuvoje ,įvykių raidos va
dams, tai antruoju ieškoma atramos 
ir pateisinimo. Skaitydamas tuos du 
straipsnius jauti, kiek ten yra 'įdėta 
sielos aiškinant to meto aplinkybes ir 
perspektyvą ateičiai. Tokių dalykų 
knygose nevisada rasi. Arba imk Ka
rį. Kiek .ten yra įdomių istorinių da
lykų.

Kiek daugiau verta sustoti ties kul
tūros žurnalu Aidai. Aiduose atsispin
di mūsų kultūrinio ir politinio gyve
nimo reiškiniai. Aiduose telpa didžių
jų kultūrinių ar visuomeninių ap
raiškų santraukos. Šiemet Aidų re
daktorius organizuoja specialų nume
rį apie lietuvį mokytoją, mokyklą, jų 
darbų vaisius tautai ir kraštaui. To
kių dalykų mes nerasime knygose. 
Šie metai paženklinti mokytojo var
du ir tas paženklinimas išeina iš mo
kytojų veiklos — suvažiavimai, studi
jos, rengiamų mokytojui pagerbti aka-

Izraelio valstybė gegužės 15 
d. atšventė devyniolikos metų 
nepriklausomybės sukaktį. Šven 
tės metu kalbėjo valstybės prez. 
Levi Eshkol ir užs. reikalų min. 
Abba Eban. Abu kalbėtojai vie
ningai konstatavo, kad “arabų 
terorizmas, globojamas ir re
miamas Sirijos, Izraeliui pasi
darė nepakenčiamas, netoleruo
tinas. Vykdomas terorizmas rei 
kalauja iš Izraelio ne žodžių, 
bet skubių veiksmų. Izraelis y- 
ra pasiruošęs terorizmą likvi
duoti veiksmais ir jie turi būti 
pavartoti tuojau pat, neatsižvel
giant į galimas pasėkas. Tau
tos nervai ir kantrybė negali 
būti be ribų...”

Veiksmams dirvos paruošimas 
spaudoje

1967.V.15 Izraelio ambasado
rius JAV A. Harman pasikvie
tė spaudos atstovus, įvairių ži
nių agentūrų korespondentus, 
kuriems davė smulkų terorizmo 
veiksmų paaiškinimą. Spaudoje 
paskelbė devynių puslapių smul 
kų teroro veiksmų apibudinimą 
ir Izraelio valstybės nusistaty
mą, kad arabų terorizmo veiks
mai valstybę verčia veikti, lik
viduoti karine jėga, nes žodi
niai įspėjimai ir maži pamokos 
karo veiksmai teroristų ir jų glo 
bėjų nesustabdo teroro vykdy
mo. Spaudoje kartu buvo ape
liavimas į JAV visuomenę, vy
riausybę ir į Jungtines tautas, 
kad Izraelis teturi vieną prie
monę arabų terorizmą sunai
kinti karinės jėgos panaudoji
mu. Ambasadorius savo prane
šime ir spaudoje paaiškinime 
nepriminė, kad Izraelio armija 
jau “naikina arabų terorizmą”, 
bet davė suprasti, kad tokios 
galimybės gali atsirasti valan
domis, dienomis ar savaitėmis.

Sirijos ambasadoriaus 
kaltinimas

Sirijos ambasadorius Jungti
nėse Tautose George J. Tomeh 
savo skunde Saugumo tarybai 
Izraelio prez. Eshkol ir užs. rei
kalų min. Eban kalbas pavadi
no “karo paskelbimu Sirijai”. 
Sirijos ambasadorius Saugumo 
tarybos pirmininkui rašo, kad 
“Izraelio vadų kalbų tonas, gra
sinimai yra lygūs karo paskel
bimui Sirijai ir skubus karo 
veiksmų perkėlimas į Sirijos 
teritoriją. Tokie Izraelio vadų 
veiksmai yra nusikaltimas tai
kai, gali sukelti karo gaisrą, 
nes arabiškasis pasaulis jung
tinėmis jėgomis pasipriešins Iz
raeliui ir kovos iki valstybė bus 
sunaikinta, 1949 metų gėda nu-

demijos. Aidai įamžins mokytojo var
dą, jo darbo vaisius, tautos apšvie- 
tą ir kultūrą.

A. M.

Justinas Staugaitis
(1866. XI. 14 — 1943. VII. 8)

Kun. K. A. Matulaitis, MIC

1966 m. lapkričio 14 d. buvo minima vyskupo 
J. Staugaičio 100 metų gimimo sukaktis. Ateinan
čiais 1968 m. minėsime jo 25 metų mirties sukak
tį. Pirmasis Telšių vyskupijos ganytojas mirė 1943 m. 
liepos 8 d. besimelsdamas : ‘Dieve, neapleisk Lietu
vos.’ 1)

Vysk. J. Staugaitis prisidėjo prie tautos laisvės 
ir nepriklausomybės paskelbimo, prie Lietuvos vals
tybės atkūrimo, būdamas Lietuvos tarybos nariu, 
Protarpiais vadovavo Steigiamajam seimui, iškilęs į 
Lietuvos pirmaeilius politikus, o būdamas Valstybės 
tarybos prezidiume, kartu su A. Smetona ir Stasiu 
Šilingu, jie trise ėjo Lietuvos prezidento pareigas. 
Kai buvo paskirtas naujai sukurtos Telšių vyskupi
jos vyskupu, plačiai išvystė jis religiniai kultūrinį 
Žemaitijos gyvenimą. Nuoširdžiai mylėjo jis Lietuvą 
ir jos žmones. Pagerbiant jo šviesų atminimą, pa
teikiame apie jį iš įvairių rašytinių paskelbtų šalti
nių gyvenimo ir veiklos žinias, o kai ką iš asme
niškos patirties, turint su juo kai kurių santykių. 
Žinių šaltiniai yra nurodomi teksto išnašose.

1. Lietuvių Enciklopedija, XVIII, 1963 m., 476 psl.

KAZYS DUBYSA

trinta ir atlygintos arabų gy
ventojams Izraelio padarytos 
skriaudos.”

Egiptas ir Sirija
Jungtinė Arabų respublika 

(Egiptas) ir Sirija 1966 metų 
lapkričio mėn. yra pasirašiusios 
jungtinės gynybos paktą. E- 
giptas yra įsipareigojęs, užpuo
lus kurį nors arabų kraštą, skel 
bti karą Izraeliui ir be susitari
mų, pasirašytų paktų.

Kai tik Izraelio vadai Jeru
zalėje paskelbė grasinimus, E- 
gipto prezidentas Nasseris sku
biai pasiuntė savo vyriausiojo 
štabo viršininką gen. Mohamed 
Pawzi Sirijon pasitarti su Si
rijos armijos ir politikos vadais. 
Tuo pat metu abi valstybės pa
skelbė savo karinėms ii’ polici
nėms pajėgoms nepaprastą sto
vį. Policija saugo bankus, til
tus ir strateginius punktus. Ka
riuomenė ėmė judėti ir koncent
ravimas vykdomas į Izraelio pa
sienį ir į tas vietas, kurios yra 
karinių štabų numatytos slap
tuose strategijos planuose Si
rijos ir Egipto kariniams dali
niams. Kairo politiniai stebėto
jai sako, kad Egiptas ir Sirija 
yra tokioje padėtyje, kaip bu
vo 1956 m. Suezo kanalo Bri
tanijos, Prancūzijos ir Izraelio 
karinės intervencijos metu. 

Kairo spauda kalba karingai
Artimas vyriausybės sluoks

niams Kairo laikraštis “Al Ah- 
ram” gegužės 16 d. rašo, kad 
Egipto “kariuomenė yra karo 
kelyje”. Jei tik Izraelis panau
dos karinę jėgą prieš Siriją, E- 
gipto armija pradės karo veiks 
mus prieš Izraelį. Prie karo 
veiksmų “tą valandą” pajudės 
ir kiti arabų kraštai. Laikraštis 
primena, kad “momentas” pa
togus, nes^ ĮziĄclįo “globėjai”

Kiniečiai jaunuoliai daužo langus American Express įstaigos Hong 
Konge, protestuodami prieš Britanijos kolonijinę valdžią.

yra įsivėlę Vietname, kiti išva
karėse įsivelti su Kinija Hong 
Konge, gi Prancūzija paėmė nuo 
saikesnį kelią ir yra duomenų, 
kad bus “neutrali”, ar ne tokia 
veiksminga, kaip buvo 1956 m. 
ar net 1949 metais. Kairo poli
tiniai sluoksniai padėtį Vidurio 
Rytuose laiko kritiška, nervų 
karas gali pavirsti karštu karu, 
jeigu Jungtinės Tautos skubiai 
neveiks, o naudos laukimo tak
tiką.

Kas tie arabų teroristai
Izraelio karinė žvalgyba su

rinkusi paskutinias žinias sako, 
kad Sirijoje laisvai veikia ir 
jaučia vyriausybės globą ara
bų organizacija, kuri apsigink
lavusi paskutinės technikos Sov. 
Rusijos ginklais, baigia persi
tvarkyti Vietkongo taktikos ir 
metodų kovai, terorui ir parti
zaniniam karui su Izraeliu. Jie 
atlikę savo veiksmus pasitrauk
tų į Sirijos teritoriją ir savo 
terorizmą plėstų. Sirija, ginčija 
tokios teroristų organizacijos 
buvimu jos teritorijoje. Jie pri
pažįsta, kad paskiri žmonės ga
li atsirasti vykdymui teroro 
veiksmų, bet šie žmonės nėra 
teroristai, bet Izraelio nuskriaus 
ti Palestinos arabai, kurių že
mę ir visą turtą paėmė Izraelis 
ir nenori už tai atsilyginti. To
kie teroru tik primena Izraeliui, 
kad jie privalo už paimtą žmo
nių turtą atsilyginti. Argi su
silauksime antrojo Vietnamo7 
Tokiam spėjimui yra gera pro
ga.

PRANCIŠKONŲ ORDINO 
KAPITULA

Asyžiuje įvyko 177-toji gene
ralinė pranciškonų ordino kapi
tula, kuriai vadovavo ordino ge 
neralinis vikaras tėvas Koser. 
Kapituloje dalyvavo visų ordino 
provincijų rinkti 95 atstovai ir 
40-tis italų, prancūzų, vokiečių, 
anglų, ispanų — portugalų ir 
slavų kalbų patarėjai.

Lietuva prieš 100 metų.
Jo gyvenimo laikotarpiu išaugo dvi lietuvių kar

tos. Jauniausioji karta kūrė, gynė ir valdė Lietuvą.
1866 m. Lietuva buvo rusų pavergtas kraštas. 

Okupantai buvo panaikinę Lietuvos valstybę, panai
kino net jos vardą, vadindami ją Rusijos imperijos 
Šiaurės-Vakariniu kraštu, šeimininkaudami joje nuo 
1795 metų. Buvusius 1831 ir 1863 metų politinius su
kilimus okupantai kruvinai numalšino. Lietuvių su
kilėlių vadai ir pritarėjai buvo naikinami : 1863.VI.9 
Vilniuje mirtimi nubaustas B. Kolyška, o trims sa
vaitėms praėjus Vilniuje rusai nužudė sukilėlių va
dą Z. Sierakauską. Tų pat 1963.XII.28 Kaune pako
rė kun. A. Mackevičių, o K. Kalinauskas nubaustas 
mirtimi Vilniuje 1864 m. kovo 22 d. Lietuvoje tuo 
metu siautėjo, gavęs koriko vardą, Vilniaus general
gubernatorius M. Muravjovas. Savo įsakymu cenzū
ros komitetui 1864 m. birželio 17 d. uždraudė jis 
spausdinti lietuviškas knygas lietuviškai-lotynišku 
raidynu. Tą draudimą sustiprino Muravjovo įpėdinis 
Vilnius gen.-gub. K. Kaufmanas 1865. IX. 18 savo 
įsakomuoju raštu. 2).

Lietuviškų knygų draudimas tęsėsi per 40 metų: 
jis buvo panaikintas 1904 m. gegužės 7 d. Per pir
muosius 20 metų slapta išspausdinta 484 knygos, o 
nuo 1883 m. iki spaudos atgavimo — 1,372 knygos. 
Taigi, beveik tris kartus daugiau buvo parašyta ir

2. Lietuvos istorija, A. Šapoka, Kaunas 1936 m., 486, 513 
psl. M. Muravjovo draudimą spausdinti lietuviškas knygas pa
kartojo raštu Vilniaus generalgubernatorius K. Kaufmanas 
1865.IX.18, rašo Lietuvos TSR Istorija, II, Vilnius 1963 m. 
486 psl.

Muitai sunkina tautas
Vakarų pasaulio veidą dengia penktosios 

krizės šešėlis

DR. P. MAČIULIS

Tai James Restono (iš N. Y. 
Times) žodžiai. Viename savo 
eilinių straipsnių jis teigia, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir Europa jau yra išgyvenusios 
keturias didžiules krizes antram 
pasauliniam karui pasibaigus.

Pirmoji buvo Graikijos ir Tur 
kijos krizė, kurion įsikišo Ame
rika, remiantis vadinamąja Tru 
mano doktrina, kad tos dvi ša
lys nepaskęstų komunizmo sie
tuvoje.

Antroji krizė buvo karo pa
sėkoje — sugriautoji Europa 
buvo vėl pastatyta ant kojų 
visiems žinomuoju Marshalo 
planu. Aiškiau išsireiškiant, A- 
merikos doleriais.

Trečioji krizė lietė Europos 
saugumo reikalą. Ketvirtoji — 
Vokietijos krizė — Berlyno blo
kada. Šios dvi krizės buvo nu
galėtos, 1949 m. sudarius bend
rą veikimo bloką, vadinamą Š. 
Europos kraštų organizaciją, 
žinomą Nato vardu.

Tačiau penktoji yra skirtin
go pobūdžio krizė. Ji atsirado 
ne buvusio karo pasėkoje arba 
grėsmei pasireiškus, bet išau
go iš ekonominio gerbūvio ne 
dėl kokios baimės, bet dėl jokios 
baimės neturėjimo ir iš abiejose 
Atlanto pusėse augančio jaus
mo, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Europos Bendroji 
rinka šiuo metu nesivaluoja 
prekyboje tarpusaviu rungty
niavimu bei nesistengia viena 
pusė su kita bendradarbiauti.

Skilimas
Faktas liks faktu, kad pir

mosios keturios krizės buvo nu
galėtos, vadovaujantis vieninga 
dvasia, bendradarbiavimu ir pa
siaukojimu Amerikoje ir Vaka
rų Europoje. Dabar vykstančio
se derybose Genevcje dėl mui
tų prisiderinimo bei javų rinkos, 
deramo tarpusavio supratimo 
visai nerodoma, nežiūrint to, 
kad jos gali visai iširti. Vadi
namoj Kennedžio sesijoj pen
kias dienas trukusiose pastan
gose techninis personalas (mui
tų tarifų žinovai) nieko nepa
siekė, kreipdamasis į centrą 
naujų nurodymų, o tą centrą 
sudaro ne kas kitas, kaip tų 
kraštų valstybės gaivų įsikiši
mas.

Ką šiuo metu svarsto dele
gatai Genevoje ir rudenį svars
tys Rio de Janeiro (Brazilijoje) 
pasaulinio monetarinio stovio 
klausimus, žinoma, vėliau pa
aiškės, ar pasaulinė prekių a- 
pykaita laikysis vienos sutartos 
monetarinės sistemos ar snsi- 
skaldys atskirais blokais, kas 
kartais pas de Gaui} prasiver
žia.

Apie šitą penktąją krizę Vals

išspausdinta knygų antrame draudimo laikotarpyje. 
Tai rodo, kad Lietuvoje atsirado naujų mokslinių jė
gų ir rašytojų. Ir šiame antrame laikotarpyje subren
do ir ėmė plačiau veikti jaunas kunigas Justinas 
Staugaitis.

Ad. Šapoka Lietuvos Istorijoje (p. 513) rašo, 
kad už lietuviškų knygų platinimą nukentėjo dau
giau negu tūkstantis žmonių. Tik tarp 1891 ir 1904 m. 
policija pranešė savo vadovybei, kad atėmę ir sunaū 
kinę 93,900 egz. knygų ir lietuviškų laikraščių.

Carinė Rusijos vyriausybė, nutarusi surusinti ir 
supravoslavinti lietuvius, uždraudė lietuviams katali
kams statyti naujas bažnyčias ar taisyti apgedusias, 
uždraudė religines procesijas ir viešą pamokslų saky
mą. Juos buvo galima skaityti vien iš okupantų val
džios patvirtintų rinkinių. Be vietos civilinės val
džios pareigūnų leidimo, vyskupai negalėjo skirti 
kunigų į parapijas, nei kunigai negalėjo išvykti be 
policijos leidimo iš savo parapijos • ribų. Persekiojimų 
metu rusai atėmė katalikams Lietuvoje 32 bažny
čias ir 52 viešąsias koplyčias, kuriose būdavo laiko
mos protarpiais pamaldos.

Žiauriai nukentėjo Lietuvoje esantieji gausūs vie
nuolynai. ‘Tiesos Kelyje’ rašė kun. dr. J. Totoraitis 
(1939 m. nr. 3, 171 psl.), kad Vilniaus vyskupo Igno 
Jokūbo Masalskio relacijoje yra įvardinta 15 vyrų vie
nuolijų, su gausiais vienuolynais ir 24 seserų vienuo
lijos su atskirais savo namais-vienuolynais. Namažai 
vienuolynų buvo Žemaitijoje ir Užnemunėje. Tai bu
vo dvasinės šviesos, labdaros ir kultūros židiniai.

______ (Bus daugiau) _ _

tybės departamento pasekreto- 
rius politiniams reikalams Eu
genijus Rostow taip išsireiškia: 
“Jeigu mes nesusitarsime Ge
nevoje arba jeigu mes po ke
tverių metų derybų tepasieksi
me dalinį laimėjimą dėl muitų 
užtvaros sumažinimo, suvaržy
mai vėl pradės epidemiškai 
skverbtis”.

Brangus pasisekimas
“Vienu požiūriu vadinama 

Kennedžio sesija yra paskuti
nis bandymas, siekiant atitiesti 
pasaulinės ekonomijos uždavi
nius, kurie išryškėjo dėi suvar
žymų, jeigu prisiminsime anuos 
depresijos trisdešimtuosius me
tus. Tai bus labai brangus ne
pasisekimas, jeigu mūsų pas
tangos nepasiteisins”.

Reikšminga, kad šiuo metu 
atsakingi vyriausybės pareigū
nai kalba atvirai apie aštrius 
“izoliacionizmo laimėjimus” abie 
jose Atlanto pusėse. Europoje 
priekaištaujama Amerikai, kad 
ji, užsiėmusi Vietnamo reika
lais, būsianti praradusi intere
są Europoje ir, kad Washing- 
tonas pasidaręs tiek palankus 
susitarimams su Maskva, jog 
esą pasiryžęs sudarinėti sutar
tis Europos sąjungininkų sąs
kaitom

Jau padažnėjo balsai kongre
se ir finansų departamente, ku
rie Europos Bendrąją rinką ne 
tiek laiko komerciniu varžovu, 
bet tarsi kokiu Amerikos “prie
šu”.

Saugumas yra nedalomas
Diskusijos Genevoje apie mui

tus cheminiams gaminiams ir 
prekybos javais sureguliavimas 
gresia 30% sumažinimu bilijo
ninės metų apyvartos. Bus įdo
mu patirti, kaip politiniai vado
vai pasisakys šituo klausimu?

Bus labai įdomu, kaip į šitą 
reikalą reaguos prezidentas Joh 
nsonas. Jis visuomet buvo šali
ninkas minties, kad pasaulinis 
saugumas yra nedalomas, kad 
Amerika turi kariškai pasiprie
šinti agresijai net ir tuo atveju, 
kai kiti netesi įsipareigojimų, 
kad tokiu būduapsaugotų pa
saulį nuo visiškos suirutės.

Gindamas šituos principus, 
jis yra sudėjęs daug aukų ir 
leidosi į didelę riziką, — dabar 
gi kitoje srityje stovi prieš pa
našią problemą. Kad išlaikytų 
pasaulinės prekybos rinką ir vie 
ną monetarinę sistemą, Wash- 
ingtonas negali leisti veikti pa
skiriems susigrupavimams, ne
paisant, kokios pasėkos sektų 
iš to vėliau.

— JAV žydų yra 5,6 mil. Iš 
to skaičiaus 40% gyvena New 
Yorke.

(.
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DRAUGAS, pirmadienis, 1967 m. gegužės mėn. 22 d. '

VVilliam Spangler, Glendora, Calif., rodo rentgeno nuotraukoje kur yra 
Šratas, patekęs į jo širdį prieš 15 metų. Jis atšokęs nuo kaulo pa
teko į arteriją ir nukeliavo į širdį. Bus operuojamas.

Į LAIŠKAI "DRAUGUI" Į

Kaip minėsime 1968 
jubiliejinius metus

Laiko nedaug. Tinkamai pasiruoš
ti Jubiliejiniams Nepriklausomybės pa 
skelbimo metams reikia imtis darbo 
jau dabar. Reikia sudaryti tinkamus 
planus, kad 1968 metų paminėjimas 
būtų reikšmingas ne tik mums pa
tiems, bet ir amerikiečių tarpe. Tam 
svarbiam klausimui išrišti, siūlau, 
ilgai ^nelaukiant, dar prieš atosto
gų metą, ‘sušaukti visų organizacijų 
atstovus, dar geriau jų valdybas ir pa
vienius asmenis, kurie domisi kalba
mu reikalu.

Šiam susirinkimui iniciatyvos turi 
imtis ^lietuvių bendruomenės apylin
kės yaldyba, kaip visų organizacijų 
jungiamoji grandis. Jei to greit ne
bus įdaryta, tada paskiros organiza
cijos jpradės planuoti, reikalas susmul- 
kės ii* norimų rezultatų nebus atsiek
ta. Mūsų jubiliejiniai metai reikalau
ja vieningos veiklos, bet ne susmul- 
kintoš. Neužteks atšvęsti tik 16 va
sario, - reikės pasirodyti ir meno sri
tyje, ir muzikoje ir literatūroje. Tad, 
nedelskime ir tuojau pradėkime di
dįjį darbą. A. Musteikis

Būkime dėkingi
Vi^ų generacijų lietuviai paliko Lie

tuvą ne dėl to, kad jie nemylėjo sa
vo gimtosios tėviškės, bet dėl kitų 
priežasčių. Daugumas išvyko į platų
jį pasauli, kad jų kraštą okupavo ru
sai, kurie šimtmečius lietuvius engė 
ir engia. Lietuviai Amerikoje turi ge
riausias sąlygas išlikti gyvais lietuvių 
tautai ir geriausias sąlygas įsikurti eko 
nomiškai.

Mes turime savo lietuvių koloni
jas, savas lietuvių parapijas, savas orga 
nizacijas, ansamblius, tautinių šokių 
grupes. Mes pajėgiame išleisti lietu
vių enciklopediją ir surengti dainų ir 
.tautinių šokių šventes. Ekonomiškai 
mes galime pagal savo gabumus tu
rėti po keletą namų — automobilių, 
nes šis kraštas yra turtingas ir jame 
užtenka vietos visiems lietuviams. To
dėl būkime dėkingi Aukščiausiam ir 
savo likimui, kad mes turėjome lai
mės tokiose sąlygose įsikurti, kad mes 
būtume maža prarastos Lietuvos dale
lė -—savo tautiniu judėjimu.

Teko susitikti sp savo tautiečiais, 
įsikūrusiais kitose valstybėse, kurie ne 
turėjo sąlygų susitikti su lietuviais 
dvidešimt ar trisdešimt metų. Jie džia 
ugėsi, kai mes užtraukėme lietuvių 
liaudies dainą, ašaros ritosi per jų 
veidus. Žodžiais negalima išsakyti 
kiek yra mielas ir reikalingas lietu
vis lietuviui. Todėl kaip būtų gra
žu ir, naudinga, kad lietuvis lietuviui 
būtume brolis ir sesuo, nors mes su 
savo tautiečiais ir kasdieną susitinka
me.

Pradedą palūžti lietuviai patrijotai 
nusiskundžia, kad mūsų gyvenimas 
lietuvių tautai nėra prasmingas, mes 
savo /egzistavimu stipriname valstybę, 
kuri Jr taip yra galingiausia visame 
pasauly.

Aš manau, kad mūsų gyvenimas 
yra daug prasmingesnis lietuvių tau
tai negu kad gulėtume po Lietuvos 
girių ir Sibiro taigų velėna.Mes čia 
vedame kovą už Lietuvos išlaisvini
mą. Gyvenimas yra lietuvių tautai 
labai prasmingas, reikalingas, ir nau
dingas, jeigu kiekvienas, pagal savo 
supratimą ir išgales, darbu ir lėšo
mis remia lietuvių tautinį judėjimą 
ir dovanų paketais pavergtus savo 
brolius.

B. J.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuoitn, 5 kamb. butas 2-me aukš
te, apyl. 69 ir Rockwell. Karštu 
vandeniu apšildomas. Naujai de
koruotas. LU 5-5900.

Išnuom. 5 kamb. butas, suaugu
siems. Apyl. 63rd ir Pulaski Rd. 

Tel. — LU 2-5558

Didžiojo poeto Dantės intymiuo
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis,

Naujasis Gyvenimas
Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty- 

niolis, Goethės, Šilerio, Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T. 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta į 
kietus įvairiaspalvius viršelius. 
Kaina $2.00. Gaunama Drauge ir 
pas knygų platintojus.

BUDDE’S SEWER 
SERVICE

“Catch Basins” 
išvalomi — Č6OO

Nauja kanalizacija 
(sewers) įdedama; sena 
atremontuojama.

Tel. 235-2814 

3037 W. George St.
24 valandų patarnavimas

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV.
3 skyriai Chieagoje:

2608 60tli St. Tel. IVA 5-2787
2501 OOth St. Tel. AVA 5-2737
3212 So. Halsted St. Tel. CA 5-1864

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos j Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E ir V. Žukauskai

CLASSIFIED GUIDE
KEAL ESTATE

Namai ne Baronka
Beveik naujas tarp nauju. Moder

nus 6 k. mūras. Gazu Šildymas lr visi 
priedai. $18,950.

5 bufų mūr. 2 auto. garažas, gazu 
šildymas. Apie $5,000 nuomos. Arti 
parko $38,800.

8 k. mūras. Alyva šildymas, uždari 
porėtai, alumin. langai, 2 auto gara
žas. $16,900.

Pajamų bungalou-. 6 k. butas lr 
$80 pajamų savininkui. $21,000.

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

$8,600 pajamų ir tik $20,000 įmo
kėti. Apartmentinis. Marų. Pke.

2 butu mūras, 6 ir 5 k. Uždari 
porčiai, naujas gazu šildymas, alumin. 
langai. $26,900.

12 metu, 2 butu po 5 ik. mūras. 
Uždari porčiai, atskiri gazo šildymai. 
Mūro garažas. $44,900.

Uotas 25 p. tr garažas Marąuette 
Pke. $6,750.

Atvykite — visi laukiami

VALGIS REAL ESTATE
2458 W. 69 St., RE 7-7200

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Ave., CL 4-7450

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233

VYRAI IR MOTERYS

Security and Opportunity

GENERAL OFFICE
Mušt have knotvledge of typing 

and be adept at figures. Pleasant 
Office, 5 day week. Relocating in 
near future to Glenvietv, Illinois.

ĄPPLY

National Biscuit Co.
3612 N. Kilbourn Ave.

"An Eąual Opportunity Employer”

MISCELLANEOUS

NAUJAS MŪRINIS NAMAS — 3 
mieg. Garažas. Brighton Parke.

Tel, 927-7220 arba 476-0868
Marąuette Pke. med. 2 butai. 4 

kamb. ir 2% kamb. beismente. 
$13,000.

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

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

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

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

■ / Namų, sklypų, bizniųF ir ūkių pasirinkimas.
LINARTAS REALTY
4936 VV. 15th St., Cicero, 652-4343

Mūr. 5$4 ir 4 kamb. 10 metų, ga
ražas, 32 p. sklypas gražus kiemas, 
daug rožių. 46 tr Kilpatrlck.

Mūr. 2 po 5 su dainete, atskiri 
šildymai gazu, 6 metų 61 lr Rockvvell.

Mūr. 2 po 5 au valgomu, įrengtas 
skiepas, garažas Brighton Parke.

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

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St., CL 4-2390

Pardavimui Fox Lake nuosavybė— 
aukštos pajamos. 2-jų butų mūr. na
mas, gazu apšildomas, 2 maš. gara
žas. Silpna sveikata verčia parduo
ti. Susitarimui apžiūrėti skambinkit 
Fox Lake — JU 7-7804.

PIRKITE, PARDUOKITE 
NAMUS

Užtikrintas patarnavimas
BRONIUS LISKUS 

Real Estate
6322 S. VVestern Ave. 476-7225

$7,500 pilna kaina už gerą 2-jų 
butų, 4 ir 3 kamb. Naujas auto
matinis apšildymas. 2 maš. gara
žas. Geroje vietoje. Mokesčiai tik 
$80 Apyl.. California ir 21st. Tuo
jau galima užimti. SVOBODA, 
3739 W, 26th St. LA 1-7038.

Platinkite “Draugę”.

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

TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

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

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S, Ashland Ave., LA 3-8775
(Currency Exchange patapose)

Sąžiningas patarnavimas

Namų Pirkimas Pardavimai
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 W. 69th St. BE 7-8399

REAL ESTAT
2 po 5 kamb. 12 metų mūr. 2 at

skiri šildymai gazu. Central alr-oondi- 
tion. alumin. langai, 2 auto garažas. 
Marąuette, pke. Tik $23,900.

1 lį aukšto mūr. 5 ir 4 kamb., 
"bųilt-ins", 2 jėjimai į 2 aukštą, 2 
kamb. rūsy. 2 maš. garažas. Apyl. 62 
ir Campbell. $23,900.

5 kamb. apynaujis mūr. Gazo ši
lima, 2 auto garažas, platus sklypas, 
Marąuette pke. $23,900.

6*4 kamb.. 10'metų mūr. 1% vo
nios, ‘‘overhead sewers", centrai, air- 
condition. šiluma gazu. 2 auto mūro 
garažas. Marąuette pke. $28,900.

Liuksusine 8 kajnb. nauja mūr. 
rezidencija. Marmuras, ugniakuras, 
centrai, vėsinimas, 2 auto prijungtas 
mūr. garažas ir daug kitų vertingų 
priedų. Marąuette pke. $59,000.

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

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

Marąuette Pke, 0 kamb. apynaujis 
mūr. šildymas gazu. dideli kambariai. 
$22,500.

5 kamb. apynaujis mūr. šiluma 
gazu. alumin. langai, garažas. Tik 
$18,500.

Marąuette Pke. 5 butai Jr biznis. 
Mūrinis. 2 auto mūro garažas, šalia 
tuščias sklypas. $55,000.
Pietvakarių priemiesty sklypas 

153x150 p. Gatavi planai ir leidimas 
statyti 22 butų apartamentinj namą.

Didelis pasirinkimas apartmentinlų 
lr rooming house šiaurinėje miesto 
daly. Teiraukitės.

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue Tel. 471 -0321
Mūr. 4 k. 10 metų. Garažas. Pla

tus sklypas. M. p. $19,900.
Mūr. 6 k. 40 p. lotas. 72 — Sacra- 

mento. Garažas. $20,900.
Mūr. 3 po 6. M. p. centre. Nau

jas šildymas. Garažas. $26,800.
Mūr. 2 |M> 6. Garažas. Dideli kamb. 

62 — Fairfield. $29,500.
Mūr. 4 butai po 5 k. 50 p. lotas. 

66 — Washtenaw. Garažas. $50,000.
Naujas mfir. Gage p. 2 butai ir 

patalpa —- Pasiūlymas.
Mūr. 2x4, Brighton p. Moderni

zuotas. Tik $21,800.
Mūr. 2x4, M. p., 12 metų. Garažas. 

2 Šildymai. $36,500.

Mūr. 6 k., 3 mieg. Garažas. Puiki 
vieta M. p. $20.500.

Med. 8 kamb. rezidencija M. p. 
Gerai prižiūrėta. $14,800.

Mūr. 7 k. Gage p. Naujas garažas. 
V'jas modernizuotas. $22,500.

Alūr. 6 k. Gazo šildymas. Garažas. 
71 ir Rockwell $19,500.

Tuščias sklypas, 25x125 M. p. Vie
nos šeimos namui. $4,500.

Mūr. 2x5 k. Arti Brighton p. Mo
kesčiai $143. Kaina $16.500.

Mūr. ia. Gage p. (5 ir 3). Žemi 
mokesčiai. $21.500.

Mūr. 3 mieg., 7 metų, 6 bl. nuo M. 
p. bažn. $17,800.

K..
Ganrison vyras ir žmona Wilkes 
Barre, Pa., ligoninėje, kur žmona 
pagimdė dvynukus 37 valandų lai
kotarpyje.

DĖMESIO !

RADIO PROGRAMA

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

KAIRYS 2943 West 591h Street, Tel. HE 6-5151
'OOOOOOOO^OOOOOOOOCA^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOŪOOOOOOOOOOv

SALES B MORTGAGESo MANAGEMENT

Member of M.L.B.
Main office 5727 VV. Cermak, Cicero, Ui. Tel. OL 6 - 2233 

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

Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti į mūsų įstaigą ir 
išsirinkti iŠ katalogo.
XXXXXXXXKXXXXXXX)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOCCPQOOCM

MOVING
SERENAS perkrausto baldus b 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lel 
dlmal ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

” RINOS ' IR " NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI
Ekspertiškal uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar- 
bans garantuotas.

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

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais ir sekmadieniąis nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

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

Telef. HEmloek 4-2413
7159 South Mapletvood Avenue 

Chicago, Illinois 60620

HELP VVANTED — VIRAI

CORYCORP.
Needs

EXECUTIVE
SECRETARY

DICTAPHONE
TRANSCRIBING

OPERATOR

EXPERIENCED
STENOGRAPHER

ORDER
PROCESSOR

Experiencę nečessary 
Typing required

Call for appointment —
IN 3-1700. Exi. 271

CORY CORP. 
3200 West Peferson Ave.

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
Small mfg. co. needs a capable 
woman with aptitude for figures to 
assist in accounting dept. duties in
clude job costing & related record. 

keeping, also lite typing. Good
starting salary. Co. benefits.

Spra - Con Company
3600 No. Elston Avenue 

Tel. — 267-5600
An eąual opportunity employer

HELP VVANTED — VYRAI

TRAINEES
FOR

CAR INSPECTOR
AND

CAR REPAIRER 
POSITIONS

Mušt be High School graduate 
21 Years or over 
Employee benefits

BELT RAILWAY COMPANY 
0F CHICAGO

6900 S. Central Ave.
SEE JOHN SUTKA S.C.D.

BUILDING
MAINTENANCE

Medium sized warehouse facility 
needs maintenance man who has 
the experience and ability to 
handle general maintenance work. 
Excellent vvages and fringe benefits.

THE HERST ALLEN C0.
1901 VV. Carroll Street 
CHICAGO, ILLINOIS

SHIPPING & RECEIVING 
CLERKS

Book publishing house needs 3 
reliable men for 6rder filling, ship
ping, receiving freight and parcel 
post. Excell. insurance benefits, 
profit sharing, pension, paid holi- 
days and vacation.

Call - 475-8600

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą—"tuck
pointing’’. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

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

Apskaičiavimai nemokumai

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. VVestern Avenue

LEONAS FRANCKUS. Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 

Tune-ops ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospeet 8 - 95SS

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS _ Tel. RE 7-5168

MOVING 
A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų
3415 S. LITUANICA AVENUE 

Te . — FRontier 6-1882

POCIUS DECORATING C0.
Dažo namus iš lauko ir iš vidaus 

Taip pat ir biznio pastatus

Telef. — 927 - 2809

CONTR ACTO RS

Heating Contractor
DOMAS ŽUKAUSKAS 

Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters) vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. VVestern, Chicago 9, Hl. 
Telefonas VI 7-8447

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

VVe Have A GOOD JOB For You.
LIVE AND VVORK IN 

SUNNY FLORIDA.

REG’D NURSES
Florida (one block from the 

Ocean). Immediate openings on all 
shifts. For information and trav
el expenses contact:

Director Of Nurses

The Beach Hospital
125 No. Birch Road 

FT. LAUDERDALE, FLA. 3-3304

GENERAL OFFICE
Assist Office Manager in Accounts 
Receivable and Payable, Filing, 
etc. Company paid benefits. Good 
starting salary. Ąpply in person 
or call

ARMOUR SCREW C0. 
1839 N. Long Ave.

TU 9-7600

JUNIOR 
ACCOUNTANT

Young < man with accounting ed- 
ueation. To work in our Accounting 
dept. Bxėellent ivorking conditions. 
Liberal employe benefits. We are a 
fast growing internatiomal mnnufac- 
turer of hospital medical Products.

BAXTER LABORATORIES
6301 Lincoln, Morton Grove, III. 

Tel. — YO 5-4700
An Eąual opportunity employer

CABINET MAKERS
Year round employment. plūs 

overtime. Construfction and set-up 
of trade show exhibits. Large 
Chicago firm.
 CALL — 837 - 5411

GENERAL OFFICE
Interesting varietv of work for giri 

with good clerical skilia. Typing 
helpful būt not nečessary. Will eon- 
slder regulai-, 5 or 6 hour day, per
manent. Good pay, benefits and 
surroundings.

K & E
500 Central Avenue

(Edens & Willowl

NORTHFIELD, ILLINOIS 
Phone 446-7707______ Mr. Ladage

SECRETARIAL GAL FRIDAY
For 4 salesmen. N. Michigan Ave. 

Typing, some shorthand pref., phone. 
Very interesting position. Electro- 
tvriter Dlv. —

Victor Comptometer Corp.
PHONE NIK. PEREKS — 527-0800.

IMMEDIATE OPENINGS FOR

TRAINEES
AS VVRAPPING MECHANICS

2 yr. progra,m, automatic raises, 
steady employment, guaranteed 
overtime, 47% hrs. minumum. paid 
vaeations & other fringe benefits.

LEAF BRANDS
Dlv. of W. K. Ginče OoniĮMtny

4737 VV. Division Sfc; Chicago, III.
TEL. ES 8-6000

Apsimoka skelbtis DRAU G Ė, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

Perskaitę "Draugą", duo

kite iį kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — VYRAI

MACHINISTS
W O R K I N

SOUTHERN CALIFORNIA

The nation's largest tactical weapons development 
and produetion facility needs:

Machinists, Tool & Die Makers, Jig Bore Machinists, 
Milling Machine, Boring Mili Horizontai Machinists.
Top pay, Excellent family benefits, Liberal household and per
sonai travel allovvance, Important vvork on long term projeets. 

SEND INQUIRY TO:

Ed Glasson, Employment Manager

GENERAL DYNAMICS
1675 W. Fifth St., Pomona, Calif.

An Eąual Opportunity Employer 

U.S. Citizenship Reąuired

v



LIETUVIS IR AMERIKIETIS 

SIBIRE

JUOZAS VIEKŠNYS

Ne tuo pačiu metu lietuvis 
Linas Rudėnas ir amerikietis 
Dean Conger keliavo per Sibirą 
ir ne tomis pačiomis priemonė
mis, bet kelionių aprašymai pa
sirodė maždaug tuo pačiu metu. 
Linas karo metu Sibirą perkirto 
tris kartus, 15-20 metų vėliau 
Sibirą lankė ir Conger. Taip pat 
charakteringa, kad literatūros 
kūrinio, Alės Rūtos “Žemės šau 
ksmo’’, vyr. veikėjas ir ameri
kiečių mokslo žurnalo “Nation- 
nal Geographic” koresponden
tas keliavo maždaug tomis pa
čiomis Sibiro vietomis: Sverdlo- 
vskas, Omskas, Novosibirskas, 
Krasnojarskas, Baikalo ežeras, 
Čita ir t. t. Alės Rūtos knyga 
pasirodė 1966 m. pabaigoje, 
Congerio aprašymas “National 
Geographic” žurnale — 1967 m. 
kovo mėn. numeryje. Sibiras — 
tai vieta, kurioje susikryžiavo 
lietuvės dailiosios literatūros kū 
rėjos ir amerikiečio mokslo žmo 
gaus žvilgsniai.
“Už ką?”

Alė Rūta, regis pirmoji iš mū
sų rašytojų grožinės literatūros 
knygai pasirinko trėmimų te
mą. Knygos apimtis liudija, kad 
nebuvo užsimota plačiai: nesi- 
koncentruota į stiprių charakte
rių ar personažų sukūrimą nei 
į jų dvasios gelmių atskleidimą, 
nesirūpinta sudėtingos intrigos 
išvystimu. Autorė, tarsi nema
tomas palydovas, lydėjo Liną 
Rudėną iš Lietuvos į Sibirą, iš 
ten atgal į Lietuvą ir vėl į Sibi
rą, užfiksuodama visa, ką jauna 
sis tremtinys matė, girdėjo ir 
išgyveno. Tačiau ir siauruose rė
muose “Žemės šauksmo” apysa 
kos autorė įstengė nutapyti į- 
spūdingą sovietinio gyvenimo 
autentišką detalę. Trėmimų bru 
talumas, režimo bei gamtinių są 
lygų tremtyje žiaurumas ir ap
lamai žmogaus sovietinėje sis
temoje nužmoginimas parody
tas stipriai ir įtikinančiai. Linas 
Rudėnas — tai ne tik lietuvis 
tremtinys, bet savo vienišumu 
taip pat tikras sovietinis žmo
gus. Juk vienišumas yra charak 
teringiausias sovietinio žmo
gaus dvasios bruožas. Sovieti
nės bendruomenės — tai prie
vartiniai vienišų žmonių kolek
tyvai. Išsijungęs ar išjungtas iš 
tokio kolektyvo žmogus sovieti
joje niekur natūraliai pritapti 
nebegali. Jis turi žūti. Žuvo ir 
Linas Rudėnas su klausimu “už 
ką?” širdyje. Nors tą “už ką?” 
kai kurie knygos skaitytojai 
gal palaikys autorės kaltinimu 
sovietinei sistemai, tačiau pats 
Linas, vertindamas įvykius lai
mingos vaikystės prisiminimų 
fone, vargu savo klausimu kal
tinimą norėjo išreikšti. Jis buvo 
perjaunas ir peryienišas daryti 
šaltas logines išvadas. Jis mirė 
su neatsakytu klausimu, pirštu 
sniege įrašytais žodžiais simbo
liniai palikęs klausimą atsakyti 
gyviesiems.
Išradingos mizanscenos

Sovietiniam žmogui yra panei 
gtas intymus šeimos gyveni
mas, socialinis bendravimas ir 
natūrali bendruomenės aplinka. 
Tačiau sistema neleidžia jam at- 
siskyrėlinio gyvenimo gyventi. 
Taip buvo “asmenybės kulto”

Buvęs viceprez. Nijįon aplanke de
šimtį Pietų Amerikos valstybių. Jis 
sako, kad ten vyksta desperatiškos 
lenktynės, tarp gyventojų prieaug
lio ir pramonės augimo. Birželio 
mėnesį Nixonas žada vykti į Afri
ką.

laikais, taip paliko “kolektyvo 
kulto” dienomis. Sistema esmiš
kai likosi ta pati. Kaip minėta, 
sovietinis žmogus prievarta į- 
jungtas į jam priskirtą kolekty
vą, ir jam įsakyta būti laimin
gam. šita vidinė kontradikcija 
verčia sovietų žmogų pozuoti. 
Pervertę minėtą Conger straips 
'nį lydinčias nuotraukas (techni 
škai nuostabiai puikiai padary
tas), pamatysime, kiek to poza
vimo gausu. Pvz., Sibiro med
kirtys stovi prie savo gražaus 
namelio su jauna dukrele, ran
kose laikančia labai brangų a- 
kordeoną (greičiausiai nuotrau 
kai atgabentą iš Maskvos); Ma
dam Aleksandros Ovchinniko- 
vos darbo kabineto stalą puošia 
trys spalvoti telefonai ir liuksu
sinis rankinukas; ant Baikalo 
ežero ledo piknikauja režimo pa 
reigūnai: čia buteliai votkos, in 
dai mėsos ir šviežių vaisių ir 
taip be galo.

Visos mizanscenos labai išra
dingai sukomponuotos tariamai 
sovietinio gyvenimo Sibire lai
mei paryškinti. Jos prigaudinė- 
ja milijonus National Geogra
phic žurnalo skaitytojų. O šis 
žurnalas mokslinėje periodikoje 
yra vienas iš autoritetingiausių.

Aštresnė akis, žinoma, pa
gaus pozavimą nuotraukose, 
propagandą — žodinėje dalyje. 
Pvz., nuošaliame parke Baikalo 
ežerą stebi du brangiais kaili
niais apsivilkę senukai, taria
mai atsibastę iš “netolimo kuror 
to”. Visas parkas prisnigęs, tik 
nė vienos snaigės neužkritę ant 
puikaus, gražiomis spalvomis 
nudažyto suolelio. Arba Mr. 
Conger nuotraukomis ir žo
džiais rodo moderniškas geležin 
kelio stotis, aerodromus, fabri
kus, pastatus, Anot jo, visose 
srityse Sibire vyksta nuostabi 
pažanga, ir iškviesti liudininkai, 
pradedant mokslininkais, bai
giant kiaulių šėrėjomis, kalba a- 
pie didelę ir dar vis didėjančią 
Sibire laimę. Bet autorius savo 
teigimus sugriauna, kai ima tei
sinti Sibiro užsklendimą nuo Va 
karų pasaulio. Girdi, “... rusai 
yra išdidūs žmonės. Sovietai ne
nori, kad kas nors, o ypač ame
rikiečiai, pamatytų jų žrašte že 
mą gyvenimo standartą”.

Girdėjo dainą
Pabėgusi į laisvąjį pasaulį 

Stalino duktė jau spėjo paliudy
ti, kad užsieniečiai tikrosios Ru
sijos nemato. Tikrojo Sibiro ne
matė ar nenorėjo matyti nė Mr. 
Conger. Jis nematė nė tremti
nių, nė koncentracijos stovyklų. 
Tiesa, prisimena tokių stovyklų 
gausumą Stalino laikais, prilei
džia, kad jų šiek tiek ir dabar 
esą užsilikę, bet skaitytoją nu
teikia tuo nesirūpinti. Mr Con
ger matė fasadus ir juos paro
dė 2 milijonams National Geo
graphic žurnalo skaitytojų.

Iš kitos fasadų pusės, pėsčias 
žygiuodamas per Sibirą, užėjo 
“Žemės šauksmo” Linas. Jis ma 
tė tremtinių procesijas, lydimas 
enkavedistų ir šunų, ir pats to
se procesijose žygiavo. Jis ste
bėjo medkirtes (jų tarpe ir sa
vo motiną), pūgom siaučiant, 
parsvyruojančias į savo landy
nes, kurios trūko šilumos ir per 
šlapusiems skarmalams išdžio
vinti. Jis liudija, kad bado, šal
čio, cingos ir enkavedistų šūvių 
iš kančių išvaduoti tremtiniai 
Sibire laimingesni už gyvuo
sius.

Lino matytas Sibiras daug au 
tentiškesnis už Mr. Conger ap
rašymą. Lino Sibiras be akorde 
onų, be piknikų ir be brangiuose 
kailiuose įsisupusių karvių mel
žėjų :

“Tyli, be jokio paukščio būda 
vo taiga balandy, net ir gegužy, 
kai tik imdavo tirpti sniegai. Ty 
Ii taiga sugerdavo daugelio vilk
stinių vaizdą, daugelį atodūsių 
ir dejonių, daugelį paskutinių 
mirštančio žvilgsnių į tolį, kur 
pasiliko gimtinė, laisvė ir svajo
nės” (Žemės šauksmas, 126 p.).

Linas ir Mr. Conger Sibire 
girdėjo tremtinio dainą. Mr.

Gov. George Romney

Emanuel Celler (D.N.Y.) pataria 
respublikonų partijai ištirti Michi
gan gubernatoriaus Romney gali
mumus būti kandidatu į preziden
tus, nes Romney esąs gimęs Meksi
koj. Amerikos konstitucija telei
džia rinkti prezidentu tik pilietį, 
kuris pilietybę yra gavęs kaip čia- 
gimis.

Conger pasakoja, kad “nuosta
bią tremtinio dainą” girdėjęs 
laimingų medkirčių stovykloje. 
Ji skambėjusi taip:

Garbinga jūra-šventas Baika 
le,

Šlovingas laive-žuvų statine.
Užgriūkit vėjai, sukelkit ban

gą,
Nereiks toli plaukti, gerasis 

drauge.
Ilgai nešiojau sunkias grandi 

nes

Ilgai basčiausi kalnuos Aka- 
tų;
Pabėgt padėjo senas bičiulis-
Gimiau iš naujo...

Mr. Conger girdėta daina tar 
nauja rusų propagandai, kad, 
būk, Sibiras tampąs laiminga 
tremtinių tėvyne.

Kitokią dainą Sibire girdėjo 
Linas. Jis, atsitiktinai prisijun
gęs, žygiavo slavų tremtinių ko
lonoje. “Dykumos įtemptą tylą 
drumstė tik sniege kojų čiuk- 
šėjimas ir gurgždėjimas bei sun 
kūs pavargusių atodūsiai. Įsi
klausius į visus tos minios gar
sus, atrodė, tarsi kas iš po že
mių murmėtų, tarsi prispausta 
dejonė, užspaustų lupų skundas 
ir vos beplakančių širdžių vil
tis atsigauti... Erdvė buvo labai 
tyli. Ir, staiga, minios kojų ne
garsiame čiukšėjime pasigirdo 
skausmingas šūktelėjimas, su 
meliodinga priegaide:

O piosenka moja, piosenka:
Neruchai mėgo sierca, bo sie- 

rea plačy...” (cit. 296-7 p.).
Tai ne propagandai sukurta 

tremtinio daina, bet asmeniš
kam skausmui išlieti. Ji tikra, 
nors ir nežinoma, “ar tai buvo 
žinoma lenkiška dainelė, ar len
kas tremtinys kelionės tyloje 
pats ją sukūrė”.

“Laisviesiems broliams”
Lino istorija graudi. Patogia

me gyvenime graudžių istorijų 
(kaip ir mirties temų) daug kas 
nebemėgsta. Daug smagiau skai
tyti “congerinius” pasakojimus. 
Gal todėl begaliniuose plepėji
muose pasiklydęs Dirvos aki
mirkų rašytojas “žemės šauks
mo” autorę pavadino raudančia 
stirna. Ką gi, laisvame krašte 
galima ne tik laisvai rašyti, bet 
taip pat prarasti ribas, skonį ir 
džentelmeniškumą. Tik keista 
kad kartu su savo bendradar
biais kartais viso to pritrūksta 
ir laikraščių redaktoriai.

Trėmimų, tremties ir kovų už 
laisvę temos universalios, ir tie
siog sunku suprasti, kad jos mū 
sų grožinės prozos kūrėjų taip 
mažai paliestos. Pasiteisinama į 
vairiai: vieniems dar trūksta 
laiko perspektyvos, antriems - 
dokumentacijos, tretiems —drą 
sos patikėti buvusių įvykių re
alybe. Atrodo, kad pavergtame 
krašte yra jaučiamas šitas lais
vųjų lietuvių rašytojų santūru 
mas. Ne pripuolamybė, kad 
“laisviesiems broliams” skirtuo

Mūsų kolonijose
Kenosha-Racine, Wisc.

LIETUVIŲ SPAUDOS MfiNUO

LB gegužės mėnesį skelbia 
lietuvių spaudos platinimo mė
nesiu. LB vietos apylinkė turi 
du lietuviškų knygų platinto
jus, tai B. Juška ir P. Petrušai- 
tis.

Per LB Kenoshos - Racirto a- 
pylinkės pavasarinį parengimą 
bus ir lietuviškų knygų stalas. 
Yra gauta siuntos naujų kny
gų. Be to, yra užsakyta LB 
Kultūrinio fondo visi leidiniai.

PAVASARINIS PARENGIMAS

LB c. v. pirm. J. Jasaitis da
lyvaus mūsų pavasariniame pa
rengime ir pasakys kalbą.

Pavasarinio parengimo iškil
mės prasidės 2 vai. p. p. Bus 
trumpas visų organizacijų pri
statymas, veikėjų prisiminimas 
ir jų pagerbimas, meninė pro
grama, šokiai ir kt. Visos iš
kilmės vyks svečiams sėdint 
prie vaišių stalų.

Rengėjai prašo visus gausiai 
■dalyvauti ir nevėluoti, bilietus 
užsisakyti iš anksto pas valdy-

dauja mūsų kūrėjus išdainuoti 
se laiškuose Mykolas Viltis mai 
jų “nebaigtas dainas”. “Mūsų 
širdys neišlaikys, jei ir jūs nu
tilsite”, skundžiasi pogrindinis 
Lietuvos poetas. Savo laiškuose 
Mykolas Viltis nekalba vien sa
vo vardu. Jis sako, kad šie laiš
kai laisviesiems broliams ateina 
iš “pamiškių juodų, iš liūnų”, 
“iš kalėjimų, tortūrų kamba
rių”, “iš prekyviečių, kur mūsų 
kūnai tįso iškankinti”, “iš Arkti 
kos, iš Sibiro žiauriausių pa
kraščių”. Tai kolektyvinis kentė
jusių ir kenčiančių (kartu ir Li
no Rudėno) balsas. Alė Rūta tą 
balsą išgirdo anksčiau, negu 
laisvąjį pasaulį pasiekė Mykolo 
Vilties poezija.
-------- .-------------- ---------------------

Mūsų mielajam geradariui - Orthopedui,
PETRUI R. ŠILEIKIUI,

jo mylimai motinai KAZIMIERAI BANEVIČIŪTEI - 
ŠILEIKIENEI mirus, giliai užjaučia ir kartu liūdi, 
pacientai - invalidai:

E. J, Brazaitis. S. Gylys,
Pr. Kundrotas, Stp. žemaitis.

If you don’t help 
your school officials 

open recreation areas 
nights,weekends and 
during the summer,

nobodyelsewill. '

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATA RNAVIMU.
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoj spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės vi
soje Amerikoje.

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street

CHICAGO. ILL. 60629 TEL LU 5 - 9500

bos narius. Parengimas įvyksta 
gegužės 28 d. Šv. Petro parapi
jos salėje Kenoshoj, 310 - 23 St.

Aukštaitis

Katalikų pasauly
Šv. Petro ganytojiškoji 

reikšmė
Fopiežius Paulius VI-sis Vatikano 

bazilikoje kalbėjo tikintiesiems apie 
šv. Petro primato ganytojinę reikšmę. 
Šv. Petrui buvo suteikta aukščiausio
ji galia Bažnyčioje ganyti tikinčiųjų 
kaimenę. Tačiau toji aukščiausioji ga- 
ny.toj avimo galia — aiškino popiežius 
— artimiausiai rišasi su meile Kris
tui ir visiepns tikintiesiems. Jau šven
tasis Augustinas yra prasmingai pasa
kęs: Tikėti Kristų, reiškia mylėti Kris
tų... Šioje Petro niekada negęstančio
je meilėje Kristui — kalbėjo Popie
žius Paulius VI-sis — ir slepiasi vi
sa apaštalinio primato esmė ir gany- 
tojinė galia. Iš meilės Kristui ir jo 
sekėjams kyla Bažnyčios galia juos val
dyti, mokyti ir pašvęsti. Tą galią šven
tas Petras paliudijo savo krauju čia 
Romoje ir perdavė ją savo įpėdiniams 
toliau tęsti tą misiją — stiprinti bro
lius tikėjime ir meilėje.

flt 1

AUSTRUOS KANCLERIS
BUDAPEŠTO KATEDROJ
Austrijos. vyriausybės min. 

pirm. kancleris Klaus lankėsi 
Vengrijoje. Kristaus Žengimo į 
Dangų šventėje kancleris Klaus 
nepaisant oficialios programos 
dalyvavo šv. Mišiose Šv. Mato 
bažnyčioje Budapešte. Tai pir
mas kartas po H-jo Pasaulinio 
karo, kad svetimos valstybės 
vyriausybės atstovas viešai daly 
vavo katalikų pamaldose. Ta 
proga Austrijos kancleris ap
lankė ir Esztergom katedrą ir 
susitiko su vyskupu Scihwarz- 
Eggenhoferių. Be to Vengrijos 
vyriausybės surengtame oficia
liame priėmime Austrijos kanc
lerio garbei Budapešte dalyvavo 
ir dauguma Vengrijos katalikų 
vyskupų.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME ^**”1 ”
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7Ist Street Tel. GR 6-2345 - 8
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILU GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

lr kitų papuošimų 
2443 Mest 63rd STREET 

Telel. PRospect 8 - 0833 PRospect 8 - 0834

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲDIREK TORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:

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

4330 - 34 South California Avenue 
Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienr. “Drauge”.

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef, — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

TeL REpublic 7-1213 
TeL Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

3307 8. LITUANICA AVĖ.

10321 8. MICHIGAN AVĖ.

3819 8. LITUANICA AVĖ.

TeL OLympic 2-1008



6 DRAUGAS, pirmadienis, 1967 m. gegužės mėn, 22 d.

X Balfo Chicagos apskrities 
valdyba praneša, kad gegužės 
— birželio tradicinės vajaus rin
kliavos, kuri kasmet buvo vyk
doma prie bažnyčios Marąuette 
Parke vokeliais, dėl dabar vyks
tančios arkiv. Cody rinkliavos, 
iš piel. V. Černiausko nebuvo 
gautas leidimas, bet buvo paža
dėtas liepos ar rugsėjo mėne
siui, žiūrint, kada Balfo 5 sky
riaus valdyba paprašys ir ras 
reikalinga..

X Marijonos ir Juozo Bačiū
nų vedybinio gyvenimo auksi
nė sukaktis penktadienio vaka
re buvo iškilmingai paminėta 
South Shore Country klubo sa
lėse, dalyvaujant daugybei sve
čių ne vien iš Chicagos, bet ir 
iš Wasihingtono, New Yorko, 
Detroito, Clevelando ir kitų 
miestų. Apie tai “Drauge” turė
sime platesnį aprašymą.

X Paštininkų knygai trūks
ta žinių apie Biržų, Utenos, Uk
mergės, Kėdainių, Telšių, Kre
tingos, Marijampolės, Alytaus ir 
Šakių paštus. Prašome atsimi
nimų ir nuotraukų. Siųsti adre
su: A. Gintneris, 3221 W. 61 
St., Chicago, IU., 60629.

X Kun. Jonas Sevvell (Švil- 
pauskas), naujai įšventintas, 
paskirtas vikaru į Šv. Gertrūdos 
parapiją, Franklin Parke.

X Kun. Jurgis Griškėnas, 
naujai įšventintas, paskirtas 
vikaru į Šv. Jono Vianny para
piją, Northlake.

X Brighton Parko lituanis
tinės klasės mokslo metų už
baigimo ir abiturientų išleistu
vių iškilmės įvyks gegužės 28 d. 
2 vai. p. p. mokyklos salėje. 
Tėvų komitetas prašo svečius ir 
tėvelius mokslo metų užbaigime 
gausiai dalyvauti ir tuo suteikti 
džiaugsmo mūsų mokyklą lan- 
kantiem vaikučiam. Iškilmės 
bus baigtos vaišėmis.

x Pov. Dirkis, žinomas vi
suomenės veikėjas, vėl staiga 
susirgo. Ta pačia proga pažy
mėtina, kad jis yra parašęs 
knygą apie prof. Voldemarą, ku
rią tikisi išleisti.

X Lietuvių Filatelistų drau
gijos “Lietuva” znarių susirin
kimas iš gegužės 30 atkeliamas 
į gegužės 23 d. 7 v. v. Jaunimo 
centre. Kviečiami nariai ir pri
jaučiantieji gausiai dalyvauti.
x GEBA PROGA LIETUVIAMS
nusipirkti naują arba naudotą 
RAMBLER. Turime visokių mode
lių. Kviečiame mus aplankyti susi
pažinimo išpardavimo proga. Chet. 
Turbins Hammond Rambler, Ine. 
5701 Calumet Ave., Hammond, 
Ind tel. 731-1488 ir 931-5545.

Mikas Venclauskas, 
pardavėjas. (Sk.)

X Marąuette Parke netoli 
Maria H. S. parduodamas 2-jų 
butų geram stovy mūr. namas. 
Po 3 miegamuosius. Modern. 
vonios ir virtuvės, aukštas rū
sys, pastogė, karšto vandens — 
gazo šilima, 2 maš. mūr. gara
žas. Tel. 776-2058. (sk.)

X Padarykit staigmeną bai
giančiam mokyklą: užrašykit 
baigimo iškilmes magnetofonu. 
Telefunken magnetofonai veikia 
baterijomis ir namų elektra. 
Gradinskas, 2512 W. 47th Str., 
FR 6-1998. (sk.)

Jurgis Kasakaitis, naujas Lietuvių 
mubiejaus įsteigėju St. Balzeku.

X A. a. Stasys Karpis - Kar- 
piūnas mirė staiga širdies liga. 
Gimęs 1914 m. Jis buvo Lietu
vos kariuomenės viršila. Kadan
gi jis čia neturi artimųjų, tai jo 
kūnas yra miesto lavoninėje ir, 
jei niekas neatsilieps, tai bus iš 
ten palaidotas. Buvo kilęs iš Su
valkijos.

x Lietuvių Informacijos cen
tras gavo gražius Informacijos 
seminaro įvertinimo laiškus iš 
VVilliam R. Cahill, Public Com
munications firmcs, Glenn W. 
Heywood, Illinois Bell Telepho
ne kompanijos, Stanley Balze
kas, Jr., seselės Salesijos ir Al
gio A. Regio. Informacijos se
minarą organizavo Danguolė 
Bartkuvienė, Rūta Domarkaitė, 
Aldona Indreikaitė, Laima Nai- 
nytė, Vitalija Ruibytė, Laima 
Underytė, Augustinas Idzelis, 
Rimas Pauliukonis, Romas Sa- 
kadolskis ir Martin Santoski.

X Veiklioji Phoenix, Arizo
na, LF įgaliotinė p. Emilija Jo- 
sen - Jasinskienė atsiuntė Lie
tuvių Fondui Antano Urbučio 
gyv. Phoenix, 100 dol. Jis užpil
dytos LF nario anketos gale sa
ko: “Amerikoje jau esu 60 me
tų. Neužmiršau savo gimtosios 
kalbos, šiandien prisiųsdamas 
100 dol. noriu prisidėti prie lie
tuvybės išlaikymo ir pasižadu, 
kol Dievas mane laikys, didin
siu savo įnašą”. Gi E. Josen - 
Jasinskienė savo laiške rašo: 
“Prisiųsdama 100 dol. A. Urbu
čio įnašą į LF, noriu tik tiek pa
rašyti, kad šis žmogus nėra tur
tingas, bet turi jautrią širdį lie
tuvybės reikalams. Jis yra inva
lidas, vaikšto tik su lazdomis. No 
rėčiau, kad A. Urbučio pažadas 
būtų viešai paskelbtas, gal su
minkštins širdis tų, kurie yra 
užkietėję lietuvybės reikalams. 
Darau viską, kad išpildyti mums 
skirtą kvotą”.

LF adresas: 6643 So. Maple- 
wood Ave., Chicago, III. 60629.

(pr.)

KNYGŲ MĖGĖJŲ ROJUS
Geg. 23—25 bus rojus knygų 

mėgėjams. Brandeis universite
to rėmėjos ruošia knygų išpar
davimą Edens plazos automaši
nų pastatymo aikštėje. Parduo
dama 100,000 knygų nuo 10 c. 
iki dolerio. Kai kurie daugiato
miai veikalai šiek tiek branges
ni. Pajamo skiriamos naujų 
knygų pirkimui universiteto bib
liotekai. Pernai iš naudotų kny
gų pardavimo rėmėjos šiam tiks 
lui sutelkė $14,000.

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJI POLICININKAI

Pereitą penktadienį 34 naujo
kai užbaigė Chicagos policijos 
akademiją ir šiomis dienomis 

| laukia paskyrimo. Jų tarpe yra 
j ir Frank Morkūnas, 7242 S. 
Troy.

AKIŲ BANKAS
Norintieji, kad tuojau po mir 

ties jų akys būtų panaudotos su
teikti kitiems regėjimą, turėtų 
dabar susitarti su akių banku, 
kurį veda Illinois Society for 
the Prevention of Blindness, 220 
S. State st. Telef. VVA 2-8710.

NELEIDŽIA LAIKYTI ARK
LIO PRIE NAMŲ

John Maloney, miesto zonavi
mo administratorius, užklaustas
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kultūros muziejaus tarnautojas, su

Vliko pirm. dr. K. J. Valiūnas, gegužės 12-14 d. dalyvavęs Clevelan
de pasitarimuose su PLB valdyba, taip pat lankė ir amerikiečius politi
kus. Cuyahogos apskrities administracijos rūmuose Vliko pirminin
kas turėjo ilgesnį pokalbį su apskrities kontrolierium ir Tautybių są
jūdžio pirmininku Ralph J. Perk apie pavergtosios Lietuvos padėtį ir 
visų tautybių bendrą sus'telkimą kovai prieš komunizmą. Pirmininką 
žymiem amerikiečių pareigūnui pristatė ‘‘Tėvynės Garsų” radijo ve
dėjas J. Stempužis. Nuotraukoje dr. J. K. Valiūnas, J. Stempužis ir 
R. J. Perk.

/J AR T! IR TOL!
i. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas, pareiškė užuojautas 
Jamaikos ministerio pirmininko, 
Ghanos kariuomenės viršininko 
ir buvusio Fed. Vokietijos kanc
lerio K. Adenauerio mirčių pro
ga tų kraštų ambasadoriams. 
Balandžio 26 d. Lietuvos atsto
vas ir ponia O. Kajeckienė daly
vavo JAV prezidento ir ponios 
Lyndon Johnson priėmime Bal
tuose rūmuose, suruoštame dipl. 
misijų šefų ir jų žmonų garbei.

Stasė Baltrėnaitė ir Gvidas Šakys, 
ve klūs Los Angeles, Calif., lietu
vių kolonijos nariai, gegužės 13 d. 
sukūrė lietuvišką šeimą.

Nuotr. L. Kančausko

Lindos Rusnakaitės, ar ji galin
ti laikyti arklį prie namų, atsa
kė, kad reikėtų esamam įstaty
mui padaryti išimtį, o zonavimo 
apeliacijos taryba neigiamai žiū
ri į išimčių prašymus.

KĄ KIEKVIENAS TURI ŽI
NOTI APIE KOMUNIZMĄ
Vysk. Fulton Sheen kalbės to

kia tema kitą sekmadienį, geg. 
28 d., 6 vai. vak. per televizijos 
stotį WFLD, kanalas 32. 
EISMO SAUGUMO SAVAITE

Illinois gubernatorius Otto 
Kemer paskelbė geg. 21—28 d. 
eismo saugumo savaite, primin
damas valstijos gyventojams, 
ypač chicagiečiams, kad pernai 
šioje valstijoje daugiau kaip 2,- 
500 asmenų žuvo ir 149,000 bu
vo sužeisti automašinų nelaimė
se, kuries sudarė 450 mil. dol. 
ekonomiško nuostolio.
PAKIJUVO KITAS TEISĖJAS

Illinois teismų komisija besi
ruošiant tirti prieš teisėją Louis 
Kizą iškeltus kaltinimus, pateko 
į panašias bėdas ir teisėjas Ja
mes Murphy, kuris irgi yra iš
rašęs daug žemos sumos užsta
tų nusikaltėliams arba juos yra 
paleidęs be užstatų.

RADO AKCIJŲ GATVĖJE
Moteriškė miesto centre ra

do konvertą, kuriame buvo 118 
Pepsi-Cola kompanijos akcijų, 
vertų $10,600. Radinys laukia 
savininko policijos . nuovadoje 
1121 So. State St.

— Ateitininkų moksleivių ir 
jaunučių, Rytinio pakraščio va
saros stovykla. įvyks nuo rug
piūčio 6 d. iki rugpiūčio 20 d., 
Kennebunkport, Maine, tėvų 
pranciškonų sodyboje.

Moksleivių ir jaunučių sto
vyklos turės savarankiškas pro
gramas. Stovyklos vadovybės 
sąstatas ir smulkios informaci
jos bus paskelbtos vėliau. Re
gistracija bus pradedama birže
lio mėn. Visi moksleiviai ir jau
nučiai ateitininkai kviečiami pa
sinaudoti šia puikia proga ir 
gausiai dalyvauti lietuviškoje 
stovykloje.

— Rafael Sealey knygą 
“Essays in Greek” leidžia Ma- 
nyland Books leidykla.

— Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas ir ponia pastaruoju me
tu dalyvavo Olandijos, Daho- 
mey, Senegalo, įSierra Leone,

'Tanzanijos, Nacionalinės Kini
jos, Austrijos, Laoso ir Vokie
tijos ambasadorių ar tų amba
sadų pareigūnų suruoštuose pri
ėmimuose tautos švenčių, ar tų 

! kraštų aukštų pareigūnų lanky
mosi bei išleistuvių progomis. 
Balandžio 16 d. dalyvavo Adas 
Israel Synagogue įvykusiame 
koncerte. Vienas kantorių buvo 
kilęs iš Vilniaus.

Amerikoj Pulitzer premija
įsteigta 1917 m.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Londone gegužės 13 d. 

Sporto ir Socialinis klubas su
ruošė lietuviams pensininkams 
pagerbti vakarienę. Dalyvavo 
apie 30 pensininkų, kurių dau
gumą sudarė moterys. Pensinin
kų vardu padėkos žodį tarė P. 
Bulaitis. Trumpas, bet aktua
lias mintis pareiškė ir kiti kal
bėtojai. Iš viso toks subuvimas 
tik pirmą kartą suruoštas Lon
done.

— Lietuvių Namuose Moterų 
sambūris “Dainava” gegužės 13 
d. suruošė balių. Draugija balius 
suruošia kiekvienais metais, pa
vasarį ir rudenį. Pelnas paskir
tas šalpai.

— Nottinghame gegužės 14 
d. Jaunimo židinyje buvo atlai
kytos gedulingos pamaldos už 
a. a. Kazimierą Deveikį. Vėliau 
vietos kapinėse buvo pašventin
tas velionio paminklas, kurio 
pastatymui pinigus suaukojo iš 
visos Anglijos lietuviai. Velio
nis ilgą laiką tarnavo 4 pėsti
ninkų L. K. Mindaugo pulke ir 
buvo užsitarnavęs viršilos laips
nį. Po antrojo karo atvyko į An
gliją ir atlikęs darbo prievoles, 
vėliau ilgą laiką gyveno Nottin
ghame. Ten prieš keletą metų 
ir mirė.

— Lietuvių Sodybos pastatai 
prijungti prie miesto vandentie
kio. Dabar vanduo jau yra įves
tas į visus kambarius ir įreng
tas dušas. (V. Vyt.)

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
LIETUVIAI MOKYTOJAI MI

NĖS BAISŲJĮ BIRŽELĮ
Amerikos Lietuvių mokytojų 

sąjungos Chicagce, skyrius bir
želio 4 d. organizuoja Baisiojo 
birželio mokytojams minėjimą. 
11 vai. tėvų jėzuitų koplyčioje 
bus atnašaujamos šv. mišios už 
žuvusius ir į Sibirą ištremtus 
mokytojus. Po mišių trumpos 
iškilmės prie žuvusiems pagerb
ti paminklo ir visų mokytojų bei 
jų artimųjų bendras posėdis — 
kavutė Jaunimo centre (5620 
So. Claremont, Chicago, III.). 
Mišių metu giedos mokyt. Dalia 
Kučėnienė, posėdžio metu pa
grindinis kalbėtojas — mokyt. 
Ignas Serapinas. Kolegas moky
tojus, prašoma nelaukti atskiro 
kvietimo ir ateiti.

Bendrame susikaupime prisi
minsime savo kolegų Baisiojo 
birželio aukas ir jų žiauriajame 
Sibire kančias, kas sustiprins 
mūsų darbo jėgas tęsti savo ir 
jų nebaigtus planus. Mes gimėm 
ne sau, bet Lietuvių tautos švie- 
sesniai ateičiai. Vai.

MARQUETTE PARKO LIETU
VIŲ PARAPIJOJ

Gegužės 7 d. sukako 40 me
tų nuo įkūrimo Gimimo Švč. P.
M. lietuviiį parapijos Marąuette 
Parke. Sukaktis buvo gražiai pa 
minėta gegužės 6 d. Beveriy 
Country Club iškilmingoje va
karienėje ir gegužės 7 d. baž
nyčioje pamaldomis, į kurias 
atsilankė arkiv. J. Cody ir pa
sakė pamokslą, pasveikindamas 
parapiečius sukakties proga.

Iškilmingoje vakarienėje da
lyvavo arti 400 parapiečių ir 
svečių iš kitų parapijų. Vaka
rienė pradėta JAV ir Lietuvos 
himnais, kuriuos pagiedojo Ma
ry Banky, akomp. Naris, ir 
kun. Yerkes malda.

Vaišių metu programos vedė
jas J. Banky, sukakties minėji
mui rengti komiteto vardu pa
sveikino svečius ir trumpais 
bruožais prisiminė šios parapi
jos nueitą kelią: pirmuosius 
šios parapijos steigėjus — kun. 
Baltutį — pirmąjį kleboną, pir
mojo komiteto narius, kurių tik 
vienas V. Birgelis tebėra gyvas 
ir vakarienėje simboliškai atsto
vavo visus anuos pirmuosius 
parapijos steigėjus. Pasveikinti 
Oškeliūnas ir Philips, seniausi 
šios parapijos komiteto nariai, 
arti 40 metų be pertraukos ėję 
patikėtinių pareigas. J. Banky 
pažymėjo, kaip sparčiai augo ši 
parapija parapiečių skaičiumi ir 
finansiniu pajėgumu. Išaugo mo 
kykla, senąją bažnyčią pakeitė 
naujoji, pasididžiavimo verta 
bažnyčia ir dabar ruošiamasi 
naujiems darbams — seselių 
mokytojų namų statybai.

Jurgis Janušaitis iškėlė šios 
parapijos steigėjų drąsą, ryžtą 
ir besąlyginį lietuvių pasiauko
jimą bei prisirišimą prie savos 
parapijos. Ir ši parapija prieš

Inž. Algis Grigaliūnas su žmona ir 
Vladas Butkevičius.

— Inž. Algimanto ir Redos 
Kongaitės sutuoktuves gegužės 
6 d. Pcblado, prie Medellin, pa
laimino kun. N. Saldukas. Ta 
proga Vladas ir Aldona, jauno
sios teta, Butkevičiai jaunave
džiams, sukūrusiems lietuvišką 
šeimą, surengė savo ūkyje po
būvį, į kurį buvo sukvietę gimi
nes ir draugus.

40 metų buvo įsteigta tam, kad 
lietuvis galėtų melstis gimtąja 
kalba svetimoje žemėje, kad lie
tuvių šeimų vaikai būtų mokomi 
gimtosios tėvų kalbos. Kaip ir 
visos, taip ir ši parapija atliko 
didelį vaidmenį lietuvių gyveni
me ir lietuvius per eilę metų 
jungė dideliems darbams. Kalbė 
tojas linkėjo, kad ir ateities 
dešimtmečiais šioje parapijoje 
skambėtų lietuviška giesmė, mai 
dos žodis ir čia lietuvis būtų tik 
ruoju šeimininku.

Kun. J. Kuzinskas padėkojo 
komitetui už sėkmingą darbą ir 
svečiams už atsilankymą bei pa
rapijos reikalų parėmimą.

Šios parapijos dabartinis kle
bonas prel. V. Černauskas savo 
žodyje išreiškė dėkingumą šios 
parapijos žmonėms už gražų su
gyvenimą, nuoširdų bendradar
biavimą. Dėkojo šios parapijos 
steigėjams gyviesiems ir miru
siesiems už tas pastangas, ku
rių dėka šiandien Marąuette 
Parko lietuvių parapija esanti 
pati gražiausia. Vakarienė baig
ta šiai progai labai tikusia kan. 
V. Zakarausko malda.

Elizabeth Kallimyer “Miss Virgi
nia”, gražuolių rinkimuose Miami 
Beach, Fla., išrinkta fotogeniškiau 
šia mergaite.
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FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
į 3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7202
į didelis pasirinkimas įvairiausių televizijos, radio,
S stereo aparatų pardavimas ir taisymas, taipgi 
’ ORO vėsintuvai, spalvotos televizijos aparatai.

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM.

4 firaa O 4
On savings accounts ,jd investment nonų

NUO SAUSIO Men. I d., 1967 
Sąskaitos apdraustos iki $15,000 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

T E A C H I N 
FRESNO COUNTY, CALIFORNIA

Elementary, Secondary, Mentally Retarded and Speech Therapy, 
Min. Req. AB vvith 8 hours practice teaching or AB with 2 years 
experience. Excellent opportunity in the sunny San Joequ>n 
Valley. Near State Colleges and Universities. Finest recreational 
area in the west.

WIRE, IVRITE, OR CALL MR. E. DEUTSCHMAN
FRESNO COUNTY SCHOOLS

2314 Mariposa St. Fresno, California 
Phone 209-268-6011

I

4

CIRCUIT T V Jt RADIO (LIETUVIAI)
Sav. DAN LIUTIKAS » 

NAUJŲ PARDAVIMAS — VARTOJAMŲ TAISYMAS ‘ 
.GREITAS patarnavimai — GARANTIJA - KREDITAS. 1 

2412 VVEST 71st ST, CHICAGO, ILL. 60629, TEL. - 471-2446 I

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimai 

• Paiki atmosfera

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

PIETOS 
S 1.65 & S2.25

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA - 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
Atdara ’ekmad iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad ir 

fteštadieniaia iki 5 valandos ryto

Pažymėtina, kad šiai sukak
čiai ruošti buvo sudarytas spe
cialus komitetas: garbės pirm. 
klebonas prel. V. Černauskas, 
vykd. pirm. kun. J. Kuzinskas, 
talkininkai — J. M. Banky, J. 

i Janušaitis, J. Evans, M. V. Pe
trošiai, D. ir K. Kelpšai, L. ir 
V. Shebelski ir A. ir V. Vaitkai.

Komitetas savo darbą atliko 
pasigėrėtinai. Visur vyravo pa
vyzdinga tvarka, punktualumas, 
o iškilmingoje vakarienėje gied
ri ir maloni aplinka.

Vakarienės metu statybos fon 
dui aukojo 20 asmenų ir viso 
aukų gauta 2,915 dol. Iš vaka
rienės pelno $1,600.70. Statybos 
fondui komitetas įteikė 4,515 
dol. 70 c.

Trys svečiai laimėjo skirtas 
dovanas. Dail. V. Petravičiaus 
vertingas kūrinys — mozaika 
atiteko V. Janušaitienei.

Svečių nuotaikas paįvairino * 
gera Byansko muzika, rožių val
sas ir smagūs šokiai. Vakarienė
je susitiko daug senų bičiulių ir ’ 
nuoširdžiai visi dalinosi savosios 
parapijos laimėjimais, rūpesčiais 
ir viltimis. J. šešupis

— Marųuette Parko, Chicagoje, li
tuanistinėj mokykloj mokosi 378 mo
kiniai ir dirba 10 mokytojų.

TVOROS 
STOGELIAI 
TUREKLIAI 

DURYS — LANGAI
36 rūšių ir spalvų.

KOSTAS BUTKUS
PR 8-2781 ir LU 5-6291

bet kuriuo laiku ir pavyzdžius
jums pr statys namus.
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