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Rumunijos

vadas

krašte

mėgiamas
Gyventojai patenkinti jo 

politine kryptimi
Bukareštas. — Vakarų spaudos 

atstovai Rumunijos sostinėje į- 
žiūri vis labiau kylantį preziden
to ir partijos vado Nicolae Ceau- 
sescu populiarumą. Esą, dažnu 
atveju praeiviai gatvėse, susitikę 
ir apsižvalgę ar niekas negirdi, 
pašnibždomis taria: “Žinai, man 
tikrai patinka Ceausescu”.

Pernai, tie patys žmonės, buvę 
patenkinti savo prezidento laiky
sena sovietų atžvilgiu, tačiau 
Čekoslovakijoje įsigalėjus Dubče
ko laisvėjimo krypčiai, reikšdavo 
norą: būtų neblogai ir mums tu
rėti savąjį Dubčeką. Dabar gi, 
Dubčekui jau išnykus iš politinio 
horizonto, Ceausescu vis labiau 
garbinamas.

Pasitikėjimas vis auga...
Šiuo metu niekas Bukarešte 

neabejoja: prezidentas sugebė
jo suburti gyventojus ir pasitikė
jimas jo vedama kryptimi vis 
didėja. Svarbiausia, kad jam pa
vykę išlaikyti suvereninę, nepri
klausomą kryptį.

Vis dėlto, dar vis ryški baimė: 
ar sovietai, prisidengdami kari
niais manevrais, nesugalvos vyk
dyti invazijos į Rumuniją? Ta
čiau ir šiuo atveju gyventojai 
pasitiki: prezidentas ras būdų iš
vengti grėsmės ir kuriuo nors ke
liu susitars su Kremliumi. 
Gyventojai telkiasi j “gynybos

batalijomis”
Rumunijos — Sovietų įtampa 

sukėlė didelį krašto susidomėji
mą politiniais klausimais. Prezi
dentui po Čekoslovakijos invazi
jos pradėjus organizuoti vad. 
“gynybos batalijonus”, šiuose tel
kiasi vis daugiau gyventojų, net 
ir intelektualų neišskyrus. “Mes 
norime parodyti savo pritarimą 
krašto gynimo pastangoms” — 
jie taria.

Aplamai, rumunai, ir ne tik 
kultūros barų atstovai, apgailes
tauja Čekoslovakijos įvykius ir 
priduria: “jei rusai savo invaziją 
prieš mus būtų vykdę, tai būkite 
tikri — mes pasipriešintume 
ginklu”.

Visas kraštas remia prezidentą
Bukareštas. — Prezidentui N. 

Ceausescu pirmadienį kalbėjus 
kom. partijų suvažiavime, jau ki
tą dieną visoje Rumunijoe kilo 
visuotina pasitenkinimo banga. 
“Mes turime remti Ceausescu” — 
tokie šūkiai ir panašūs buvo gir
dimi ne tik sostinėje, bet ir visa
me krašte.

Enrico Belinguer, Italijos komunis>- 
tų delegatas Maskvoje, birželio 11 
d. aštriai puolęs Kremliaus politi
ką.

Skrydis į menulį liepos 
men.

HOUSTON. — NASA, erd
vės tyrinėjimų įstaiga vakar 
paskelbė: “Apolio 11” žygis i 
mėnulį, kaip numatyta, bus 
pradėtas š. m. liepos 16 d. Bu
vo žinių, kad jis galėjo būti ati 
dėtas vienam mėnesiui. Dabar 
paskelbta, kad nėra kliūčių jį 
vykdyti numatytu laiku. Nutū
pimas mėnulio paviršiuje įvyk
tų liepos 20 id.

Mirė J. L. Lewis
Ilgametis angliakasių unijos 

vadas

Washington. —Birželio 11 d. 
Washingtono ligoninėje mirė, su
laukęs 89 m. amžiaus, John Lle- 
weelyn Levis, 40 metų buvęs į- 
takingos Apjungtos angliakasių 
unijos vadu. Iš savo pareigų Uni
joje jis buvo pasitraukęs 1960 m. 
Lewis, amerikiečių visuomenėje 
laikytas legendariniu, spalvingu 
asmeniu, savo metu yra dėjęs pas
tangų organizuotai apjungti kraš
to paprastuosius, darbininkus - 
ne specialistus.

Angliakasio sūnus
Jis buvo gimęs Iowos valstijo

je. Jo tėvas buvo angliakasys. 
Pats Lewis, 12 m. sulaukęs, metė 
mokyklą ir įsijungė į anglies ka
syklų darbininkų tarpą. Vėliau 
jis kovojo už angliakasių darbo, 
atlyginimų reikalus ir daugelio 
buvo laikomas diktatūrinių polin
kių asmenybe. Šio krašto anglia
kasiai, daugiausia Levvis pastan
gomis, buvo vieni geriausiai ap
mokamų darbininkų.

• Brazilijos studentai įs ver- 
žė į JAV biblioetką Rio de Ja- 
neiro, sunaikino knygas ir gra
sino sumušią bibliotekoje bu
vusius 17 braziliečių. Patirta, 
kad užpuolikų grupė, apie 20 - 
30 asmenų, buvusi gerai organi
zuota. Užpuolimas siejamas su 
numatytu prez. Nixono įgalio
tinio N. Rockefellerio lankymu- 
si Brazilijoje.

PLYŠIAI MASKVOJE VIS GILĖJA
Komunistų suvažiavhnas Maskvoje vis ryškus skirtingomis delegatų pažiūromis — 
Italijos komunistų atstovas E Berlinguer aštriai puolė Maskvą, Kiniją, smerkė Čekos
lovakijos invaziją — Sovietų pasiūlytas do kumentas, italo nuomone, tai tik kurs
tančioji propaganda" — Penkių kraštų komunistai smerkė Čekoslovakijos invaziją.

įspėjo “nesipeškite” ir priminė 
Čekoslovakijos invaziją

Maskva. — Viena įdomiausių 
dienų Maskvoje vykstančiame ko 
munistų partijų suvažiavime bu
vo trečiadienis — tą dieną Ita
lijos komunistų partija, pati di
džiausia Vak. Europoje, kreipėsi 
ne tik į Sovietų Sąjungą, bet ir į 
Kom. Kiniją ir jas įspėjo — 
“baikite nesutarimus” ir 
sutinkame jums padėti”.

pasitenkinimą, net aiškią opozici- Esą, kai reikalinga “taikaus 
ją sovietų patvirtintam suvažiavi sambūvio politika bei kovojama 
mo dokumentui — rezoliucijai, _ prieš imperializmą, reikalinga ir 
kuria iškeliamas komunistų
vieningumas, kovojant su im-

perializmo apraiškomis”.
Kaip seka iš italo kalbos (ji bu

vo paskleista žurnalistų tarpe), 
Italijos komunistų atstovas dar 
kartą išryškino jo partijos nepri
klausomą kryptį ir savo kalbos

mes pobūdžiu jis žymiai išsiskyrė iš 
visų anksčiau kalbėjusių delega
tų.

Puolė ir Kiniją ir Brežnevą

Kinijos teigiama talka.”
Už partijų įvairias pažiūras, 

prieš Maskvos monopolį

Enrico Berlinguer, Italijos de
legacijos pirmininkas, be to, dele 
gatams pareiškė, kad jo partija 
primena, jog ji viešai jau buvo 
pareiškusi savo pasipriešinimą 
bei nepritarimą sovietų, praėj. 
vasarą, įvykdytai invazijai Če
koslovakijoje. Būdinga, kad Ber- 
linguerui darius pranešimą, tuo 
metu posėdžiui pirmininkavo Če
koslovakijos naujojo režimo va
das, dr. G. Husak, anksčiau siū
lęs suvažiavime nekelti Čekoslo
vakijos klausimo. (Jis jau buvo 
iškeltas visos eilės delegatų ir ašt
riausia forma — Australijos ko
munistų vado).
Italai išryškino nepriklausomą 

kryptį
Italijos komunistų atstovas, bū 

simas sergančio L. Longo įpėdi
nis, Berlinguer dar pareiškė ne- resniais išpuoliais.

Berlinguer savo pareiškimo 
pradžioje kritikavo Rumunijos 
prezidento Ceausescu kalbą, ku
rioje šis ragino nekelti Kinijos 
klausimo. Italas vėl puolė Kiniją, 
nes ji Rusiją su jos sąjunginin
kais pastatanti vienoje plotmėje 
su “JAV imperializmu”, gi Mao 
“mintis laikanti naujųjų laikų 
marksizmu-leninizmu.”

Berlinguer tuo pačiu ypu, 
nors ir netiesiogiai, nepritarė ir 
L. Brežnevui, praėj. šeštadienį 
aštriausiai puolusiam Kiniją bei 
jos vadus. Italo žodžiais, “mes 
jau pažymėjome, ir vis tebesa-

Italijos komunistų vadas, nu
rodęs į reikalą apsvarstyti bū
dus “pašalinti dabartinei įtam
pai”, toliau pabrėžė, kad Italijos 
komunistai visuomet pasisakyda
vo už “vieningumą bei pažiūrų 
įvairumą” santykiuose tarp pas
kirų partijų ir prieš “bet kurį 
polinkį monopolitinės (monopoli 
nės) partijos kryptimi, nes tai ne 
tik klaidinga, bet gali būti laiko
ma ir utopija, atseit neįmanomu 
dalyku.”
Pasiūlė išbraukti tris skyrius 
įžiūri Kremliaus propagandą...

Pagaliau, Berlinguer pasiūlė 
visai išbraukti tris pagrindinio 
“dokumento” skyrius ir su patai
somis priimti ketvirtąjį — šiame 
kalbama apie komunistų “užda
vinius, kovojant prieš imperializ
mą.”

Jis pridūrė, kad tas “dokumen

Kaina 10 o. Nr. 138

Spaudos rūmai Hamburge — čia spausdinamas 
joninių tiražų laikraščiai, žurnalai.

Sfera”

Naujausios žinios
Vietkongo “vyriausy
bes” nariai Paryžiaus 

posėdy
Posėdis komunistams pasirodžius 

su “kaukėmis”

Paryžius. — Vakar įvykusia
me Paryžiaus taikos pasitarimų 
posėdy, kaip ir buvo laukta, šio
mis dienomis komunistų sudary
tos “Laikinosios Vietnamo vy
riausybės” atstovai oficialiai per

me nuomonės, kad yra klaidinga Paskelbtas) P^ižymi stiliumi, 
pasmerkti Kiniją ar į jos išpuo- kunS’ uzuot salto svarst>™>. dau 
liūs, polemiką atsakyti dar ašt-

tas”, net 75 puslapių (jis dar ne- eme "Tautinio Laisvinimo Fron
to” delegatų pareigas. Tačiau, iš 
tikrųjų, kėdėse sėdėjo tie patys

■
- A/ ; V!

Italų komunistai, stiupriausi Vak. Europoje, Kremliuje puolė Brežnevo 
“įsikišimo sampratą”, reikalavo leisti laisvai tvarkytis paskirų kraštų 
kam. partijoms. (iš vak. vokiečių spaudos)

HUSAK TEISINO INVAZIJA, 
PUOLĖ JOS KRITIKUS

Ikstančiai rytų Berlyno gyvento- 
t laisvę pasirinkdavo šokdami pro 
ngus... Jie bėga ir dabar, nuolat 
zikuodami savo gyvybe.

Tūkstančiai telegramų iš įvai
rių organizacijų bei paskirų pilie
čių suplaukė į partijos būstinę 
Bukarešte.

Gyventojai telegramose ir svei
kinimuose pabrėžė esą patenkin
ti, kad Ceausescu ne tik priminęs 
savarankiškos politinės krypties 
reikalą. Svarbiausia, kad jis pačia
me Kremliuje/šimtams komunis
tų delegatų klausant, iškėlęs Ru
munijos bei kitų kraštų, ypač I- 
talijos komunistų, reikalavimą: 
neleistina kištis į paskirų komu
nistinio režimo kraštų vidaus 
reikalus.

• Keturi jaunuoliai — žydai
sulaikyti New Yorke. Jie kalti
nami sinagogos ir dviejų žydų 
įstaigų sienas išmarginę Dovy
do žvaigždėmis ir svastikos 
ženklais.

Jau penkių kraštų delegatai iš
kėlė Čekoslovakijos klausimą
Maskva. — Naujojo Prahos 

režimo vadas, dr. G. Husak tre
čiadienį buvo paskutinysis kalbė
tojas, kom. partijų suvažiavime 
Maskvoje atstovavęs kraštus, ku
riuose komunistai yra valdančią
ja partija. Jo kalba, iš tikrųjų, bu
vo atsakymu tiems delegatams, 
kurie, prieš Maskvos bei Prahos 
pageidavimus, buvo iškėlę Čekos
lovakijos invazijos klausimą. Tie 
delegatai, ligi trečiadienio atsto
vavo keturis kraštus: Australiją, 
Šveicariją, Norvegija ir Italiją. 
Vakar gi invaziją pasmerkė Švedi
jos komunistų delegacijos pirmi
ninkas.

Husak: juos įtaigojo “buržuazi
nė propaganda...”

Prahos režimo vadas stebėjosi, 
kad, nors nebuvo numatyta, ta
čiau suvažiavime buvo keliami 
Čekoslovakijos ir Kinijos klausi
mai. Esą, tie, kurie reiškė nepa
sitenkinimą ar smerkė Čekoslova
kijos įvykius, iš tikrųjų, buvę 
“įtaigojami buržuazinės propa
gandos”. Husak žodžiais, tokio 
pobūdžio svarstymai, prieštarau
ja mūsų interasams ir, iš esmės, 
yra nukreipti prieš Sovietų Są
jungą ir socialistinius kraštus, 
su kuriais mūsų partiją sieja tarp
tautinio komunizmo, gyvybinių

giau iškelia kurstymo ir propa
gandos pradą.

Italo pareiškimas ne tik vietos 
ir užsienio stebėtojų, bet ir visų 
delegatų laikomas savotiška 
“bomba”, išspogdinta Krem
liaus Sv. Jurgio ištaigingoje salė
je. Jos atgarsiais abejoti netenka.

< JAV komunistų vadas, 
gen. sekretorius Gus Hali va-J 
kar taręs žodį kom. suvažiavi
me Maskvoje, pasisakė visais 
klausimais palaikąs Maskvos 
pažiūras ir jos politinę kryptį.

• P. Korėja numato teisti 
19 savo piliečių. Jie kaltinami 
šnipinėjimu komunistinės Š. Ko 
rėjos naudai.

SDS tarsis Chicagoje
Tikisi 1,500 delegatų iš 350 

aukšt. mokyklų
CHICAGO. — SDS, kovingų

jų studentų organizacija, pa
skelbė, ateinantį trečiadienį, 
birželio 18 d., Chicagoje kvie
čianti savo narių “darbo suva
žiavimą.”. Jie tikisi, kad suva
žiavime dalyvaus 1,500 narių, 
atvykusių iš 350 aukšt. mokyk

laisvės interesų ir Čekoslovakijos 
nepriklausomybės ryšiai...’

Husak puolė visus invazijos 
kritikus, teigdamas, kad jie buvę 
“menkai painformuoti, nepažįs
tą sąlygų Čekoslovakijoje”. Nepa
minėdamas A. Dubčeko, Husak 
prikišo buvusiems laisvėjimo jų (kolegijų, universitetų).
krypties vadovams: jie, prieš in
vaziją, nebuvę vieningi, parodę 
nesubrendimą (nayvumą) bei 
politinę romantiką, švaistęsi pi
giais šūkiais...

M. Klonski, save laikąs “re
voliucionierium” ir komunizmo

• Sovietai paskelbė: užsie
niečiams ir turistams draudžia
ma naudotis geležinkeliu į Sibi
rą. Manoma, kad draudimas tu 
rįs ryšio su galimais sovietų 
karinių dalinių bei ikarinių me
džiagų permetimais į Kinijos 
pasienio sritis.

f

• Gen. de Gaulle, su žmona 
viešįs Airijoje, birželio 19 d. 
grįš į Prancūziją. De Gaulle 
birželio 17 d. bus priimtas Ai
rijos prezidento de Valcros.

• Robert Taylor, žinomas fil
mų aktorius, plaučių vėžio pa
kirstas, miręs birž. 8 d. užva
kar iškilmingai palaidotas Glen- 
dale, Forrest Hilis kapinėse, Los 
Angeles m. Pirmasis kalbėjo 
buvęs filmų aktorius, dabarti
nis Kalifornijos gubernaotrius 
R. Reagau.

žmonės, tik užsidėję kitas “kau
kes”.

Skirtumas buvo tik tas, kad 
Vietkongo delegacijos pirminin
ku virto ponia Nguyen Thi 
Binh, paskirta naujosios “vyriau
sybės” užsienio reikalų ministere. 
JAV atstovas pažymėjo: mes ne

įžiūrime jokio skirtumo
JAV delegacijos pirm. atstovas 

Walsh vakar nurodė: “Mes juos 
ir toliau laikome kita šalimi ir 
mums visai nesvarbu, kaip jie y- 
ra save pasikrikštiję”.

Valst. departamentas taip pat 
nurodė, kad naujosios Vietna
mo vyriausybės atsiradimas laiky
tinas “senuoju vynu, bet naujoje 
bonkoje...”

Washinjjtone reiškiama pažiū
ra,. kad Vietkongo naujasis žygis 
reiškia jų norą, turint “vyriau
sybę”, turėti lygias teisese su Sai- 
gonu ir sustiprinti savo reikalavi
mą P. Vietname sudaryti sutelk- 
rinę vyriausybę.

Izraelio G. Meir 
Londone

Reikalauja: tegali tartis tik 
Izraelis su arabais

LONDONAS. —Izraelio min. 
pirmininkė Goldą Meir atvyko 
į Londoną ir tarėsi su min. pir
mininku H. Wilsonu. Meir, at
vykusi, pareiškė ir įspėjo: tai
kos Art. Rytuose klausimą te
gali, savo tarpe, spręsti tik Iz
raelis su arabų kraštais.

Jos įspėjimas sutapo su ži
niomis, kad New Yorke keturių 
didžiųjų valstybių atstovai esą 
nebetoli susitarimo dėl taikos 
Art. Rytuose. Be to, Kaire vie
šėjo ir su Nasseriu tarėsi so
vietų užsienio reik. vadovas A. 
Gromyko.

Mirė N. Varnauskienė
ADELAIDE, Australija. — 

JAV-bes pasiekė žinia: Adelai
dės mieste, sunkiai sirgusi vė
žio liga, inirė Nina Vamauskie- 
nė. Velionė, apie 20 metų gyve
nusi Australijoje, buvo ypatin
gai veikli lietuvių, naujųjų atei
vių moterų tarpe ir buvo dau
gelio organizacijų narė.

Australijoje gyvena duktė N. 
Arminienė, gi JAV-se, Nevv 
Yorke, Jamaicoje, antroji duk
tė, Chase - Manhattan banko 
pareigūnė, Marija Jasėnienė.

KALENDORIUS
Birželio 13 d.: šv. Antanas

Posėdžiavo devyni kraštai 
Kavana, Japonija — Netoli

šv. Feliikulė, Suvaidas, Minkan- 
tė.

Birželio 14 d.: šv. Bazilijus 
.1 D., šv. Digna, Konotas, Alka.

Tokio baigti Azijos ir Ramiojo 
vandenyno kraštų ketvirtojo su
važiavimo posėdžiai. Jie buvo 
sklandus, tačiau atmetė prez.

draugu, pareiškė, kad jie ne- Nixono pasiūlymą šiai organiza- 
rengsią demonstracijos, nebent cijai suteikti karinį pobūdį. Su- 
ją išprovokuotų policija, jų va- važiavime dalyvavo 9 kraštai ir 
dinama “fašistinėmis kiaulė- jų septyni yra JAV sąjunginin- 
mis”... kai.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goj ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimi krituliai, žy
miai vėsiau, temp. sieks 60 ir 
daugiau 1. F., ryt — debesuo
ta, atvėsusio oro tąsa.

Saulė teka 5:15, leidžias 8:26.

Robert Taylor, vienas plačiausiai žinomų JAV filmų aktorių, birželio 8 d. miręs Kalifornijoje Nuotrauko
je kairėje Taylor su pirmąja žmona Barbara Stanwyck. 1948 m. ir dešinėje su antrąja, vokiečių kilmės 
LJrsula Thiess (1954).



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. birželio m. 13 d.

Redaguoja J. ŠOLIŪNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, Illinois 60629

ŠIS TAS APIE CHICAGOS LIE
TUVIŲ GOLFO KLUBĄ

CLGK pavasario varžybos, į- 
vykusios gegužės 4 d. Silver La
ke Country Club, sutraukė 64 
dalyvius.

Pasitaikius gražiai saulėtai 
dienai su nekantrumu į pievas 
skubėjo ketveriukės. Tačiau už
truko keletą fal. iki, apžiūrėję 
nevieną krūmą sviedinuko ten 
beieškant ir aplankę visus smėlio 
bunkerius, grįžo išalkę galof en
tuziastai prie vakarienės stalo. 
Vieni linksmesni, kiti šiek tiek 
nusiminę pasiektais rezultatais, 
vakarieniaudami dar kartą “per
gyveno” kiekvieną smūgį. Įtei
kiant taures, paaiškėjo kam pri
klausė linksmiausi veidai. Pirmas 
pasirodė N. Janickas, kuris su 82 
smūgiais “nusinešė” I vietos 
taurę. Su 86 smūgiais II v. lai
mėjo J. Baris ir III vieta teko E. 
Lapui “sukorusiam” 87 smūgius.

“Low net” I vietos taurė teko 
B. Vasiui, II vietos - St. Barui ir 
III vietos - B. Rymantui.

Vakarienės metu pristačius ke
letą naujų narių, klubo sąrašuo
se randamos jau 105 pavardės.

Šio sezono pievelių žaidynėms 
užsiregistravo 62 klubo nariai. 
Suskirsčius dalyvius į 7 grupes, 
Šių metų žaidimai yra praveda
mi žaidžiant kiekvienam su kiek
vienu (“round robin”) toje pa
čioje grupėje. Finalinės varžybos 
tarp grupių laimėtojų numato
mos pravesti vieno minuso siste
ma.

RUOŠIAMA IŠVYKA
Chicagos Lietuvių golfo klubo 

narių su šeimomis išvyka į Ta
bor Farm, Sodus, Mieh., yra ren
giama birželio 14-15 dienomis. 
Numatoma, kad išvykoje daly
vaus virš 80 asmenų. Reikia tik 
laukti gražaus oro ar prie basei
no besėdint, ar golfą bežai
džiant.

PIRMENYBIŲ ŽAIDYNES
1969 metų ŠALFAS sąjungos 

pirmenybės ir tarpmiestinės var
žybos bus pravestos Chicagoje, 
rugpiūčio 30 ir 31 dienomis. Var
žybas praves Chicagos Lietuvių 
golfo klubas, kuris šiam įvykiui 
jau pradeda ruoštis. Varžybų vie
ta numatyta: Cog-Hill Golf and 
Country Club - Course 1. Tiki
masi, kad šioje golfo išvykoje da
lyvaus ne tik Detroito, Chicagos, 
Clevelando ir Toronto atstovai, 
bet atsiras dalyvių ir iš kitų vie
tovių.

VETERANŲ RUNGTYNĖS
Veteranų futbolo rungtynės 

jau sutartos. Bus žaidžiama birže
lio 22 d. Marąuette Parko aikštė
je prieš Rams veteranus. Po jų 
Lituanicos pirmoji komanda už
baigs pavasario pirmenybių ratą 
žaisdami prieš Maccabees.

Rams veteranai kasmet sužai

1. Bilievich, iš North Andover, Mass., pagavo menkę, sveriančią 98 svarus. Tai yra rewordinio svorio žuvis, 
nkstyvesnis rekordas buvo 81 svaras.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. __ OA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TATSVMAS 
SPALVOTOS TEJEVIZUOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

džia po porą rungtynių. Teko pa
tirti, kad susitikimui su mūsų ve
teranais jie rimtai ruošiasi.

Kur kas besitreniruotų, Litu
anicos veteranų organizatorius 
kviečia galvojančiuosius žaisti 
galutinai apsispręsti ir pasirody
ti treniruotėms aikštėje. Treni
ruotės vyksta antradienio ir ket
virtadienio vakarais po 6 vai.

PRIEŠPASKUTINĖS RUNGTY
NĖS

Šį sekmadienį Lituanica žais 
priešpaskutines pavasario rato 
rungtynes prieš lenkų Wisla 
Hanson parke. Laimėjus prieš 
Wisla, žymiai sumažėtų iš pirmos 
divizijos iškritimo pavojus.

I-J.-ka.

LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ 
SPORTO ŠVENTĖS 

PROGRAMA

Šventė vyksta Marąuette parko 
aikštėse prie 6700 So. Kedzie Avė., 
birželio 14 d. 10 vai. r. krepši
nis ir tinklinis, 11 vai. r. lengvo
ji atletika 10 metų ir vyresniems. 
12 vai. lengvoji atletika 9 metų 
dalyviams ir jaunesniems.

2 vai. p.p. oficialus šventės ati
darymas- paradas, 2:30 vai. p.p. 
kvadratas ir baigminės rungtys. 
4 vai. p.p. Joninių futbolas.

Visi dalyviai privalo dėvėti 
vienodas uniformas, būtent balti 
marškinėliai ir juodas ar baltas 
kelnaitės. Komandos galį turėti 
atskirų spalvų, bet tiktai vieno
das uniformas.

Esąnt blogam orui šeštadienį, 
visa programa bus vykdoma .sek 
madienį, birželio, 15 d.
Rengėjai — LB Marąuette Parko 

apyl. valdyba

LIETUS NEIŠVAIKĖ GOLFO 
ENTUZIASTŲ

Birželio 8 d., nepaisant lietaus 
ir šaltoko oro 34 Detroito ir Cle
velando lietuviai golfo sporto 
entuziastai Detroito varžėsi per
šlapę dėl pirmųjų vietų. Nepai
sant šių golfininkams nepalan
kių sąlygų, jų rezultai buvo geri: 
I vietą laimėjo Pranas Čekaus- 
kas (rezultas 84Č, II v.- Ignas 
Anužis (88), III - IV v. pasidali
no Henrikas Bankaitis (Cleve- 
landas). Turnyrą suruošė De
troito LSK “Kovas” golfo sekci
ja, vadovas Algis Rugienius.

(sln)

— Popiežius Paulius VI-sis 
įprastame žodyje maldininkams, 
susirinkusiems Šv. Petro aikš
tėje, priminė tėvų pareigą šei
mose budėti socialinių ryšių 
priemonių — spaudos, kino, ra
dijo bei televizijos programų 
pasirinkime, kad jaunoji karta 
būtų apsaugota nuo neigiamos 
ir kenksmingos įtakos.

r

Ir mergaites' žaidžia beisbolą ateitininkų stovykloje ir pasiryžę žaisti 
ir šįmet.

Abiturientų išleistuves Brighton Parke

Brighton Parko lit. mokyklosmetų apyskaitinį pranešimą, 
mokslo metų užbaigimo ir abi- Moklso metai buvo pradėti su 
turientų išleistuvių iškilmės įvy-1157 mokiniais, baigiami su 150: 
ko birželio 1 d. parapijos salėje.' 76 berniukais ir 74 mergaitėms.

Didžiausi skyriai — 6 ir 8 po
Oficialiąją programos dalį a- 

tidare mokyklos vedėja mok. S. 
Jonynienė, į garbės prezidiumą 
pakviesdama prel. D. A. Mozerį, 
kan. P. Juknevičių, mokyklos ve
dėją seselę Theodorette, švieti
mo tarybos atstovą J. Tamulį, 
Brighton Parko apylinkės pirm. 
J. Žadeikį, lit. klasės tėvų kom. 
pirm. J. Spurgį ir prof. J. Žile
vičių. Į salę suėjus abiturientams, 
prel. D. Mozeris sukalbėjo invo- 
kaciją.

Mokyklos vedėja mok. S. Jo
nynienė padarė 1968-69 mokslo
i&Z ' fe

Aa ;
t

fe"

* Ji (-•«>.'

V- 'S;
Tinklinis moksleivių at-kų stovyk
loje.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Primename, kad Š. A. Lie

tuvių žachmatų pirmenybės į- 
vyks rugpiūčio 23-24 d. Cleve
lande. Ruoškimės .ten susitikti 
su mūsų žymūnais: Povilu Vai- 
teniu, du kartus buv. visos Ka 
nados ir 5 kartus Ontario čem
pionu, ir Povilu Tautvaišu, daug 
kartiniu Chicagos ir Illinois čem
pionu. Praeitose 1967 m. pirme
nybėse Tautvaišas su Vaitoniu 
sulošė lygiomis, bet Tautvaišui 
koją pakišo bostonietis Algis Ma- 
kaitis, prieš tai jau nukabinęs 
pustaškį.

— Ignas Žalys rodo puikią
formą. Montrealio uždarose pir
menybėse jis iškovojo antrą vie
tą.

1. K. Pohl 6-2, 2. Ignas Žalys 
5,5-2,5. Po 5 tš. pakrovė Rubin, 
Sienkiewicz, Labelle ir Beau-

24 mokinius. Mažiausias pirma
sis — 12 mokinių.

Šiais metais darbo laikas buvo 
pasikeitęs. 8 skyrius turėjo liet. 
kalbos pamokas iš ryto nuo 8 iki 
8:30 prieš reguliarias pamokas. 
Visi. kiti skyriai po pietų pertrau
kos nuo 1:30 iki 3:00 vai. Su 1, 
2 ir 3 skyriumi dirbo V. Milavic- 
kienė, su 4 ir 5 — G. Meiluvienė 
ir su 6, 7 ir 8 — S. Jonynienė. 
Trečiadieniais buvo tikybos pa
mokos — kan. P. Juknevičius. 
Pirmadieniais nuo 3 iki 5:30 bu
vo dainos, taut. šokiai ir kank
lės. Dainos — muz. J. Bertulis, 
taut. šokiai — Pr. Gramontienė 
ir R. Jonynaitė, kanklės — A. 
Kirvaitytė. Trečiadieniais nuo 5 
-8 v. v. — sportas berniukams 
ir mergaitėms. Mokslo lygis dar 
geras, bet jis kasmet ątrodo vis 
eina žemyn, nes vaikų žodynas 
kasmet vis mažėja. Vedėja prašė 
tėvus su vaikais kalbėti' lietuviš
kai ir prižiūrėti, kad namuose 
kalbėtų tik lietuvjykai.

Mokiniai mokšld metų bėgyje 
turėjo nemaža !pasirodymų su 
šokiais, dainomis1 ir vaidinimais: 
mokslo metų užbaigimą, Kalėdų 
eglutę. Taip pat 2 programas 
per Margučio radiją: Kalėdų pro

champ. Gegužės pabaigoje Otta- 
woje, Ontario atvirose p-bėse Ža
lys pasidalijo antrą vietą, pakro
vęs 5-1 tš. Žalys įveikė tarpt, 
meisterį G. Fusterį, žinoma meis
terį Theodoravičių ir kitus; dvi 
partijas baigė lygiomis. Taigi už
baigė be pralošimo.

— Kęstutis Makaitis baigė Bos
tono universitetą bakalauro laip
sniu. Jo sesuo Skįrmantė Makai- 
tytė gavo magistro diplomą. K. 
Makaitis buvo Bostono lietuvių 
antros komandos kapitonas, kuri 
1965-1966 MET lygos A-B divi
zijoje laimėjo 3 vietą iš 17 ko
mandų. Komandoje žaidė 4 jau
nuoliai: A. Leonavičius, Ramū
nas ir Saulius Girniai ir K. Ma
kaitis.

— Pasaulio čempiono karūnai 
mačas tarp Petrosiano ir Spaskio 
rodo 10,5- 8,5 Spaskio spaudai. 
Beliko 5 partijos, spaskiui berei
kia dviejų taškų, kad laimėtų pa
saulio čempiono titulą.

Kazys Merkis

gramą ir Vasario 16 3. proga. 
Be to, su Vasario 16 d. programa 
buvo pakviesti į Rockfordą, kur 
labai gražiai pasirodė. Davė pro
gramą Brighton Parko apyl. liet. 
bendruomenės suruoštame Vasa
rio 16 d. minėjime. Gegužės 4 d. 
mokyklos dainininkai dalyvavo 
Jaunimo centre muz. J. Bertulio 
kantatos “Sugrįžimo giesmės” 
pastatyme. Iš viso tik trys mo
kyklos toje kantatoje dalyvavo: 
Cicero, Dariaus-Girėno ir mūsų, 
nes pasiruošimas reikalavo ne
mažai darbo. Be to, buvo pa
kviesti ir dalyvavo Illinois Tech
nologijos institute tarptautinia
me festivaly su taut. šokiais. Ge
gužės 30 d. Bučo sodyboje daly
vavo lit. mokyklų pavasario 
šventėje.

Po to sekė atestatų įteikimo 
iškilmės. Atestatus įteikti buvo 
pakviestas parap. kleb. prel. D. 
Mozeris. Šįmet mokyklą baigė 24 
mokiniai:. V. Baltušytė, Vyt. 
Bindokas, E. Butkutė, V. Čiapas,
J. Dijokas, A. Eidukas, R. Juod
valkytė, T Juškevičius, R. Karė- 
nas, L. Kazlaitė, L. Levanaitė, 
R. Maleckaitė, R. Matulevičius,
K. Mežinskas, A. Mikutaitis, V.
Mitkutė, D. Petersonaitė, J. Rėk
laitis, M. Siliūnas, R. Senkevi
čius, N. Sparkytė, N. Spurgytė 
R. Zailskas, A. Žaliauskas. Abi
turientai buvo apdovanoti kny
gom ir vyties ženkleliais. Šis sky
rius buVo labai aukšto mokslo 
lygio. Penketukais baigė: N.
Spurgytė, N. Sparkytė, M. Siliū
nas; penketukais su minusais: V. 
Bindokas, R. Juodvalkytė, L. Kaz
laitė, A Mikutaitis, D. Peterso
naitė. Su vienu ketvertuku bai 
gė R. Maleckaitė ir A. Žaliaus
kas. Kiti jau mažiau penketukų 
turėjo. Vien penketukais baigu
sieji gavo dar ir daiktines do
vanėles.

Abiturientus sveikino parapi
jos kleb. prel; D. Mozeris, mokyk 
los vedėja seselė Theodoretta, S. 
Jonynienė, kan. Juknevičius, J. 
Tamulis, Jonas Žadeikis ir J. 
Spurgis. r

Septintojo skyriaus atstovė Ri 
ma Petravičiūtė atsisveikino iš
einančiuosius ir pažadėjo ištiki-

(Nukelta į 6 psl.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West 68rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr T—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dlenj uždaryta. Ligoniai priimami su
sltarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rea telef. TVAlbroote 5-5070 

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

Tek 695-0588 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin. Illinois
Ofisas 3148 VVest OSrd Street

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 8241 VVest 66th Plaoe

Tel.: REpubUc 7-7868
DR. S. BIEŽIS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 West OSrd Street
Kampas 63-čtos ir California 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal susltar 
Ofiso telef. 476-4042
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Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2484 VVest 71st Street

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJĄ

2751 VVest blst Street
Valandos: antradieniais, penktad le

nais'2—6 v., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street

l TeL — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirmad. lr 

ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
6119 So. Pulaski Road 

Valandos pakai susitarimą 

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

Akušerija lr moters ligos 
Ginekologinč Cliirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2229 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DB. JANINA JAKŠEVI6IUS
JOKIA 

2656 VVest 68rd Street
Pirmad., antrad., i ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 lkl 8 vai. Ir nuo 5 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VV. 6Srd Street

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

Ofiso lr bnto tel. OLymplo 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South W<‘Steni Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. tr penkt. 
nuo 11 vai. likl 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma •

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 68rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 6—8 vai., 
antra lr penJkt. 1-—4 vai. 

PrllminBJa tik susitarus.

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DB. I MEŠKAUSKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7Ist Street 

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 W. 63rd St., GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius i? 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef, 428 - 2600

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. iSedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. 1: 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. Ii 
šeštad. 8 v. r. ilcl 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 787-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai msllanis — 
______________ (By appt.).______________

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKTŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

___ PRITAIKO AKINTUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, IU.

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 830-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GltovehlU 6-0617 

Valandos: piru). Ir ket. nuo 12 va)
lkl 2 vai. p.p. tr nuo 7 lkl 8 v. vak 
antr lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. d n 
lr vakarais pagal susitarimą.

DB. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija Oftaąs 2750 W. 71st Stn^r 
Telefonas — 925-8296 

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10__ 12
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 y va
kar°‘ 8R^dd» lr uždaryta

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKT1 KA TR MOTERĮ

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1228

vktš<Xi2 J“/™*** nnoVlkl1 
laiku slmUr^a. P°Plet * Wt

Of. Tel. He 4-2123, Namų GI 8-i

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

PrllmlnCJa ligonius tik susltar 
——lr š^tId8Tždary^a

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAšKEVIAI

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRUR

_ . 6648 S°‘ A,ba>‘y A venų
Vai.: pirm., antrd., ketv e_
vak., penkt. Ir šeštad 2—4
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Pasikeitimai miestuose ir

LIETUVIŠKOS PARAPIJOS

Amerikoje gyvenantieji lie
tuviai yra daugiausia susikon
centravę miestuose. Ūkininkų 
labai mažai teturime. Anksty- 
besnieji ateiviai, vargo ir cari
nių persekiojimų spaudžiami, 
vyko j Ameriką daugiausia ne
mokėdami kalbos, ėjo dirbti į 
skerdyklas, siuvyklas, kasyk
las, kur kalba ne taip buvo 
reikalinga. Amerikos miestai 
gi daugiausia ir kūrėsi anie 
fabrikus ir kitas įmones. Čia 
lietuviai sukūrė ir savo kolo
nijas, religinius centrus — pa
rapijas.

Dabar atėjo naujas laiko
tarpis Amerikos gyvenime. 
Sunkiai dirbusieji ateiviai no
rėjo bent savo vaikams pa
ruošti šviesesnę ateitį ir iuos 
leido į mokslus. Ir nauiieū a- 
teiviai iš Lietuvos atvyko dau
gelis išsilavinę, su aukštuoiu 
mokslu, su specialybėmis. Jie 
greit čia prasigyveno. Dusi
nanti miestų atmosfera jiems 
ėmė darytis slegianti ir dau
gelis ėmė keltis i priemiesčius. 
Tą emigraciją iš miestų padi
dino dar ir paskutinio laikotar
pio riaušės. Kaip birželio 16 d. 
paskelbė žurnalas “TT.S. News 
& World Report” 1986 — 1968 
m. kasmet iš miestu išsikėlė 
maždaug po 486,000 baltųjų 
gyventojų ir į miestus kasmet 
atsikėlė maždau? po 111,000 
negrų. Nenuostabu kad kai 
kurie miestai jau išsirenka ir 
majorus negrus.

«
Šitokios aplinkybės labai ne

palankios lietuviu koloniiu iš
laikymui. Pavyzdžiui Chicago
je susidaro pavojus net trims 
lietuvių parapijoms: Dievo Ap 
vaizdos, Šv. Mykolo ir Šv. Ka
zimiero (Chicago Heights). 
Suprantama, kad lietuviškoji 
visuomenė labahneri, kad tos, 
lietuviu sukurtos parapijos, tu 
rinčios lietuvių lėšomis pasta
tytas šventoves, visada pasi
liktų lietuvių rankose. Tačiau 
tai darosi kasdien sunkiau, nes 
lietuvių skaičius jose tirpsta. 
Sakvsim, Chicagos Dievo Ap
vaizdos parapijoje, perkirtus 
ją greitkeliu, pasiliko tik pora 
dešimčių lietuviu šeimų, o kai, 
sudegus kaimyninei bažnyčiai, 
ana kitataučių parapija buvo 
prijungta prie Dievo Apvaiz
dos. lietuviai pasiliko tik labai 
didelėj mažumei Ligšiolinis 
klebonas kun. P. Juškevičius 
iau vra emeritas, atkeliamas 
klebonu kun. William McEr- 
lean. Gerai, kad kun. Juškevi
čius ir toliau pasilieka reziduo
ti Dievo Apvaizdos parapijoje 
ir galės aptarnauti lietuvius.

«
Visiems mums svarbu, kad, 

einant Vatikano TI suvažiav- 
mo dvasia, žmonės gautų dva
sinį aptarnavimą lietuviu kal
ba, o tai bus geriausiai pasie
kiama, kai lietuvių parapijos 
bus aptarnaujamos lietuvių 
kunigų. Kad tai būtų galima 
išlaikyti, lietuviai, kiek galima, 
turi pasilikti savo kolonijose 
arba, jei keliasi, tai pirmeny

Spaudoj ir gyvenime

NAUJOS BAUSMĖS LIETUVOJE
Komunistai apiplėšė Lietuvos ū- 

kininkus ir kitus savininkus, atim
dami nuo jų iš tėvų paveldėtą 
ir sunkiu, taupiu gyvenimu įgytąją 
nuosavybę. Valstybinėmis priemo
nėmis įvykdžius tą apiplėšimą ir va
gystę, suprantama, kad ir piliečiai 
iš to pasimokė. Kokia susidarė pa
dėtis, gerai pavaizduoja nauji nuo
statai, kuriuos geg. 13 d. paskelbė 
Vilniaus “Tiesa” Nr. 109. Čia ra
šoma:

“Naujai priimtu įsaku “Dėl atsa
komybės už smulkųjį valstybinio ir 
visuomeninio turto grobimą sustip
rinimo” nustatoma, kad smulkusis 
valstybinio ar visuomeninio turto 
grobimas, padarytas pirmą kartą, už
traukia administracinę atsakomybę 
— areštą nuo dešimties iki penkio
likos parų, arba pataisos darbus

bę duoti taip pat kitoms lietu
viškoms kolonijoms, o .jei pa
tenkama j nelietuvišką, tai 
svarbu neprarasti ryšio su ank 
stybesne savo lietuviška, para
pija ir lankytis į lietuviškas 
pamaldas, kas dabar nėra taip 
sunku, kada kiekviena šeima 
turi automobilį ar net du.

Toliau, lietuviai turi uoliau 
dalyvauti parapiniuose komi
tetuose. Tai ne tik religinė, 
bet ir patriotinė pareiga, nes 
susidaro daugiau progų įnešti 
savo dalį į religinius ir lietuviš 
kuosius reikalus. Būnant ko
miteto nariais bus drąsiau ir 
veiksmingiau paprašyti lietu
viškų pamaldų, o taip pat pas 
vyskupą užtarti lietuvius kuni
gus, kad jie pasiliktų lietuvių 
parapijose ir, kad pačios lietu
vių parapijos būtų lietuvių ku
nigų aptarnaujamos.

Labai savrbu, kad lietuviai 
lankytųsi į lietuviškas pamal
das. Su apgailestavimu ten
ka pažymėti, kad dabar dau
gelyje lietuvių parapijų lietu
viškosios pamaldos būna skys
čiausiai lankomos, o angliš- . 
kosios susilaukia gana gau
siai dalyvių. Džiugu, kad Mar
ąuette Parko lietuviai gausūs 
savo pamaldose. Jeigu patys 
lietuviai neparodys, kad jiems 
lietuviškos pamaldos malonios, 
kad joms lietuviškas žodis baž
nyčioje rūpi, kaip galima bus 
tikėtis, kad tos pamaldos ga
lėtų ilgai išlikti. Dalyvavimas 
chore taipgi gali lietuviškas 
pamaldas padaryti patraukles
nėmis.

Toliau, nereikia manyti, kad 
tik pirmieji beraščiai, bemoks
liai lietuviai, atvykę į Ameri
ką ir įsikabinę į juodžiausius 
darbus tegalėjo įsteigti lietu
viškas parapijas, o naujieji a- 
teiviai jau nieko nebegali pa
daryti. Prisiminkime, kaip Dėt 
ro'te energinga, koordinuota 
lietuvių veikla atnešė gražius 
rezultatus, jog lietuvių parap. 
ir perkelta išlieka lietuvių ran
kose. Taip pat ir Kenoshos lie
tuviai prieš kiek laiko turėjo, 
dėl miesto perplanavimų. ap
leisti savo parapijos bažnyčią, į 
o įstengė ją atsteigti kitur, ir 
tai daug gražesnę, įspūdinges
nę, lietuviams tėvams marijo
nams vadovaujant. Susidarę di . 
dėsni lietuvių telkiniai apie Į 
kapines sudarė sąlygas, kad 
Šv. Kristinos parapijoje yra 
net keli lietuviai kunigai. Mel- 
rose Parko lietuviai taip pat 
turi savą kunigą. Kai lietuvių 
daugiau atsirado Lemonto apy 
linkėse, kiek jaučiame, dėka 
Kunigų Vienybės pirm. kun.
E. Abromaičio įtakos, kard. 
Cody į šv. Alfonso parapiją, 
iki tol buvusią kitataučių, pa- • 
skyrė klebonu lietuvį kunigą 
St. Gaučą. Taipgi, įvairių ga
limybių yra, tik reikia pastan
gų, bendros akcijos, gi lietu
viškųjų parapijų išlaikymas 
mums yra labai svarbus ir re
liginiu, ir tautiniu atžvilgiu.

J. Pr,

nuo vieno iki dviejų mėnesių, iš- 
skaitant dvidešimt procentų iš už
darbio, arba baudą nuo dešimties 
iki trisdešimties rublių. Tokias nuo
baudas gali skirti liaudies teisėjas 
vienasmeniškai pagal pateiktą me
džiagą dėl smulkiojo grobimo. Me
džiagą dėl šių nusižengimų ruo
šia Vidaus reikalų ministerijos or
ganai, įmonės, įstaigos, organizacijos 
administracijos, kolūkio valdybos 
teikimu arba savo iniciatyva, o liau
dies teisėjas ją išnagrinėja per tris 
paras nuo jos gavimo teisme, daly
vaujant asmeniui, padariusiam smul 
kųjį grobimą, ir reikiamais atvejais 
iškviečiant liudytojus.

Liaudies teisėjo nutarimas taiky
ti administracinio poveikio priemo
nę yra galutinis, neskundžiamas ir

(Nukelta į 6 psl.)

Kompartijų suvažiavimas Maskvoje
Ieškoma būdų sulipdyti suskilusį komunistų puodą 

•BRONIUS KVIKLYSBirželio 5 d. Maskvoje pra
sidėjęs įvairių kraštų komunis
tų partijų atstovų suvažiavimas 
(sovietinė spauda vadina “tarp
tautiniu komunistų ir darbinin
kų partijų pasitarimu) tebevyks 
ta. Išklausyti pranešimai, vyks 
ta diskusijos. Šiandieną dar 
sunku suvažiavimą vertinti, ta
čiau galima jį sekti. Jame pa
sakyta Sovietų Sąjungos delega 
cijos vadovo L. Brežnevo kal
ba ir ją sekusios diskusijos 
mums leidžia atskleisti kai ku
rias suvažiavimo nuotaikas ir 
konstatuoti kai kuriuos komunis 
t’niame gyvenime vykstančius 
faktus.
Neatstovaujama 20 milijonų 

komunistų
Paskutinis komunistų partijų 

suvažiavimas įvyko prieš nepil
nus devynerius metus. Naujo 
suvažiavimo ruoša buvo ilga, 
sunki, paini. Pagaliau apsispręs 
ta šaukti praktiškai tik dalinį 
komunistų partijų suvažiavimą, 
neliečiant komunistinės Kinijos 
ir kai kurių kitų kraštų, jų tar
pe Jugoslavijos, Albanijos, Š. 
Korėjos, net Š. Vietnamo ir kt. 
Tokiu būdu iš 45 mil. pasaulio 
komunistų suvažiavime neatsto
vaujama apie 20 mil. komunis
tų, jų tarpe apie 17 mil. iš ko
munistinės Kinijos. Kalbant a- 
pie atvykusius atstovus, re;kia 
pasakyti, kad toli gražu ne visi 
jie yra nuoširdūs Sovietų gerbė
jai. Galima net teigti, kad dau
guma komunistinių partijų sa
vo atstovus atsiuntė iš baimės, 
bijodami toli siekiančios Mask
vos rankos ir jos keršto.

Šiame suvažiavime 300 atsto
vų atstovauja 75 kraštus. '

Tai rodo ir faktai, kad at
stovais Maskvoje nepasitikima. 
Jų judėjimo, veiklos laisvė var
žoma. Šoferiai — sovietiniai 
“sargai” nustatytu laiku juos 
nugabena į Šv. Jurgio salę, ku
rioje suvažiavimas vyksta ir, 
oosėdžiams pasibaigus, punktu
aliai pristato į viešbučių kam
barius. kuriuose, žinoma, įruoš
tos “part’jos ausys”. Bet at
stovai visa tai žino.
Ne kova, bet savitarpio vienybė

Suvažiavimo tema liūdna. Ne
kalbama daug apie komunisti
nius laimėjimus, projektus, ne- 
bedemonstruojama “viso pasau
lio komunistų vienybė”. Kalba
ma ne apie tai, kaip padėti ko
munizmo nuskurdintam darbo 
žmogui ir dar labiau suvargin
tam kolchozininkui, nieko ne
sakoma, kaip pakelti jo gyveni
mo lygį, kokių priemonių imtis, 
kad “kolektyvinis darbo žmo
gus” gautų bent jau atskirą ba 
telį su virtuvėle ir turėtų pa
kankamai maisto. Nieko neuž
simenama, kad reikėtų grąžinti 
prieš daugelį metų išplėštas 
žmogaus teises bei laisves. Ne
daug teužsimenama ir apie “pa
saulinės revoliucijos sukėlimą”.

ĮSTRIŽAI MEKSIKOS
Kazys Alminas

Yra čia ir kitų ruošiamų įvairumų bei pramogų, kaip 
tai šokimas nuo stačios uolos į vandenyną, kelionės 
laivais įlankos pakrantėmis su muzika ir už dyką išgė
rimais. Ta kelionė užtrunka keletą valandų, kol api
plaukia gražią pakrantės panoramą ir aprodo įvairumus 
su “Red Skelton” ir kt. amerikiečių kurortvietėmis. Lai
vui sustojus paaugliai nardo aplink laivą ir prašo išmes
ti pirtigėlį, kuri nerdami į vandenį, gaudo ir pagauna. 
Jie taip mikliai plaukia ir nardo, lyg būtų ne žmonės, o 
ruoniai ar žuvys;

Taip kitą dieną, besinaudodami saulės ir jūros ma
lonumais, susiduriam su 5 lietuvėm iš Kanados. Susi
pažįstame ir drauge laiką leidžiame. Jos čia jau kelios 
savaitės tais malonumais naudojasi. Jų net esama ir 
daugiau. Viena iš jų, pasirodo, yra mano lotynų kal
bos mokytojo duktė iš Telšių. Žinoma, kai jis mokė, ji 
dar buvo mažytė mergytė, taigi susipažinti teko iš nau
jo. Lietuviškai bekalbėdami, sutikome ir vieną “sen- 
lietuvį” iš New Yorko atostogaujantį, kuris, nors gimęs 
ir Amerikoje, dar mokėjo ir mielai kalbėjo lietuviškai. 
Kaip matote, nuo lietuvių neišbėgsi ir daugelį tūkstan
čių mylų važiuodamas. O visgi malonu susitikti, susi
pažinti su savais — ir yra visam tam pagrindinis bū
das tai kalbėjimasis savo gimtąja kalba.

Taipgi teko matyti izraelitiškos kilmės žmonių, bet

Daugiausia kalbama “komunis
tinių kraštų vienybės klausi
mais”, nes pasaulio komuniz
mas yra ryškiai suskilęs į ketu
rias pagrindines grupes: sovie
tinį komunizmą, maoizmą (ko
munistinė Kinija), castrinį ko
munizmą (Kuba) ir reformistus 
(Jugoslavija ir kt. Europos kra 
štai). Taigi didžiausias šio su
važiavimo rūpestis — sulipdyti 
į daugelį atskirų dalių suskilusį 
komunizmo puodą, kuriame ban 
doma suvirinti visas pasaulio 
tautas. Tačiau abejojama, ar to
kio puodo sulydymas iš viso 
galimas.

Pagrindinę kalbą suvažiavime 
pasakė, komunizmo ateities gai
res nusmaigstydamas, Sovietų 
delegacijos ir praktiškai viso su 
važiavimo vadovas L. Brežne
vas. Jos vertimą tuojau (VI.8) 
paskelbė ir vilniškė “Tiesa”. Pa
grindinės mintys: grūmojama 
kapitalistiniam pasauliui, smer
kiamas kolonializmas, nė vienu 
žodžiu neužsimenant apie pa
saulyje pasilikusį didžiausią ko- 
lonialistą — Sovietų Sąjungą 
ir jos pavergtas tautas. Sielo- 
jamasi dėl Amerikos negrų, ka
pitalistiniame pasaulyje strei
kuojančių darbininkų, nutylint, 
kiek pusalkanių ir nepakanka
mai apsirėdžiusių žmonių gyve
na Sovietų Sąjungoje ir kodėl 
komunistinių kraštų darbinin
kai negali streikuoti. Brežnevas 
taip pat apkaltino JAV-bes “ag
resija Vietname”, nutylėdamas 
rusų gerai kariškai suorganizuo 
tą Čekoslovakijos okupaciją. Y- 
ra ir daugiau stambių priešta
ravimų.

L, Brežnevas prieš kinus
Tačiau L. Brežnevas daugiau

sia vietos ir laiko skyrė “revi
zionistinėms Kinijos liaudies res 
publikos pastangoms” suniekin
ti. Jis pabrėžė, kad nuomonių 
skirtlrigiumai pradėję reikštis 
prieš dešimtį metų. Pagaliau 
kiniečiai priėję “iki skaldytojiš- 
kų ardomųjų grupių organiza
vimo”. Tokios grupės dabar e- 
sančios įsteigtos trisdešimtyje 
kraštų. Kinai aiškiai siekią pa

Netoli nuo Tam Kyr, Pietų Vietname, amerikiečiai kariai padeda savo 
sužeistam draugui, laukiančiam helikopterio.

imti į savo rankas pasaulio ko
munizmo vadovavimą. Visa tai 
esą rišama su Kinijos pretenzi
jomis “į kitų šalių teritoriją”. 
“Kinijos darbininkams ir vals
tiečiams diegiama mintis apie 
Krnijos mesijanišką vaidmenį 
Masiškai apdorojami protai šo
vinizmo — pikto antitarybišku- 
mo dvasia”.

L. Brežnevas neiškentė nepa
brėžęs, kad kinų “vaikams dės 
tomą geografija pagal vadovė
lius ir žemėlapius, kurie priski
ria Kinijos valstybei kitų šalių 
žemes. ‘Badauti ir ruoštis karui’ 
— štai į ką dabar orientuojama 
Kinijos liaudis”. L. Brežnevas 

; bandė įtikinti delegatus, kad 
Kinija ruošiasi kariauti su so
vietais: “Kartu nėra abejonių, 
apie kokį būtent karą kalbama. 
Vos tik prieš tris dienas Peki
no laikraštis ‘Guanmin žibao’ 
paskelbė šūkį: ‘Pasiruošti ka
riauti su tarybiniu revizionizmu 
tiek įprastinį, tiek ir didelį bran 
duolinį karą”.

Drauge sovietinis kalbėtojas 
priminė klausytojams vieną 
Mao 1957 m. pareiškimą ąpie 
galimą pusės žmonijos žuvimą 
ateinančio branduolinio karo 
metu. Kinai, nutraukę ryšius su 
“proletariniu internacionaliz
mu”, pradėję “ginkluotas pro
vokacijas Tarybų Sąjungos pa
sienyje”, “Iš Pekino net gir
dimi provokaciniai raginimai ta
rybinei liaudžiai padaryti revo
liuciją, pakeisti visuomeninę san 
tvarką mūsų šalyje”. Komunis
tinės Kinijos vadova' tiek “nu
krypę nuo linijos”, kad pradė
ję “koketavimą su stambiomis 
kapitalistinėmis valstybėmis, jų 
tarpe su Vak. Vokietija”.

Prašo remti rusus
Baigdamas kalbėti Kinijos 

klausimu L. Brežnevas pripaži
no tai, ką mes esame jau anks
čiau teigę, kad suskilęs komu
nizmas nebegali kovoti prieš 
kapitalistinius kraštus. Ta iri 
kvietė visus kraštus pasmerkti 
kom. Kinijos “revizionizmą” ir 
burtis ap'e Sovietų sąjungą, pa
tikint jai pasaulio komunizmo

jų tokio antplūdžio kaip Miami dar nėra. Iš viso žmo
nių didelio antplūdžio nebuvo, jei kas buvo tai dau 
giausia iš Kanados — Ontario, Saskatchewan ir kitų 
provincijų. Jei matei iš JAV mašiną, tai daugiausia bu
vo iš Montanos, Minnesotos, Wisconsin, Michigan. Ma
žiau iš kitų valstijų. Mat, kietos, gilios žiemos rajone 
žmonės daugiau susigundo ieškoti poilsio šiltesniuose 
kraštuose vidui žiemį. Nenuostabu, kad iš 6-7 mėnesių 
monotoniškų žiemos šalčių bando kas pabėgti bent ke- 
letai savaičių pašildyti sustingusius sąnarius.

Dar vienas čia paplūdymio įvairumas — tai viso
kie pirkliai su savo suvenyrais, vietiniais ir meniniaieis 
įvairiausiais audeklų, odos, ragų, medžio žievės pieši
niais ir kitais išdirbiniais. Jie čia eina ištisa virtine, 
dideli ir maži, net kai kurie ir basi siūlydami savo ga
minius. Žinoma, jei mato, kad visai nesidomi, per daug 
nelenda. Užsiprašyti tai užsiprašo vis. Normaliai par
duoda už pusę paprašytos kainos, o kai kurie gudresnie
ji sugeba ir daugiau užsiprašyti. Žiūrint, kiek yra įdė
ta darbo į visus tuos išdirbinius, perki už nieką. Dar
bo apmokėjimo standartas ten labai žemas, berods, net 
įmonėse mokama nuo 29 iki 40 centų už darbo valandą. 
Tie dirbiniai daugiausia yra atnešami ant kupros ar 
atvežami autobusais iš tolimesnių apylinkių, todėl 
kartais būna parduodami už bet kokią kainą, kad nerei
kėtų grįžti su ta pačia nešliava tuščiom kišenėm. Dides
nė dalis meninių gaminių gaminama ir parduodama 
indėnų kilmės žmonių, ypač piešiniai ant medžio žie
vės. Iš viso žmonės daugiausiai, tamsokos spalvos, su di

MES VISADA TURĖSIME 

BIRŽELĮ

Birželyje vežė žmones. Dur
tuvais surėmę, grūdo į gyvuli
nius vagonus visus, kurių pa
vardes tik spėjo išskaityti ne
pabaigiamuose sąrašuose. Už
kalti, be oro ir vandens žiaurio
je kelionėje mirė seneliai ir li
goniai, troško naujagimiai, ver
kė alkani vaikai ir begalinį 
skausmą kentė motinos, nega
lėdamos nei pačios jiems padė
ti, nei iš kur nors pagalbos pri
sišaukti.

Tai buvo pirmieji mirties trau 
kiniai į Sibirą, pavergėjo tautos 
išnaikinimo plataus plano pra
džia.

Nuo to laiko praėjo daugiau 
negu ketvirtis šimtmečio. Pa
sikeitė pasaulis ir žmonės. Lai
ko tėkmė, mariomis nešdama 
užmarštin skausmą ir kančias, 
pamažu gydė pereito karo žaiz
das. Gaivalingo ir modernaus 
gyvenimo sūkuriai daugeliui su
traiškė praeities siaubą ir nu
vijo šalin tikrovės prisimini
mus, bet tik ne lietuvių tautai. 
Jos tragedijos nugramzdinti už
marštin neįstengs jokia jėga ir 
joks laikas neužgydys tautos 
žaizdų. Jas kasmet atgaivins 
mums nepamirštamas birželis. 
Mes vėl rinksimės į bažnyčias, 
į minėjimų sales, prie pamink
lų žuvusiems padėsime vainikus 
ir, nulenkę galvas, pagerbsime 
už laisvę mirusius ir nukankin
tus savo tautos vaikus. Birže
lyje mes sutvirtinsime savo ryž
tą kiečiau dirbti pavergto bro
lio išvadavimui. Mes iš naujo

vadovavimą. Norėdamas užliū
liuoti “kapitalistinių kraštii bud 
rūmą”, Brežnevas ilgokai kal
bėjo apie "taikų komunistų sam 
būvį” su. visais bolševikų kol 
kas dar neužimtais kraštais, j- 
skaitant ir JAV-bes. Kitais žo
džiais tariant, “leiskite mums 
susivienyti, o tada jau žinosi
me, kaip jus suėsti”.

Diskusijų metu Rumunijos 
komunistų partijos ir kai kurie 
kiti atstovai birželio 7 d. smar
kokai pasisakė prieš Brežnevo 
mintis Kinijos atžvilgiu ir rei
kalavo daugiau laisvės komu
nistiniams kraštams.

Vėliau buvo diskutuojami ir 
kiti komunistų programiniai 
klausimai. Birželio 10 d. “v sais 
balsais’’ buvo priimta rezoliuci
ja, kuri pasmerkė “JAV impe
rializmą ir jų sukeltą agresiją 
Vietname”.

Posėdžiaujančius ir besiginči
jančius komunistus pasekdavo 
pranešimai apie naujus inciden
tus Sov. Rusijos - Kinijos pasie
nyje. Reikia manyti, kad suva
žiavimo dalyviai pritars vienaip 
ar kitaip formuluotai naujajai 
komunizmo doktrinai. Tačiau 
ji bus priimta ne iš įsitik’nimo, 
kad ji gera, bet dėl sovietų bai
mės.

dele indėnų Įmaiša. Pasitaiko ir gana tamsiaplaukių, 
baltų kaip sūris, bet tai daugiausia didmiesčio gyven
tojai — “grynosios ispaniškos kilmės aristokratai”.

Dar paminėtina, kad mašinos apdrauda, vykstant 
tokion kelionėn, yra pravarti, nes amerikietiškos tenai 
negalioja. Antrą dieną besisvečiuojant Acapulco, grįž
tant iš paplūdymio, įvyko laiminga nelaimė. Pažymė
tina, kad net vidury miesto leidžiama važiuoti 40 -60 
kilometrų į valandą greičiu, o ne jetai peržengiama ir 
ši riba. Prie naujai statomo viešbučio staiga išsistūmė 
didelis atbulas sunkvežimis į gatvę, uždarydamas 
pravažiavimą. Man staigiai sustojus, kita mašina, va
žiuodama gana arti, nespėjo tai padaryti, tai ir įlėkė į 
kampą mano mašinos. Mano mašinos tik dešinys kam 
pas šiek tiek nukentėjo, bet jo mašinos priekis nuken
tėjo gerokai.

Ilgai nelaukus, nelaimės vietoje atsirado ir polici
ninkas ant motociklo. Pirmiausia jis susirinko vairavimo 
leidimus ir paskiau pradėjo aiškinti, kad turi važiuoti 
j policijos punktą protokolui, kuris nuo įvykio vietos, 
pasirodė, yra už kebų mylių priemiestyje. Jis sau lekia, 
kaip be galvos, ir sek tu žmogus jį. Kai pasikeičia šviesos, 
taip ir nežinai, kur jis nulekia, o surasti ^is tik reikia, nes 
vairavimo leidimas pas jį. Vargais negalais pasiekus tą 
belangį punktą, jis daug šneka ir aiškina, žinoma, tik 
ispaniškai, nei žodžio angliškai. Nubraižo įvykio sche
mą, bet nepatubdo skersai kelio to išsistūmusio sunk
vežimio ir liepia pasirašyti.

(Bus daugiau)

rikiuosim pakrikusias savo gre
tas. Mes sieksime vėl plačiau iš
eiti į pasaulį ir jam garsiau su
šukti apie didžiąją dvidešimto
jo amžiaus gėdą ir žmonijos ne
laimę. Birželyje mes stiprinsime 
tarpusavio ryšius, širdyje įžieb
sime žvakutę partizano kapui 
prisiminti, pasveikinsim tėvynė
je kovojantį ir kenčiantį lietu
vį. Tvirčiau ištiesim patriotui 
savo ranką, bandysime arčiau 
prie jo prieiti, atnaujinti drau
gystę, išsikalbėti, geriau vienas 
kitą suprasti, kad bendrai ga
lėtumėm vesti griežtesnę kovą 
prieš savo priešą — okupantą.

Birželyje iš naujo parodysi
me pavergėjui, kad esame vis 
budrūs ir ryžtingi, kad laisvės 
siekio nepamiršim niekada ir 
niekas nepajėgs jo nuslopinti, 
kad niekas mūsų nei užliūliuos, 
nei užmigdys. Laisvės troškulio 
okupantas nepajėgė iš Lietuvos 
išvežti nei Sibiro mirties trau
kiniais, nei sunaikinti jo darbo 
vergų stovyklose, nei nužudyti 
kalėjimuose. Nepajėgs jo numa
rinti nė dabar nei tėvynėje, nei 
išeivijoje, nepaisant, kokius me
todus jis naudotų. Joks priešo 
suktumas, joks rafinuotumas 
neįBtengs lietuvio padaryti jo 
tarnu, mes Lietuvos laisvė yra 
didžiausias ir visuotinus visų 
mūsų siekis, šiam pasiryžimui 
pakartoti, pasisemti jėgų, iš 
naujo uždegti kovos ugnį ir o- 
kupanto niekšybei bei žiauru
mui įrodyti mes visada turėsi
mo birželį.

Bronius Nainys,
JAV LB centro valdybos 
pirmininkas

SAIGONAS. — Popiežiaus 
Pauliaus VI-jo atstovas Pietų 
Vietname arkiv. Palmas įteikė 
specialų popiežiaus medalį už 
nuopelnus dviem amerikiečiam 
ne katalikam, kurie žymiai pri
sidėjo prie katalikų mokyklos 
Saigone pastatymo ir įrengimo. 
Naujoji mokykla lengvai gali 
talpinti 7,000 moksleivių.

Senatas patvirtino aukčiausiojo 
teismo pirm. Warren Earl Burger.
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DVIEJŲ DIENŲ IŠKILMES TORONTE

PRANYS ARSENAS

Šv. Jono Krikštytojo vardo 
lietuvių kapinėse prie Port Cre- 
dit pašventintas Laisvės pamin 
klas ir Lietuvos kank'nių kop
lyčia. Ta proga Toronto lietu
vių kolonijoj iškilmės tęsėsi net 
dvi dienas. Gegužės 31 d., šeš
tadienį, Ryersono Instituto te
atro salėje įvyko L.T.M. Čiur
lionio koncertas, skirtas Lietu
vos kankmiams pagerbti, o bir
želio 1 d., sekmadienį, kapinėse 
įvyko pamaldos ir šventinimo iš
kilmės.

Koncertas
Sugiedojus Kanados ir Lie

tuvos himnus, mišrus ansamb
lio choras, diriguojamas Alf. 
Mikulskio, išpildė Br. Budriūno 
Lietuvio giesmę (pagal V. My
kolaičio-Putino žodžius), pia
nu palydint chormeisteriui R. 
Babickui, M. K. Čiurlionio har
monizuotą Anoj pusėj Nemuno 
ir iš liaudies dainų (harmoni
zuotų paties maestro A. Mikuls
kio) Išgertuvių dainą, Pieme
naitės raliavimą (su soliste R. 
Mastiene) ir Anksti rytą atsi
kėlus su solistais: Irena Gri- 
galiūnaite ir Algiu Giliu.

Vyrų choras išpildė J. Karo
so Augo kieme klevelis, Alf. Mi
kulskio Miegelio noriu labai 
(lopšinę), J. Žilevičiaus Oi kad 
išauštų (su įspūdinga sol. V. 
Verikaičio talka) ir J. Dambrau 
sko Gers;m, broliai, uliavosim.

Po 10 minučių pertraukos, i 
publika gėrėjosi moterų choru 
su kanklių orkestru (vad. Onos 
Mikulskienės), kuris išpildė Le
onardo Šimučio harmonizaciją 
Stoviu aš parimus. Tai Lietuvos 
partizanų daina (pagal V. Stan- 
kienės tekstą ir J. Siniaus me
lodiją), o taip pat — Alf. Mi
kulskio harmonizuotas Kur ly
gios, lygios lankos ir Augo. au
go. Prie damų gražiai prisidėio 
jauna sol'stė Irena Grigaliūnai- 
tė.

Gi mišrus vyrų choras su kan 
kliu orkestru išpildė A. Mikuls
kio harmonizuotas Nuvažiav tė
velis in žalių girialy (solistai: 
V. Plečkaitis, A. Gilys), Aš pa
sėjau linelį, Širdgėlos dainą (sol. 
V. Verikaitis), baladę Aš nusiei- 
čiau į Klaipėd’ižę (solistai; R. 
Mastiene, A. G’lys ir kanklėmis 
— I. Navickaitė). Iškasiu šul- 
nelį (solistai: R. Mastiene ir V. 
Verikaitis). Panartėlis ir J. Nau 
jalio Lietuva brangi (pagal 
Maironio tekstą) su solistais — 
R. Mastiene ir V. Verikaičiu. 
Pagaliau. paskutinioji daina 
Namo. namo i Po to Apyl. v-bos 
pirm. Laimos Švėgždaitės pa
dėkos žodis, gėlės, padėkos. 
Koncertas gražus ir didingas.

Po koncerto Šv. Jono para
pijos salėje buvo suruoštas pri
ėmimas programos dalyviams 
ir svečiams, kuriam vadovavo 
.J. Račvs Prieš vaišes maldą 
sukalbėję svečias iš Amerikos 
prel. J. Balkūnas. Ten buvo pa
sak vt.a keletas trumpu kalbu, 
linkint Alf. Mikulskiui dar ilsus 
metus vadovauti ansambliui ir 
nesitraukti “pensijon”. Tęs na t 
ansambliečiai dar suma gražiai 
padainavo eilę liaudies damų 
vieni ir su soliste Trena Gri
galiūną ite.

Iškilmės kapinėse

Koplyčią ir Laisvės paminklą 
pašventino vysk. T. B. Fulton. 
tardamas į lietuvius ir gražu žo 
d). Jam padėkojo anglu kalba 
prel. J. Balkūnas. Po to sekė 
koncelebracinės šv. Mišios, ku
rias atlaikė prel. J. Balkūnas, 
koncelebruojant keturiem kuni

gams: kun. Saldukui, kun. Pla
cidui, OFM, ir Šv .Jono par. 
kunigams Ažubaliui ir Staškevi
čiui. Ir čia lietuvių tautos iš
blaškymo simbolika. Šv. Mišias 
atlaikė kunigai prie vieno Die
vo Altoriaus iš JAV, Kolumbi
jos ir Kanados. Pamaldų metu 
ugningai patriotišką pamokslą 
didžiulei lietuvių miniai pasakė 
garsusis mūsų oratorius prel. 
J. Balkūnas.

Pamaldose ir iškilmėse daly
vavo visa eilė organizacijų su 
vėliavomis.

Iškilmių programos pranešė
ju per garsiakalbį buvo Vytau
tas Aušrotas. Po pamaldų da
lyviai užkopė kalnelin į Laisvės 
paminklo papėdę, kur buvo at
likta simboliška ceremonija — 
paleisti į orą trys balti balan-

Laiavės paminklo ir kankinių kop
lyčios šventinimo metu kalba prel. 
J. Balkūnas. Nuotr. S. Dabkaus 
džiai, kaip taikos pasaulyje ir 
tautų laisvės simboliai. Iš jų 
vienas nutūpė ant aukštutinio 
pakopos laipto paminkle ir tenai 
pasiliko stovėti ilgam laikui.

Tuo pačiu metu paminklo pa
pėdėje buvo uždegtas laisvės 
žibintas ir sudėti vainikai. J iš
kilmių dalyvius žodį tarė Gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas ir 
padėką išreiškė Šv. Jono par. 
klebonas kun. P. Ažubalis. Šv. 
Mišių metu giedojo Čiurlionio 
ansamblis. Iškilmės baigtos 
Tautos himnu.

Visas iškilmes rengė, kaip ir 
patį šį didįjį projektą vykdė 
KLB Toronto apylinkės valdy
ba ir Lietuvių kapinių taryba.

Šiek tiek apie didingąjį 
projektą

Visas statinys — didelis, ka
pitalinis ir imponuojąs žiūrovų 
akis. šiurkštaus gelžbetono pil
kos sienos, kaip ir pačios La's- 
vės paminklo aukštyn iškilusios 
dvi milžiniškų pusių plokštės — 
vaizduos mums ir gal mūsų sve
čiams šiurkštų nūdienį Vetuvio 
ir jo tėvynės Lietuvos likimą ir 
gyvenimą...

Koplyčion, atrodo, galės tilp
ti apie porą šimtų žmonių. Ji 
bus tinkama tradiciniam pava
sario bei Vėlinių kapinių lan
kymui, o taip pat vasaros me
tu laidotuvių apeigoms Čia kal
bama tik anie patį koplvčios 
vidų. Bet m koplyčios durys 
(eidamos į šonus vis platv^) 
trikampio pavidalu — fralės l“is 
ti konlvčioie vykstančias cere
monijas matyti (ir malda jose 
dalvvauti) anie 2000 žmonm 
kurie talninsis prieš koplvčią 
paruoštoj apvalios formos aikš
tėj. su bekylančiais aukštyn 
laiptais (dvieiuose lankuose — 
no 20 nakopu). Ant koDlvčms 
stogo, lyg pylimo, iškilęs Lais
vės kovu paminklas. Jis 40 pė
dų aukščio. Paminklo angoje — 
didžiulis vitražinis langas, su 
mūsų tautos ir valstybės siųi-

TĖVAMS APIE STOVYKLAS DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
Vasara čia pat. Kiekvienas 

galvojame apie atostogas, išva
žiavimus prie jūros, ežero ar 
upės. Tai gerai. Bet su vasara 
ateina progų, kokių iš viso mes 
labai nedaug turime. Tai pro
ga įlieti į savo vaikų sielą pa
mėgimą tėvų kalbos, jų bran
ginamų tradicijų, kaip lietuviš
ka daina, žaid’mai, išgirsti kai 
kurių žinių apie savo tėvų kraš
to praeitį ir dabartį, įgyti pa
žinčių ir pabendrauti su kitų 
lietuviškų šeimų jaunamu. Tai 
balzamo lašai, kurių už jokius 
pinigus negali pirkti. Kiek vai
kas to gaus, tiek ja.m patys tė
vai pasidarys artimesni. Kuri 
motina ar tėvas to nenorėtų?

Kur to viso čia Amerikoj gali 
gauti ? Lietuvių jaunimo stovyk
lose! Niekur geresnės progos 
nėra ir negali būti. Tėvai myli 
savo va'kus. Bet kiek širdgėlos 
jie turi dėl vaikų visokių nukry
pimų. Dažnai visam gyvenimui 
būna užnuodyta namų atmosfe
ra, kai dukra atveda žentą ar 
sūnus marčią, su kuria net jo 
motina negali gerai susikalbėti. 
Tos vasaros jaunimo stovyklos 
tai trumpos akimirkos, bet jos 
turi neįkainojamą vertę.

Anksčiau visi mes buvome 
biednesni. Bet šiandien jau be
veik nebėra tokių, kurie drebė
tų dėl cento. Tiesa, vaikai, no
rėdami tapti mažiau nuo tėvij 
priklausomais, nori patys už
darbiauti ir turėti pinigų “savo 
reikalams”. Daugeliui tėvų tai 
sukelia pasitenkinimą: “Žiūrėk, 
ne tik nebereikia duoti, bet vai
kas pats užsidirba”. Tai kaip jis 
begaiš savaitę ar dvi kur tai sto 
vykioj, kad čia reikia dirbti. 
Juo labiau, kad dažniausiai ir 
patys vaikai nėra linkę atsiskir
ti nuo savo gatvės kaimyninhj 
draugų ir važiuoti kitur,, susi
ekti su jam nepažystamais ir 
pan. Ir taip sau randami pasi
teisinimai. Bet tai baisi klaida, 
kurios vėliau gali už jokius pi
nigus nebeatpirkti. Tebūnie šią 
vasarą tokių klaidų kuo mažiau 
šiai.

Stovyklų laikas labai neilgas, 
— tik viena, dvi, retai trys sa-

Laisvės paminklo ir kankinių koplyčios šventinimo .metu. Iš k. j d.: 
kun. P. Ažubalis, kun. Saldukas, vysk. T. B. Fulton, prel. J. Balkū
nas. kun. J. Staškevičius ir tėvas Placidas, OFM.

Nuotr. S.Dabkaus

boliais ir amžinosios ugnies ži
bintu. Be to, laiptai. Jų — net 
dvi grupės, turinčios savąją gim 
boliką.

Paminklo šventinimo iškil
mių metu trumpai kreipiausi į 
projekto autorių architektą Vac 
lovą Liačą ir gavau (bent pro
vizoriniai) šitokius projekto 
simbolikos paaiškinimus. Esą, 
pirmieji reti laiptai, vedą pa
minklo link, vaizduoją mūsų 
sunkią kovą iš vergijos laisvės 
link. Tie laiptai būsią atžymėti 
paminklinėmis lentomis atskirų 
Laisvės kovų vietų, kaip Širvin
tų, Kėdainių, Giedraičių ir kitų. 
Pagaliau, paminklo papėdėj — 
lygi, gražiai grįsta aikštė. Tai

Kun. G. Kijauskas, S.J., at-kų dva
sios vadas, at-kų stovykloje.

vaitės. Anksčiau neturėjome sa
vų stovyklų. Dabar galime tik 
džiaugtis, kad beveik kiekviena 
me rajone jau yra net specialiai 
įrengtos stovyklavietės. Skau
tai, ateitininkai, Putnamo sese
lės, tėvai marijonai, eilė para
pijų Kanadoj ir JAV sudarė pro 
gas stovyklauti. Nė viena iš tų 
stovyklų nedirba dėl pasipelny
mo. Atvirkščiai, visa eilė žmo
nių aukoja savo laiką ir ener
giją tvarkyti stovykloms dėl 
vienintelio tikslo — gyvenimo 
aplinkybių žalojamą mūsų jau
nimą pakoreguoti, patiesinti. 
Dėlto reikia, jau būti nežinia ko
kiais žmonėm, kad tokiomis pro 
gomis nepasinaudotume.

Ne tik dėl savo vaikų, bet 
mums juk rūpi Aisa lietuvybės 
apimtis. Dėlto nereiktų patin
gėti ar laikyti, kad tai ne mano 
reikalas, pašnekinti ir savo kai
myną, paskatinti, kad ir jis sa
vo vaikus pasiųstų į stovyklą. 
Gal jis ir lietuviškų laikraščių 
neskaito, tai nežino nei kur tos 
stovyklos yra ir kas jose vei
kiama. Lietuvių b-nės veikė
jams tai ir yra veikimo dirva. 
Lietuvių fondo ar kitokia pa
galba tenelieka nė vieno lietu
viuko. kuriam lėšų stoka būtų 
kliūtis į jų sielas įsiurbti lietu
vybės balzamo gamtoje bendrau 
jant su lietuvišku jaunimu.

J. Kuprionis

pavaizdavimas atgautos Lais
vės ir nepriklausomybės. Paga
liau, laisvė iš mūsų ir vėl atim
ta. Kelias ir vėl kova į laisvę 
— nebus lengva. Ir vėl kiti laip
tai, kurie mums teks perkeliau
ti ir perkopti. Jie veda aukštyn, 
į vidurį tarp dviejų aukštyn 
kylančių gelžbetoninių plokščių.

Be to, arch. V. Liačo teigi
mu, į šį projektą, tarytum na
muose ant sienos kabinant pa
veikslus ir puošiant kambarius, 
ir ateityje būsią galima įmūryti 
ar kitaip ka’p įjungti mūsų tau
tai ii' valstybei būdingų simbo
lių, vaizduojančių mūsų Laisvės 
kovas kaip praeityje, taip da
bartyje ir ateityje.

Po to jėzuito butelį užplūdo ti
kinčiųjų minios, giedodamos Pri 
sikėlimo giesmes rusų kalba. 
Taip tęsėsi iki trečiadienio po Ve 
lykų, kol jėzuitui reikėjo grįžti 

i atgal j darbą darbovietėje. Čia 
jį pasitiko linksmos sekretorės,

, laimingos moterys, ne viena jų 
pirmą kartą gyvenime taip krikš 
čioniškai atšventusi Velykas.

Didingoms Velykų šventėms 
praėjus džiaugsmo kupiną kuni
gą ir gausius Norilsko tikinčiuo
sius ištiko nedalia: saugumo po
licija pasišaukė kunigą ir per 10 
dienų įsakė jam išsinešdinti į 
Krasnojarską ir ten registruotis 
saugumo policijoje. Taip Norils
ko katalikai nuliūdę pasiliko be 
kunigo.

Iš šių ištraukų matome, koks 
yra gyvas Dievas ten, kur prieš 
dešimtmetį gyveno tiek daug lie
tuvių Sibiro tremtinių, o vieti
niams gyventojams Dievą viešai 
išpažinti jau neleidžiama dau
giau kaip 50 metų.

PASKUTINIOJI LIETUVOS
PARTIZANU VADOVYBĖ
Prof. St. Žymantas “Mūsų Vy

tyje” 1965 m. nr. 2 buvo paskel
bęs, kad 1951 m. LLKS, ap
jungusiai visus kovojančius Lie
tuvos partizanus, vadovavo kpt. 
J. Žemaitis, kuris buvo suparali- | 
žuotas. Šį pavasarį į rankas pate- i 

Iko Lietuvos TSR Mokslų akade-|

DIEVAS SIBIRE
Vakaruose keliamas šūkis,

' kad Dievas yra miręs. Baisiojo 
birželio minėjimų proga mintys 
krypsta į ten, kur Dievo išpaži
nimas be atvangos persekioja
mas. Prieš akis turiu vieno kuni
go užrašus, kaip jis apaštalavo 
Sibire, Norilsko mieste, 1958 me
tais, taigi tik prieš 11 metų. Po 
Stalino mirties, kai Chruščiovas 
paleido vergus iš stovyklų, No
rilsko miestas buvo pilnas laisvų 
tremtinių, taip pat čia gyveno ir 
nemažai rusų. Amerikietis jėzui
tas, Rusijos kalėjimuose ir Sibi
re praleidęs 23 metus (1940-63), 
rašo, kad savo gyvenime niekad 
nebuvo taip sunkiai dirbęs skelb
damas Kristaus mokslą ir teikda
mas sakramentus, kaip 1958 m. 
gavėnios ir Velykų metu tolimo
je Rusijos šiaurėje. Jis tada tebu
vo vienintelis katalikų kunigas 
tame dideliame Sibiro pramonės 
mieste. Kadangi buvo rytų apei
gų katalikų kunigas, jam tekda
vo Mišias laikyti rytų ir lotynų 
apeigomis, ypač lietuviams ir 
lenkams.

Išėjęs iš vergų stovyklos į lais
vę su labai apibrėžtu judėjimu,
Norilske įsirengė koplyčią, ku
rią prižiūrėjo dvi lietuviatės se
serys. 1958 m. Verbų sekmadie
nį atlaikė trejas Mišias. Po to 
prasidėjo velykinių valgių šventi 
nimas ir begalės išpažinčių, dar 
reikėjo važinėti į mažesnes Sibiro riausias 
vietoves, kur žmonės ištroškę lau
kė kunigo. Vienas jokiu būdu

džio centras...’’
Šie posėdžiai vyko tada, kai 

nebegalėjo apsidirbti. Paprašė j jau buvo praėję beveik penkeri 
atostogų iš nuolatinės savo dar- kietos ir žiaurios okupacijos me-
bovietės. Palankus jam gydyto
jas surado nuovargį ir davė 5 die
nas atostogų. Išpažinčių klausė 
kiekvieną naktį. Didžiojo šešta
dienio apeigas pradėjo 6 vai. ry
to. Žmonės koplyčioje ir korido
riuose laukė per visą naktį. O kai 
prie gėlėmis ir žvakėmis papuoš
to altorėlio išėjo Prisikėlimo 
Mišių laikyti, buvo nemigęs 48 
vai. Kai kurie žmonės išpažinčių 
ir komunijos laukė net dvi paras 
čia pat koplytėlėje ar šaltoje apy
linkėje. Prisikėlimo Mišios baigė 
si 3 vai. ryto, bet ir per tą lai
ką visiems komunijos dar nebu
vo spėjęs išdalinti. Po trumpo 
poilsio Velykų dienos 9 vai. ry
to vėl ją dalijo.

mijos išleistas “Archyviniai do
kumentai” veikalo IX rinkinys, 
kur skelbiami kpt. J. Žemaičio 
tardymo protokolai, NKVD su
rašyti 1953 m. Iš čia sužinome, 
kad vyriausias partizanų dalinių 
atstovų suvažiavimas įvyko 19- 
49 m. vasario mėn. “Prisikėli
me” apygardos štabo bunkeryje, 
kaime tarp Baigiogalos ir Rad
viliškio. Pasitarimas truko 20 die
nų ir buvo nutarta (cituoju iš 
tardymo protokolo — V. R.):

“1. Nutarėme pavadinimą pa
keisti į LLKS (Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdis). Tokį pavadini
mą pasiūliau aš, ir pasitarimo da
lyviai jj priėmė.

2. Vadovauti Lietuvos nacio
nalistiniam pogrindžiui pavesti 
LLKS tarybos prezidiumui, lai
kant jj vyriausiuoju vykdomuo
ju organu.

3. Išrinkti LLKS tarybos pir
mininku ir Lietuvos pogrindžio 
ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju 
vadu mane — Žemaitį, LLKS 
prezidiumo viešosios (politinės) 
dalies viršininku — Šibailą, vie
šosios dalies skyriaus viršininku ' parre,Į 
— Bronių Lesį ir LLKS tarybos ■ 
prezidiumo sekretoriumi —Bart 
kų. Mes visi keturi sudarėme 
prezidiumą...

Priimtus nutarimus išdėstėme 
protokole. Pasitarimas vadinosi 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 
tarybos posėdžiu, kuris buvo vy- 

vadovaujantis pogrin-

tai. Bet, kaip matome, Lietuvos 
pogrindis tebebuvo stiprus ir vi
siškai centralizuotas. Kokios 
teismo bausmės susilaukė supara 
ližuotas kpt. J. Žemaitis, mes ne
žinome. Visa tai cituojame, kad 
birželio minėjimai laisvajame 
pasaulyje būtų dar konkretesni.

NEMALONUS VAIZDAS
Kapų puošimo dienos popietę 

teko sustoti Tautinėse kapinėse 
ir aplankyti tą istorinį kampą, 
kur stovi paminklas buv. Lietu
vos prez. dr. K. Griniui, kur ne
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DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 

kiekvieną:
V. BARAVYKO

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

V. PĖTERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas .......... ....................... $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESARSKO — B. SVECEVICIAUS

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

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

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri- 
Kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar kita kalba.
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“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

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

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

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

toliese ilsisi brolių Vaclovo ir 
Viktoro Biržiškų pelenai ar pa
laikai, kur neseniai supiltas ir 
dr. P. Grigaičio kapas. Bet nuo
taiką sudrumstė ten išsirikiavęs 
senukų choras ir betraukiąs sa
vas melodijas. Vienas iš bičiulių 
liaudininkų prasitarė, kad tai 
raudonųjų choras. Kokia ironija, 
raudonieji veržiasi ten, kur ilsi
si antikomunistai — žymieji lie
tuviai patriotai.

Kai tiek daug priekaištų nuo
latos keliama kitoms lietuvių ka
pinėms Chicagoje, tegu skaityto
jams būna žinomas ir šis nema
lonus vaizdas, jūsų reporterio pa
matytas Tautinėse kapinėse kar
tu ten vaikštant su bičiuliais 
“dainaviečiais” A. Smilga, A. 
Stoškum ir M. Žėronu, nors dėl 
to, gink Dieve, nebandau mesti 
jokių priekaištų tų kapinių ad
ministracijai, kurią sudaro ne 
Maskvos garbintojai, bet lietu
viai patriotai.

VI. Rmjs

— Mokslas pritaiko gamtą žmo
gaus naudojimui. Menas nepadaro 
gamtą žmoniškesne žmogui, bet 
žmogų žmoniškesni sau. —

PARDUODAM1 
IS MODELINU NAMU BALDAI 
iUl/c ik- 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
.SOUTH VVEST FURNITURE CO. 
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Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
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20 METŲ VYSK. M. VALAN Į nėra sumažėjęs. Tai džiugus reiš-
CIAUS LITUANISTINEI 

MOKYKLAI

1949 m. Clevelando liet. ko
lonija, kuri jau tada turėjo be
veik 80 metų istoriją, praturtėjo 
naujais lietuviais, atvykusiais iš 
Vakarų Europos, daugiausia iš 
Vokietijos. Tada, tie vadinamie
ji “dipukai” visa jėga įsiliejo į 
lietuvių religinį, politinį, švieti
mo ir kultūrinį gyvenimą. Steigė
si naujos organizacijos, atgaivi
nami klubai ir draugijos. Įsijung
ti į vietinių lietuvių veikiančias 
organizacijjas, nors dėta ir nema
ža pastangų, nepasisekė. Todėl 
šalia veikiančiųjų organizacijų į- 
sikūrė daugybė kitų vienetų, di
desnių ir mažesnių, svarbesnių ir 
beveik bereikšmių. Ir lietuvių 
organizacijų ir draugijų skaičius 
Clevelande pasiekė visą pusšim
tį.

Pats gyvenimas dalį draugijų 
išstūmė, dalis jų dar vegetuoja 
ir gerokas skaičius jų dirba ver
tingus ir reikšmingus darbus sa
vo tautai ir tėvynei.

Viena iš tokių reikšmingų ir 
minėtinų institucijų, kuri šven
čia savo 20 metų sukaktį yra Cle
velando lituanistinė mokykla, 
vėliau, 1952 m. pavadinta mūsų 
didžiojo švietėjo ir kultūrininko 
vysk. M. Valančiaus vardu.

Dvi kartos
Dvidešimt metų žmogaus gy- 

vehime ilgas tarpas. Iš kūdikių 
subręsta į vyrus ir moteris, at
važiavę suaugę kūrė šeimas, ku
rių vaikai jau eina į tą pačią mo
kyklą, kurioje jie mokėsi tik įkė- 
lę koją į Amerikos žemyną. To
dėl ir Valančiaus mokykloje, 
galima sakyti, jau per trumpą 
laiką praėjo dvi lietuvių kartos: 
mokiniai tapo mokytojai, o jų 
vaikai naujasis atžalynas litua
nistinėse mokyklose. ,

Lituanistinė mokykla įkurta
.Šv. Jurgio parapijoje. Jos steigė- | vėliau tapo šios ar Šv. Kazimiero 
jas Ateities klubas - Ateitininkų lit. mokyklos mokytojai, jauni-
sendraugių skyrius Clevelande, 
Daugiausia pastangų mokyklą 
organizuojant įdėjo dr. Adolfas 
Damušis, kuris teisingai ir vadi
namas mokyklos kūrėju. Mokyk
lai įsisteigti nebuvo lengva dėl 
tuometinio Šv. Jurgio parapijos 
kleb. kun. V. Vilkutaičio savo
tiško nusistatymo prieš naujai 
atvykusius. Byla buvo pa
siekusi net Clevelando vyskupiją, 
iš kurios ir buvo gautas leidimas 
naudotis Šv. Jurgio pradžios mo
kyklos patalpomis.

Mokykla darbą pradėjo su 72 
mokinais, 1953-54 mokslo metais 
mokinių skaičius pasiekęs net 
271. Vėliau, įsikūrus Šv. Kazi
miero mokyklai, mokinu skaičius 
vyravo tarp 150 - 120. Pereitų 
mokslo metų mokyklą lankė tik
tai 90 mokinių. Valančiaus mo
kyklos mokinių skaičiui sumažė
jus, tuo pačiu padidėjo Šv. Kaži- j
miero lit. mokyklos mokinių skai- I tams yra vadovavę P. Stravins-
čius, taip, kad bendrasis mokinių 
skaičius, lankančių Clevelando 
lituanistinės mokyklos ištikrųjų

fiSs

Clevelando Neringos tunto skautės išpildo dalį programos a. a. skulpt. Vyt. Raulinaičio minėjime Cle- 
velaude. Nuotr- J- Garlort

kinys.
Grandinėlė, Kanklės, Aukuras
Vysk. M. Valančiaus mokykla 

per savo dvidešimtmetį nepraėjo 
tylomis, o įmynė gilių pėdsa
kų, kurių lietuvių tautinės gyvy
bės išlaikymo istorija negalės 
praeiti nepastebėjus.

Jau 1952 metais suorganizuo
ta Liūdo Sagio tautinių šokių 
grupė, kuri vėliau išsivystė į 
Grandinėlę, o po kelių metų 
pertraukos savo darbą vėl atgai
vino ir dabar dirba pilnu tempu 
ir pasiekusi savo aukštumas. Sa
vo išvykomis po Ameriką ir Ka
nadą suteikia džiaugsmo ne tik 
lietuvių žiūrovams, bet prasmin
gai kelia ir lietuvių vardą ameri
kiečiuose.

1958 m. Alfonso ir Onos Mi- 
kulskių inciatyva įsteigtas kan
klių orkestras, kuris be sėkmingų 
koncertų lietuvių kolonijose, iš
leido ir ilgo grojimo plokštelę. 
Juozui Stempužiui vadovaujant 
mokyklai, įsteigtas Aukuro an
samblis su mišriu vaikų choru ir 
kanklių orkestru. Aukurui vado
vavo muz. Alfonsas Mikulskis. Apie mokyklos praeitį ir dabar 
Jaunųjų choras, išaugęs iki 70 tinius rūpesčius kalbėjo dabarti- 
dainininkų ir kanklininkių, kon- į nis mokyklos vedėjas Pr. Joga, 
certavo ne tik Clevelande, bet ir 1 jnsp. St. Rudys ir LB I-sios apyl. 
Chicagoje, Detroite, dalyvavo pirm. F. Eidimtas. Įteikti baigu-
Dainų šventėje ir kitur. Kanklių 
orkestras, vadovaujamas Onos
Mikulskienės, akompanavo -pa- Žygaitė, kuri abiturientų vardu 
lydėjo tūkstantiniam vaikų cho
rui Dainų šventėje 1966 metais 
Chicagoje.

Aukuro ansamblis taip pat iš
leido ilgo grojimo plokštelę. Abi 
vysk. M. Valančiaus mokyklos 
išleistos plokštelės yra retos ir 
kultūriniame gyvenime.

VEDĖJAI IR TĖVŲ KOMITE
TŲ PIRMININKAI

Valančiaus lituanistinė mo
kykla per dvidešimt metų išlei
do šimtus savo auklėtinių, kurie

mo vadai, lietuviškų šeimų kūrė
jai ir visuomenininkai. Jie nors 
dalinai papildė eiles tų lietuvių, 
kurie dėl amžiaus naštos ar mir
ties pasitraukė iš veikėjų eilių.

Mokyklai yra vadovavę žino
mi lietuvių mokytojai ir kultūri
ninkai: B. Graužinis, St. Barz
dukas, A. Tamulionis, P. Balčiū
nas, J. Žilionis, Pr. Karalius, A. 
Gailiušis, J. Stempužis ir Pr. Jo
ga. Mokykloje yra dirbę 80 
mokytojų.

Ateities klubo įsteigtąją mo
kyklą vėliau perėmė Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos tėvų ko
mitetas, kuris ir iki šios dienos 
rūpinasi mokyklos išlaikymu. 
Vienerių mokslo metų mokyklos 
išlaikymas dabar atseina arti 
5,000 dol. Vien LB pirmoji apy
linkė mokyklos išlaikymui per 
visą jos gyvavimo laiką yra pas
kyrusi 8,000 dol. Tėvų komite-

kas, A. Garka, B. Graužinis, H. 
Idzelis, Z. Obelenis, P. Banionis, 
J. Damušis, V. Balašaitis, Pr. Pe-

Dalį programos atlikę šoktinio grupės šokėjai. Nuotr. J. Garlos
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traitis, Dr. M. Vaitėnas, V. Staš
kevičius, V. Palūnas ir VI. Palu
binskas.

Vysk M. Valančiaus mokykla isjminė savo mirusius narius. 
su pasididžiavimu žiuri i savo 20 BjržeHo g d , dar prješ §y Mj_ 
metų praeiti. Ji neturi ko gedintis
ar liūdėti. Buvo padaryta viskas, 
kas mūsų sąlygomis galima pa
daryti. Čia didelės pasiaukojimo 
dvasios parodė mokyklos vado
vai, mokytojai, tėvų komitetai ir 
vaikų tėvai.

Užbaigiant 20-tuosius mokslo 
metus, Vysk. M. Valančiaus mo
kykla savo garbingą sukaktį at
žymėjo koncertu gegužės 25 d. 
Šv. Jurgio parapijos salėje.

Sukaktuvinis koncertas
Prieš koncertą įvykusiame ak

te dalyvavo mokyklos kūrėjas dr. 
A. Damušis, iš Detroito, LB mo
kyklų inspekt. St. Rudys, PLB 
pirm. St. Barzdukas, šioje mokyk
loje išdirbęs 18 metų, abiturien
tai, mokiniai ir jų tėvai.

siems diplomai ir dovanos. Abi
turientų vardu žodį tarė Eglė

dėkojo savo mokytojams. j J. Sadauskas pasveikino svečią
Mok-jams įteikė padėkos dip- vysk. V. Brizgi, taip pat pareiškė 

lomai. Juos gavo Dalia Orantai- nuoširdų padėkoj žodį pusryčių
tė, R. Premeneckienė, O. Žilins
kienė, H. Bankaitis, Pr. Joga,J. 
Orantienė, I. Bublienė, O. Mikuls 
kienė ir St. Barzdukas. Ir tėvų 
komiteto narės išdirbusios po 
5 metus gavo padėkos diplomus: 
Br. Mainelienė, J. Matulevičie
nė, L. Nagevičienę ir A. Neima
nienė. St. Rudys, įteikdamas St. 
Barzdukui diplomą, pabrėžė, kad 
“jam nedrąsu įteikti šį diplomą 
Stasiui Barzdukui, kuris nepai
sant milžiniško darbo kitur, ne
atsitraukė nuo lituanistinės mo
kyklos. Tai mokytojų pavyzdys”.

Koncertinėje dalyje šios mo
kyklos auklėtinė Milda Alkaity- 
tė, pianinu palydint taip pat 
mokyklos auklėtinei Daliai Sa
kaitei, smuiku išpildė trejetą da
lykų.

Chicagietė sol. Elena Blandy- 
tė padainavo tris K.V. Banaičio 
kompozicijas ir po vieną A. Ka- 
čanausko, J. Strolios ir V. Jakūbė- 
no dainas. .Šią mokyklą baigęs 
Vytautas Puškorius ir dabar stu
dijuojąs muziką su giliu įsijauti
mu išpildė Franz Schubert Im
promptu A Fiat Major. Elena 
Blandytė įspūdingai atmintinai 
pateikė Vytauto Tamulaičio a- 
pysaką “Sugrįžimas”. Mokiniai 
pašoko klumpakojį ir Šustą. Šo
kius parengė mokytoja, lituanis
tinės mokyklos abiturientė Jūra
tė Petraitytė, akordeonu palydint 
Vyteniui Čyvui. Kanklių orkes
tras, vadovaujamas Onos Mikuls
kienės išpildė Lietuvos grožybę 
(harm. A. Mikulskio), Šeinį lie
tuvių liaudies šokį (Harm. Pr.

GARBINGAI PRISIMINĖ 
SAVO MIRUSIUS NARIUS

Clevelando vyčiai senjorai,

sias, visi nariai ir artimieji jų 
draugai, susirinko į parapijos 
salę, kur visiems buvo prisegta 
po baltą gėlę ir papuošimo da;-
bą padarė senjorų nut. .rašt. ir djs audos bendradar.
veikiančiosios komisijos nare - 
An. Trainauskaitė. Vėliau visi
bendrai nužygiavo į Šv. P-lės M. 
Pagalbos parap. bažnyčią. Už mi
rusius Šv. Mišias ir pamokslą pa- j 
sakė Vyčių garbės narys vysk. V. 
Brizgys.

Mišių metu bažnytinis choras 
muz. ir varg. Reginai Brazaitie- 
nei vadovaujant, savo gražiu 
giedojimu jaudino visus. Ypač su
žavėjo solisto Juliaus Kazėno gie
dojimas. Solo giedojo ir V. Jurge
lis, o abu solistai sugiedojo ir du
etus. Solistus ir varg. R. Brazai- 
tienę specialiai buvo paprašę 
senjorai vyčiai..

Po pamaldų, parapijos žemu
tinėje salėje senjorai vyčiai su
rengė bendrus pusryčius, kuriuo
se dalyvavo ir vysk. V. Brizgys, 
prieš valgį sukalbėjęs maldą. 
Pusryčių programėlės pravedėjas

rengėjams, kad visi trys stalai 
buvo taip gražiai papuošti savo
mis gyvomis rožėmis, šios šalies 
vėliavomis ir Lietuvos trispalvė
mis. Vysk. V. Brizgys tarė gra
žų žodelį pastebėdamas, kad esąs 
patenkintas, kąd jis galėjo va
landėlę bendrai praleisti su vy
čiais senjorais. Po žodžio dar 
buvo paprašytas, kad gėle pa 
puoštų uolę vytę ir senjorę Rožę 
Sankalienę, Vyčių org. antrojo 
ženkleliu. Sukalbėjęs su visais 
maldą už mirusius, vysk. V. Briz
gys išskubėjo į kitą jaunimo susi
rinkimą.

Pasilikusieji dar ilgokai pasi
klausė valdybos narių ir svečių 
malonių įkalbų. Jas pasakė A.

Lietuvių - amerikiečių konservatbrių klubo (Clevelande) valdybos na
riai iš kairės: dr. V. Ramanauskais, M. Matulionienė ir prof. L. Schu- 
maeher, kuris kalbės tema “Captives of Communism” klubo paren
gime, 7 v.v., kuris įvyks birželio 14 d. Bratenahl Place Clevelande 
į kurį pakviesti amerikiečių spaudos ir radijo atstovai.

Nuotr. J. Garlos

Stempulis), trys liaudies dainas 
J. Švedo ir Siuitą - A. Mikulskio.

Po koncerto buvo vaišės, pa
gerbiant buvusius mokyklos vedė
jus, mokytojus ir tėvų komiteto 
pirmininkus. Jaunimas, grojant 
puikiam Eugenijaus Svidersko iš 
Akrono orkestrui, smagiai pasi
šoko.

Šeštadieni visa mokykla daly
vavo Padėkos Mišiose, kurias at
našavo kun. K. Žemaitis, Šv. Jur
gio bažnyčioje. Po pamaldų bu
vo atsisveikinimas su mokykla, 
kur žodį tarė mokyklos vedėjas 
Pr. Joga ir pažangieji mokiniai 
buvo apdovanoti vertingomis lie
tuviškomis knygomis. Dovanas 
skyrė LB pirmoji apylinkė.

Šiemet aštuntąjį skyrių baigė 
aštuoni mokiniai. Aukštesniąją 
mokyklą baigė Jūra Blynaitėj Vi

Mačiokas, senjorų vyčių pirm., 
vicepirm. Ignas Visockas, vice
pirm. J. Salaševičienė, svečias ir 
vytis Petras Luiga, senosios kar
tos, Clevelando liet. visuomenės 
didysis veikėjas ir šios parap. vie
nas iš pirmiausių organizatorių- 
Peliksas Baranauskas. Buvo pri
statytas Jurgis Kuzas. L. Vyčių 
org. ketvirto laipsnio narys ir di-

bis ir praeities, Clevelando lietu 
vių visuomenės didingas ąžuolas 
ir scenos mėgėjas. Dar buvo pris
tatytos šios senjorų valdybos 
narės: M. Trainauskaitė ,nut. ra

iše, K. Sadauskienė fin. rašt., val
dybos narys Petras Zigmas, L. 
Vyčių org. centro valdybos ižd. 
vyčių senjorų ižd. ir uolioji veikė
ja — Stasė Sankalaitė, kuri 
daug pasidarbavo šių pusryčių 
prirengime, ir jos mamytė - Ro
žė Sankalienė, kaip daug įdėjus 
darbo pusryčių parengime ir 
kaip veikiančios kom. pirm. Po 
to pristatyti K. Petkūnienė, P U- 
salienė, M. Baranauskienė, B. ir 
D. Karkliai, kur jiedu tik proa sa 
vaičių atgal, kaip yra sugrįžę iš 
Europos, kur juodu ten praleido 
savo vasarines atostogas. Berna- 
das, kad ir trumpai, bet stengėsi 
su savo matytais įspūdžiais supa- 
žindyti ir pusryčių dalyvius. 
Vytis B. Karklius, patarė ir ki
tiems aplankyti tas šalis, kurių 
dar nėra matę ir po jo šių žo
džių, baigėsi visa programėlė.

Visiems besiskirstant namo, at
silankė ir dvasios vadas kun. J. 
Angelaitis, kuris dar su kuriais 
nariais pasikalbėjo ir tarė vy
čiams senjorams pagiriantį žodį, 
už garbingą pasirodymą.

Senelis

Mandagumas
— Tavo draugas yra labai ne

mandagus: šiandien jis tris kartus 
nusižiovavo, kai aš su juo kalbėjau
si.

— Kodėl tu manai, kad jis žiova
vo, brangioji? O gal ir jis norėjo iš
tarti kokį žodeli.

da Čyvaitė, Ona Kliorytė ir Eg
lė Žygaitė.

Su gegužės 24 ir 25 dienos iš
kilmėmis vysk. M. Valančiaus lit. 
mokykla užbaigė ir savo 20 metų 
darbą. Šis darbas labai didelės 
svarbos mūsų ateičiai. Jei mūsų 
jaunimo organizacijos ir lit. 
nės mokyklos neparengs ateities 
vadovų, lietuvybė gali atsidurti 
rimtame pavojuje.

Vysk. M. Valančiaus mokykla 
j ateitį žiūri su viltimi, kad ji 
pajėgs ir ateity tęsti švietimo ir 
auklėjimo darbą. Tėvai turės 
rimtai apsvarstyti, ar atskira ma
ža mokykla būtų prasminga lai
kyti ar daryti pastangas abi Cle
velando lit. mokyklas sujungti. 
Tikslinga visgi atrodo, kad su
jungtos mokyklos gal galėtų pa
siekti ir geresnių rezultatų.

iK. Kociūuas

IMIGRANTŲ KRYŽREUAI
Broliai Charles, George ir Spy- nis puikiai sekėsi, 

ros Skouras 1910 m. apleido savo Bet 1962 m. su Cleopatros pra- 
gražiąją tėvynę Graikiją ir įsikūrė bangaus filmo pastatymu įvyko be-
St. Louis, Missouri. Visi trys bu
vo jaunuoliai tarp 17-20 metų. Pra
džioje dirbo restoranuose kaip indų 
plovėjai. Netrukus iš savo mažų 
santaupų nusipirko nuosavą resto
raną. Biznis gerai sekėsi. Pardavę
restoraną metėsi į kino teatrų vers- nuostolio 20th Century — Fox ben
lą. 1926 m. jau jie turėjo 37 kino 
teatrus.

Prieš depresiją (1928 m.) visus 
kino teatrus pardavė Wamer Bro
thers (filmų gamybos b-vei) su ge
ru pelnu. Depresijos metu kino te
atrų biznis blogai ėjo. Daug teat
rų užsidarė. Savininkai bankruta
vo, bet brolius Skouras lydėjo lai
mė. Jie vėl atėjo į kino teatrų vers
lą, kai depresija jau buvo prie pa
baigos. 1932 m. jie perėmė bankru
tavusio William Fox 47 teatrus. Su
organizavo naują 20th Century —
Fox filmų gamybos bendrovę. Biz- įvertinimo.

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos užbaigime, svečias vysk. V. Briz
gys įteikia mokyklą baigusiems pažymėjimus. Vyskupo dešinėje V. 
Kavaliūnas, kairėje J. Žilionis, gavusi diplomą A. Kavaliūnaitė ir 
ateinąs diplomo gauti V. Klimaitis. Nuotr. J. Garlos

SKIP’S Self Service 
LIOUOR STORES

5515 South Damen Avenue 
Ali Phones WA 5-8202

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Certifikato Naujas aukštas divi-
įkaitas. domins mokamas už

Minimum .$0,000.00 investavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
avmu. PIRMAD. Ir KETVIRTAD..............9 v. r. Al 9 v. V.VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD................... 9 v. r. iki B v. V.

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

veik katastrofa! Tas filmas atnešė 
40 mil. dol nuostolių. Tik pagrin
dinių rolių aktoriai Elizabeth Tay- 
lor ir Richard Burton laimėjo kiek
vienas po porą milijonų. »

Žinoma, dėl 40 milijonų dolerių

drovė nebankrutavo. Bet jos prezi
dentas Spyros Skouras savo postą 
turėjo užleisti sumanesniam part
neriui Richard Zanuck.

A. Razutis

ROMA. — Romoje pirmą kar
tą buvo rodomas dokumentinis 
filmas, vaizduojantis pernai me
tais mirusio stigmatizuoto^o 
kapucinų Tėvo Pijaus gyveni
mą ir darbus. Tarptautiniame 
katalikų televizijos festivalyje 
šis filmas susilaukė aukščiausio



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. birželio m. 13 d.

Abiturientų išleistuves Brighton Parke CLASSIFIED GUIDE
(Atkelta iš 2 psl.) 

mai eiti jų išmintomis pėdomis, 
o po metų vėl susitikti aukštes
niojo lit. mokykloje.

Abiturientė Nora Spurgytė sa
vo klasės vardu dėkojo klebonui, 
seselėms, savo mielai mokytojai 
S. Jonynienei, kuri juos mokė aš- 
tuoneris metus, visiems lit. kla
sės ! mokytojams ir tėvams, kurių 
pastangų ir globos dėka jie visi 
atsirado šių iškilmių centre ir 
pasižadėjo būti gerais mokiniais, 
gerais lietuviais ir toliau tęsti lie
tuvių kalbos mokymąsi aukštes
nėse lit. mokyklose.

R. Juodvalkytė ir M. Siliūnas 
perdavė raktą jų vietas užiman- 
tiems septintokams. Raktą priė
mė VII sk. mokinys J. Daniliaus
kas ir pasižadėjo jį tokį patį bliz
gantį įteikti savo įpėdiniams.

Švietimo tarybos atstovas J. Ta 
mulis įteikė mokytojams, išdir
busiems daugiau negu metus lit, 
mokyklose, diplomus. Diplomai 
buvo įteikti Pr. Gramontienei, 
G. Meiluvienei, R. Jonynaitei, A. 
Kirvaitytei, J. Bertuliui, kan. P. 
Juknevičiui ir S. Jonynienei, ku
ri išdirbo jau 20 metų šioje mo
kykloje. Taip pat buvo įteiktas 
diplomas ir prel. D. A. Mozeriui 
už lietuvių klasės globą.

Knygelėmis buvo apdovanoti 
ir kitų skyrių mokiniai, kurie 
mokėsi per visus metus vien pen
ketukais. Ir tokių buvo nemažai: 
I-me skyr. — 5, II — 7, III — 
2, IV — 5, V — 3, VI — 5, VII— 
2., Uždarant oficialią dalį buvo 
sugiedoti — Amerikos ir Lietu
vos himnai.

.Po trumpos pertraukos buvo 
meninė programa, kurią atliko 
mokyklos mokiniai pagal sky
rius, pradedant nuo pirmojo ir 
baigiant septintuoju. Jie sudaina 
vę> vįsą eilę lietuvių kompozito
rių dainų, o mažieji pasirodė dar 
ir su žaidimu. Ypatingai visiems 
p^lco, mažosios kanklininkės.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

CONSTRUCTION C0.
V = vi ,=

Vasaros stovykloms artėjant, pri
simenami jos linksmieji momentai.

Spaudoj ir gyvenime
(Atkelta iš 3 psl.)

’ykdomas nedelsiant, bet jį gali už- 
irotestuoti prokuroras priežiūros 
varka.

Tačiau Vidaus reikalų ministeri- 
os organai arba liaudies teisėjai, at- 
ižvelgdami į padaryto nusižengimo 
>obūdj ir į pažeidėjo asmenybę, ga- 
i, užuot patraukę jį administraci- 
lėn atsakomybėn, nusiųsti medžią 
;ą pažeidėjo darbovietės arba gyv- 
lamosios vietos draugiškajam teis
imi taikyti jam visuomeninio po- 
eikio priemones.
Šiais atvejais draugiškasis teismas 

irivalo per dešimt dienų pranešti 
įtinkamam Vidaus reikalų minis- 
erijos organui arba liaudies teisė- 
td apie priemones, kuriu buvo im- 
aįl pažeidėjo atžvilgiu.

fsakas toliau numato, kad asme- 
>y$, areštuoti už smulkųjį grobimą, 
alkom i suimti Vidaus reikalų mi- 
1 isterijos organų nustatomose vie- 
ose. Iš areštuotųjų išieškomos mai 
inimo ir išlaikymo išlaidos; susi- 
ąšjnėti, gauti siuntas ir siuntinius, 
»irkti maisto produktus ir susitik- 
i draudžiama; už arešto laiką dar- 
m užmokestis darbovietėje nemoka-

Areštuotieji panaudojami fiziniam 
larbui, neapmokant už jį. Organi- 
:uoti už smulkųjį grobimą areštuo
ji asmenų panaudojimą darbui pa 
ėdama rajonų, miestų Darbo žmo 
įių deputatų tarybų vykdomie- 
jėms komitetams.”

J. Žvilb.

Dainas paruošė muz. J. Bertulis, 
o tautinius šokius, kurie sekė dai 
nas, — Pr. Gramontienė ir R. 
Jonynaitė. Inscenizaciją “Kodėl 
aš mokausi lietuviškai” ir “Kuo 
mes norim būti” paruošė G. 
Meiluvienė, o “Mamyte, ak ma
myte” — S. Jonynienė. Kankli
ninkes — A. Kirvaitytė.

Po meninės dalies buvo vai
šės, kurios praėjo jaukia nuotai
ka, besidalinant patirtais įspū- 
įdžiais, besidžiaugiant dovano- 
fmis ir bandant savo laimę gėry
bių traukime.

RER

VIENA. — Austrijos katali
kų vyskupų konferencijos gene
ralinis sekretorius vysk. Wein- 
bacher ir Austrijos protestantų 
vyskupas Skrausky pasirašė 
oficialų susitarimą, kuriuo pri
pažįstamas protestantų bažny
čiose teikiamo krikšto tikrumas 
ir protestantų tikintiesiems, pe
reinant į katalikų Bažnyčią, ne
bereikia kartoti krikšto sakra
mento.

— Jei kaikurie nepasigirtų atos
togavę, niekas nežinotu, kad jie bu
vo išvažiavę. — K. Hubbard

D e M E S I O 1

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

PROGOS — OPPORTUNITIES

Kanadoje parduodamas restoranas 
(48 sėdimų vietų). 15 vienetų mo
telis (galimybė padidinti). Viskas’ 
puikiam stovy. Netoli Stayner, arti 
Provineial Parko. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis šiuo adr.:

Draugas, Adv. 7071, 4545 VV. 
63rd St., Chicago, Ui. 60629.

M O V I N G
ŠERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — WA 5-8063

iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiiiiiiimiimiiiiimi

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 581h Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

iiiiimiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybės, 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios IšaL 
mokėtai.*. sfc 
lygos.

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

J.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 69th St. Tel. WA 6-2787
2501 OOth St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas

E. tr V. ŽUKAUSKAI

M I S C E I. I, A N K O U S

10% — 20% — 30% piginu mokesti 
ui apdraudę nuo ugnies Ir ai i tomo 
bllio pan
FRANK ZAPOLIS

3208 West 95th Street 
Chicago, Ulinois 

Tel. GA 4-8054 lr GR 0-4339

MO VI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymaa 
ūgy metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIi

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys
Langai, Ryn- -
os, Turekliai &

i HmJ ..lt.hr

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr oonditioning j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai Apskaičiavimai nemo-Iro wi n J

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET META E 
■4444 S. VVestern, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7.3447

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

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

jliililiiiiiiiiiiiiiiiiiii’iiiiiiimiiiiiillillllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllltllllllllllillltllilllllllllllllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

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

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

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

TELEVIZI JOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

PARDAVIMUI

Lietuvių Tautinėse kapinėse par
duodamas sklypas — 8-iems ka
pams. Geroj vietoj. Nebrangiai. 
Kreiptis j Mr. Rys tel. 254-5374-

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

MEDICAL OFFICES FOR RENT 
2656 VV. 63rd St.

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

434-7007 or 476-2222

REAL ESTATE

Mūr. 5 kamb. *‘ranch” stiliaus 
bungalow. $18,000. Tuščias. Adr.: 
11380 So. Natorna Avė. Savininkas 
— VI 7-0350.
IIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIi

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame jvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285

4IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11SIIII1RI

Cicero — 3-jų metų senumo 6 bu
tų mūr. namas: 3 Po 5J^ kamb. ir 
3 po 4pf. Gazo šiluma. Paskutinių 
madų aukštos kokybės visi namo 
įrengimai. Tik $94,000.
Cicero—Parkhohne. 7 kamb. mūr. 
bungalovv. Gazo šiluma. Moderniški 
namo įrengimai. Beismente baras 
ir sienos iškaltos “panel” lentomis. 
Garažas. Tik $21,500.

LINARTAS REALTY 
4936 W. ISthSt 652-4343

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

586-1100
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 8. Mapleuood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

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

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

5 ir 8 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis lr garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

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

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $65,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 5% kamb. ir 4
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

273’ VV. 43rd St. CL 4-2390

lllllllllllllllllllimilllllllllllllHIIIIIIIIIIIIII
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

linini........ mm.......... .... .................................................................................................................. iii

SALES > MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of ML.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main offiee 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, Hl. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Rlveraide, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemieeėhioee Prašome užsukti | mūsų ištaigą 
Ir Išsirinkti iŠ katalogo.

VYRAI IR MOTERYS

COOKS AND PANTRY VVOMEN
For exclusive motei in Dės Plaines, 
III. Excellent conditions and bene
fits.. Apply in person.

HOLIDAY INN 
Mannheim & Touby, Dės Plaines

.. E A L ESTATE

35th ir LituanJea apylinkėje
Bridgeporte — saulėtas 6 kamb. 
mūr. bungalovv su 25 p. tuščiu 
sklypu šalia, 3 mieg. kamb. Spin
telės virtuvėje, keramikos plytelių 
vonia. Pilna pastogė ir rūsys. Gazu 
karštu vand. apšild. 2 maš. mūro 
garažas. Mokesčiai mažiau $175. 
Kaina apie $24,000.

HE 6-4037

Arti Marguette pko.
3 metų modemus. 1 % aukšto 

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

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

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PB 8-2233

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

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

Marųnettė Pke. mūr. 2-ji.i aukštų 
namas. Didele patalpa bizniui ir S 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas. 
$18,900.

Prie 71 ii' VVestern — Med. 6 
kamb. narnas.Pirkaite $1,000.00 įmo
kėję. Prašoma kaina $12,600.

VAINA REALTY
2517 VV. 71st Sk — RE 7-9515

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

« kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1K 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr.

tfcį aukšto, 2 butai—5 lr « kamb 
18 metų mūr. prie 71 lr Sacramento 
įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 6 kamb. (S mleg.), 8 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 87 tr Calitornla.
$28,500.

6 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir Callfornla. $19,000.

534 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KUR GERIAUSIA
Apie 79-tJj. ui Cicero, modernus 10 

meti} bl-level, 3 mieg.. žaidimo kab. 
centr. oiio včsinlmas, tuoj pamaty
kite, pigus — $24,000.

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

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

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

Apartmentinls mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20.000 jmokSH

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

lotas SO p. Marąuette Parke.

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

MMMMIUUMHMUmiUHIMIIIIIIUtIMt

HELP VVANTED — VYRAI

ENGINEERING
CONSULTING

Experienced
m

Producing Projectiles 
By Hot Cup 

Cold Draw Process

Send Resume or Contact
Mr. Gallotvay or Mr. VVoodel

American 
Manufacturing Co. 

Fort Worth, Texas

TECHNICIAN WANTED
Tot repair trans. radios, TVs. Excel- 
lent starting salary tor right man. 
Dės Plaines area.

Call for appointment. 
MR. SfPORER — 774*3047
Mechanical Designers — $15,500 

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

VVANTED _ ENPEKTENCED 
SFRAY PAINTER

Por night shlft.
Excell. conditions. A.pply:

HOSSMAN ENGINEERING
1800 Holste Road 

Northbrook, 1)1., Td. 272-7570

Carpet Mechanics
Experienced only. Year around 

work Call Monday through Satur- 
day 9-6.

393-1428

F I S H MAN
Experienced for small service 

market. Good salary and vvorklng 
conditions. Call anytime.

Tel. OR 3-1088
VVANTED AT ONCE 

LETTER PRESSMAN
Good Hourly Rate: Fringe Benefits. 

Call Or See George Pftler

Carl Gorr, Coior Card Co. 
4242 W. Fillmore. Tol. 638-1400

ftl'-Li o.vNTED MOTERYS*

SECRETARY
Mušt speak English fluently. 
Shorthand and typing. High

starting salary for the right per
son. Excelleht worklng conditions. 

Call MR. THOMAS 666-2177

BKAIJTY OPERATORS
Top gnaranteed salaries 
Plūs 'llberal conunissions. 

FAMOUS BEAUTY SALON 
7020 Cermak Rd. 

Phone — 434-9895
Neringos Restoranui reikalinga 
INDŲ PLOVĖJA ir VIRĖJOS PA
DĖJĖJA. Dirbti pilną laiką ar da- 
liną laiką. 2632 W. 71 St.

BOOKKEEPER
Mušt speak English fluently. 

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

Call MR, THOMAS 666-2177

INSURANCE
Mortage Department

Position open for experienced 
woman in our Insurance and Mort- 
gage Department. Typing reąuired. 
No selling.

Liberty Federal 
Savings & Loan Assoe.

5700 N. LINCOLN 
Mr. Burns — Tei. 334-1200

SECRETARY
Small Company

Dictaphone, invoicing, purchasing, 
importing.

WILMETTE LOCATION
GOOD SALARY 

EXCELLENT BENEFITS

Call Mr. Niek Schick 
256-4700

Sales Service Giri
Typing —- Telephone Work

Good Worklng Conditions And 
Company Benefits

CHUKERMAN 
PAPER COMPANY

1440 W. Cermak Roųd
TeL 226-4242

HELP VVANTED — VYRAI

CABINET MAKERS
experienced

Call 372-4036. Ask for Bill Hill 
or Pete Pederson.

D I E
F O R G E R
English langu age not reąuired. 

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

Contact —
FRANK ANDERSON, Jr.

at

Chicago Cutting Die 
Company

2333 W. Nelson Street 
Chicago, Illinois

IndustriaI Metai 
Fabricator

n e e d s —

HELI - ARC 4 
WELDERS

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

ALL METAL MFG. COMPANY 

2740 W. SOth Street 

Chicago, Illinois

SAW FILER
EXPERIENCED

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

2044 W. Lake St. — MO 6-3251

We Need
SEWING

MACHINE
OPERATORS

Our factory is expanding and we 
have need for esperleneed prepara- 
tovy operatore, small parts operatore, 
beit bailu] operators, jolners, zlpper 
setters. button hole, button, sergere, 
and all other types of garment op
erators. You vvill work under veiy 
pleasant eondllilons.

High Piecevvork Rates 
Ijong Rims Of Styles 
New Eųuipment

Pald Vaeations, Holydays 
Hospltal Insnranee 
Surgieal Insurance

Weekly Siek Payments 
35 Hour Week 

Union Męmbership Benefits 
Plenty Of Overtime 

52 iVeeks A Years of Work 
Pree Ooffee 

Etnployees Gafeteria 
Eveellent Bus Servlee 

Dlseounfs 'Po Rmnloyees
Our operators are now oarning sub- 
stantlally ahovo the guaranleed mini
mam. If you, ton, \vant tn ectrn goou 
money ivhile ivorking for a goou 
company or If you yrant to learų to 
sew and work in our factory, eome 
in and dlseuss your plaee In our or- 
ganlzatlon wlth our

Mr. Ralph M. Kurek

JUNIOR HOUSE I
710 So Third Street

MILWAUKEE, WISCONSIN

An Eąual Opportunity Employer

Volkswagon Dealer
NEEDS

SERVICE ADVISER
Auto experience necessary. Good 
starting salary wlth bonus’5y. day 
week wlth many company benefltc.

PLEASE PHONE 275-3500 
ASK FOR JERRY

GLENLAKE 
IMPORT MOTORS
6035 NO. BROADVVAY 

TEL. — 275-3500

Auto Mechanics Needed 
2 LINE MEN

M«ust havo dealarahip. 
Experlen.ee Ford pref. būt not 

necessary.
Also Transmissiou Men.

Call Barney — 581-5858

SHOP FOREMAN
Exper’d. Supervise operatic 
maintenance for small mach 
Mfg. replacement parts and 
šory for motion pieture p 
orą. Exc. salary & working

Call 9 a.m. - 5 p.m. for 
MR. KUTOK — 939-2"

Platinkite “Draugą”.

V v

Experlen.ee


ŽMOGUS SU SVETIMA 

ŠIRDIMI
J. VENCKUS, S. J.

plantacija. Akį gavo John Mad- 
den, 55 metų amžiaus, foto
grafas, nuo Conroe, Texas. O- 
peraciją darę dr. Conrad Moore 
su asistentu dr. Daniel Sigband.
Akies davėjas buvo O. B. Hick- 
man, 55 metų, nuo Houston,
Texas, kuris mirė nuo smegenų 
naviko. Buvo įdėta dešinioji a- 
kis, akies vokas yra užsiūtas 
tuo tarpu, kad nemirkčiotų ir, 
kad akis būtų rami. Visa pro
blema, ar akis prigys prie op
tinio nervo, kuris turi apie vie
ną milijoną siūlelių arba fibrų.

Kiek vėliau sužinosime, ar Apollo 10 erdvėlaivis apžiūrimas jo statybos vietoj Downey, Calif. Patirta, kad grįžtant iš erdvių jis la- 
prigijo, — taip sako gydytojai, biau nukentėjo nuo karščio, negu Apollo 9.
Operacija buvo atlikta Houston
mieste .Oftalmologijos Institu
te, Texas Medical Center. Pa
duodame visas šitas smulkme
nas, kurios medicinos istorijoje 
nebus smulkmenos, bet labai 
svarbios žinios.

Organų transplantacijos arba 
persodinimai iš vieno žmogaus 
į kitą yra įdomūs ir labai reikš

ti mingi mokslininkams. Praėjo 
daug laiko, ir be to buvo pada
ryta daug klaidų, kol mokslinin 
kai išmoko persodinti audinius. 
Pavyzdžiui, kraujo transfuzija 
yra audinio persodinimas. Moks 
lininkams kraujas, lygiai kaip 
raumenys, yra audiniai. Čia vei
kia lygiai tie patys principai, 
kodėl vienos bakterijos mus 
susargdina, o kitos, nors ir pa- 

W tenka į kraują, nesusargdina. 
Transplantacijos veikia ir į pap
rastų žmonių vaizduotę: kaip 
tai yra gyventi su svetimu inks
tu, kuris atlieka tą patį darbą, 
filtruoja kraują, kaip ir savas 
inkstas. Kaip galima gyventi su 
svetima širdimi? Pirmiau atro
dė, kad meilė yra širdyje. Ne- 

. atrasi meilės dainelės, kur ne
-būtų kalbama apie širdį. Išky

la klausimas: tas, kuris gyve
na su svetima širdimi, su ko
kia meile jis dabar gyvena — 
savo sena meile, ar meile to 
žmogaus, kurio širdį jis nešioja
savo krūtinėje?

Širdies transplantacijos su
kėlė daug ginčų. Susirūpino tei
sininkai ir moralistai. Kai ku- 

I rie sako, kad širdies transplan
tacijos yra dviguba žmogžudys
tė: užmuši tą, iš kurio išimi 
širdį, nes iki šiol dar labai ne
daug tėra žmonių, kurie su sve
timomis širdimis gyvena.

Gyvena su svetima, išrdimi
Bet turime vieną, kuris su to

kia širdimi gyvena, yra stiprus, 
jaučiasi daug geriau kaip bet 
kada savo gyvenime.

Jo vardas ir pavardė yra Ro
bert O. McKee, 51 metų am
žiaus. Gyvena Pala Alto, Calif 
Jis buvo 38 m. žmog., gavęs sve 
timą širdį. Gavo garbingo žmo
gaus širdį — dr. WiWiam Samp- 
le, iš Menlo Park, Calif. Opera
cija buvo padaryta rugpiūčio 
31 dieną (1968) Stanford’e Me
dical Center. McKee sakosi, jis 
nuo vaikystės neturėjęs geros

| širdies, paskui turėję? tris šir
dies priepuolius. Apie jo širdies 
transplantaciją niekas negalvo
jo, nes dar tokios operacijos 
nebuvo daromos, paskui kaip 
jau padarė pirmą Pietų Afriko
je, tada jau pradėta, galvoti ir 
jam daryti tokią operaciją, bet 
ilgai nedarė, nes nerado jo krau 
jo grupės davėjo, kurio širdį 
būtų galima buvę panaudoti.

Ką daro dabar Robert O. Mc 
Kee? — Jis kas rytą važiuoja 
penkias mylias dviračiu, jodinė
ja arkliais, žaidžia golfą ir lo- 

* šia rutuliais (Bovvling) .mėgs
ta plaukti. Tai yra visi sunkūs 
žaidimai, reikalaują stiprios šir
dies. Jis sakosi, kad jo fižiškas 
pajėgumas esąs 200 nuošimč'ų 
pagerėjęs, kaip anksčiau bu
vęs. Turįs nepaprastai gerą a- 
petitą, esąs pavojus padidinti 
kūno svorį, nuo kurio gydytojai
atkalbinėja.

Taigi, širdies operacijos at
liktos tinkamose sąlygose apsi
moka.

( Pirmoji akies transplantacija
1969.IV.22 buvo padaryta pir 

moji pasauly visos akies trans-

Bostono Oftalmologijos Insti
tutas pranešė publikai, kad jis 
nemano tuo tarpu tokios ope
racijos daryti ir pasako kodėl. 
Pirma, optiškas nervas nėra 
toks kaip rankų, bet yra smege
nų dalis, kur sujungimai nesi
seka, nors pas salamandras y- 
ra pasisekę. Antra, jie sako, kad 
akies retina yra labai trapi, at
skirta nuo kraujo indų tegyve
na tik 10 minučių. Trečia, sun
kenybė, kad kraujo indai yra 
tokie ploni kaip siūlai, kad sun
ku juos sujungti. Taigi, specia
listai mažai tesitiki iš dr. Moore 
operacijos. Nekantriai lauksime 
rezultatų.

Mūsų kolonijose
Kenosha, Wiscojisin

DARBUOJASI GRAŽIEMS 
TIKSLAMS’

Prieš pora metų Račiuos lietu
vių kolonijoj susiorganizavo mo 
terų draugija. Ji gražiai užsire
komendavo lietuvių vardo iškėli
mui kitataučių tarpe ir gerais 
darbais savų tautiečių tarpe, at
eidama su pagalba nelaimei pa
tekusiam tautiečiui ir gražiai tal
kininkauja visam mūsų tauti
niam pasireiškime. Be lietuvės 
talkos mes negalime apseiti jo
kiame parengime. Jeigu lietuvės 
moterys atsisakytų talkininkauti, 
mūsų vyrų veikla pasibaigtų po
sėdžiais.

Paskutinis minimos organiza
cijos gražus gestas tai auka $100 
Lietuvių fondui, kurio pagalba

labai stipriai jaučiama ir mūsų

lietuvių mokyklai. Gavome 250 
dol., be ko mūsų mokyklėlė grei
čiausiai būtų nustojus egzistuoti. 
LF įgaliotiniai yra pasiryžę su
telkti mūsų kolonijose iki $10- 
000. Dabar turime 9.000 dol.

Br. Juška

Racine, Wis.

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGTUVĖS

Birželio 1 d. Kenosha-Racine 
šeštadieninės lituanistinės mo
kyklos mokinių, mokslo metų už
baigimo proga, pasirodymą su
ruošė tėvų komitetas.

Programoje su eilėraščiais pa
sirodė: Juozas Darbutas, Genu
tė Petkūnaitė, Janina Jaraitė, Rū 
ta Suduikytė, Vita Paukštelytė, 
Viktutė Kleinotaitė, Marija Pet
kūnaitė ir Rūta Jaraitė. Toliau 
visi mokiniai bendrai padaina
vo “Šalia kelio, vieškelėlio”.

Vysk. Brazio ateitininkų mok
sleivių kuopos mergaitės sudaina 
vo dvi daineles, o Bernadeta Bra 
ciūtė padeklamavo B. Braždžio- 
nio “Dainiaus baladę”.

Programoje dar dalyvavo bu
vę ir būsimi mokiniai: Ramutis 
Plūra, Indrė Baužaitė, Sandra 
Suduikytė, Vitas Marcinkevičius 
ir broliai Kūliaviai.

Po programos mokytoja Mar
ta Stanaitytė apdovanota gėlė
mis. Programą pravedė ir pasiro
dymui vadovavo tėvų komiteto 
pirmininkas Viktoras Suduikis.

Užbaigtuvės baigėsi vaišėmis, 
kurias dalyviams suruošė moki
nių motinos.

JONINES

Tradicinė lietuvių vasaros 
šventė — Joninės vėl bus šven
čiamos prie Michigano ežero, 
Vinco Bagdono sodyboje. Šias 
Jonines, kaip visuomet, ruošia 
DLK Kęstučio šaulių kuopa.

P. P.

A. -j- A.
DAIL. KAZIUI ŽILINSKUI 

staiga mirus, užjaučiame skausmo prislėgtus žmoną 

MARIJA ir brolį PETR£.

Ignas ir Janina Skirgaudai 
Bernardas ir Ona Brizgiai

važiuoji keliu ir kitas va- 
iš kairės ,tai yra tau pi'r- 

>ė, bet negali žinoti ar ir 
vairuotojas tai žino ir taip 
taigi, nors ir tavo pirmeny-

ik pasirengęs su&tdti. 
j gauti nemokamai saugaus 
imo taisyklių gali rašyti:
1 Powell, Secrfelazy of State, 
Jield, UI. 62706

A A.
ALEXANDER GEDMAN

Mirė birželio 11 d., 1969, 6 vai. vak.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Eugenija, 2 broliai 

Richard ir Raymond, teta Elzbieta Jonaitis su šeima, pussese
rės Harriet Petreikis ir Bernice Grantkowski ir jų šeimos, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 14 d. iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sesuo, broliai, teta ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401.

Washington, D. C.
PAMINĖTI ŽUVUSIEJI

Dr. Tomas Žiūraitis atnašavo 
šv. Mišias Domininkonų vienuo

lyno koplyčioje atminimui už 
prieš metus Washingtono apy
linkėje automobilio katastrofo
je žuvusius J. Puzinauskienę,

Mielam prieteliui

A. -f- A.
ALEKSANDRUI GEŠVENTUI 

netikėtai mirus, jo sūnus OLEGĄ ir JURGĮ su šei
momis nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Viktoras Lungas

A. f A. NELLIE LAURINAITIS
ANTANAITYTE

Gyveno 1428 Sb. 51st Court, Cicero, Illinos.
Mirė birželio 11 d., 1969, sulaukus 77 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Stella, žentas 

Thomas Klora,. ir Helen, žentas Walter Vytauskas, anūkas 
Adam Kasper su žmona Robertą, ir anūkė Eileen Klora, 4 
proanūkai, brolis Anthony Antanaitis, brolienė Antoinette ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas A: Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 
S. 50th Avė., Cicero. Laidotuvės įvyks šeštad., birželio 14 d. 
iš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta i Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse. »

Nuliūdę Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. 863-2108.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
birželio 10 d., 12:07 vai. popiet, po sunkios ligos, sulaukęs 72 
metų, mirė

A. -p A.
ALEKSANDRAS GEŠVENTAS

Gyveno 1803 S. 51 st Avenue,
Cicero, Illinois

Giliai nuliūdę liko sūnūs Olegas, marti Ludmila, ir Jurgis 
su žmona, marčios sesuo Irena ir Večislovas Rydlinskiai, ku
rių vaikai Tania ir Jurgiukas buvo tartum velionies anūkai.

Kūnas pašarvotas MUZYKA koplyčioje, 2151 West Chi- 
cacago Avenue, telef. CA 7-1222 arba BR 8-7767.

šeštadienį, 8:30 vai. ryto po gedulingų pamaldų ir 
atsisveikinimo su velioniu stačiatikių bažnyčioje. Dickens 
(2100 į šiaurę) ir Kedzie Avė., kūnas bus palydėtas į Elmvvood 
kapines, 2905 Thatcher Avė., River Grove.

Vietoje gėlių prašoma įamžinti velionies vardą Lietuvių 
Fonde.

Al A
JONAS FEIFERIS

Gyveno 5S20 S. Campbell Avė.
Mirė birželio 10 d., l»00, sulaukės 51 m. amžiaus
Gimė IJetuvoje. Kilo iš Miroslavo. Amerikoje išgyveno 18 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Iamgutė). 2 sūnūs: 

Walteris, AVIUy, 2 dukterys Mary ir Dana, 2 broliai Petras, bro
lienę; Frances Ir tVaslova-s, broliene Martha; Dietuvoje motina Ja
dzė. brolis Vytas, 4 seserys: Stefa, Marytė, Gene Ir Alena su šei
momis; ir kiti Riminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st 
Street.

Laidotuvės (vyks šeštad.. birželio 14 d., iš koplyčios 11 vai. 
ryto bus nulydėtas j IJet. tautines kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose alidotvesc.

Nuliūdę: ŽMONA, SCNCS, DUKTERYS. MOTINA, BROLIAI. 
SESERYS IR KITI GIMINES.

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-8345.
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dail. Vytautą Raulinaitį, inž. dr. 
Miką Slapšį ir Moniką Slapšie- 
nę.

— Kiekvienas mūsų gyvenimo 
veiksmas iššaukia akordą, kuris su
skambės amžinybėje. — E. Cbapin

— Bandysiu ištaisyti klaidas kur 
jos bus nurodytos, ir priimsiu nau
jas pažiūras kai tik bus įrodyta, kad 
jos teisingos. — A. Lincoln

Riaušėms tirti komisijos pirminin> 
kas Milton Eisenhower, klauso žur. 
nalistų statomų klausimų Wash- 
ingtone. Jis skelbia, kad kolegijos 
ir universitetai turi paruošti pla
nus, kurie greitai ir tvirtai veiktų 
prieš universitetų riaušininkus.

GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GCLlNYČilA 

2443 W. 63rd St., Chicago, Ulinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

M 4’-

j?5 .
ii 1 • O
\ i B

KftPTEiruS

I„s-.

1 O s t

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraidas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUc 7-1218
2314 W, 23rd PLACE_________________ Tel. Virginia 7-6672

IPETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1188-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. gOth AVĖ. CICERO. ILL.______ Tel. OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE KD„ OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2820]
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X Vytautas Marijošius, Hart
fordo universiteto profesorius ir 
buvęs Lietuvos Valstybinės ope 
ros vyriausias dirigentas, bir
želio 14—15 dienomis lankysis 
Chicagoje ir dalyvaus pasitar.- 
muose su Chicagos Lietuvių 
operos vadovybe. Maestro ap
sistos pas Vacį Petrauską, 
2457 W. 69 Street, tel. HE 4- 
7482.

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

X Moterų Sąjungos 21 mos 
kp. Town of Laike svarbus mė
nesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, birželio 15 d., 1 vai. p. 
p. Šv. Kryžiaus parapijos mo
kyklos kambary. Per vasarą su
sirinkimų nebus, tai visos narės 
malonėkite gausiai atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti.

X šv. Kazimiero seserų reikė
jų I skr. svarbus susirinkimas -į 
vyks sekmadienį, birželio 15 d. 
2 vai. p. p., tuoj po Moterų są
jungos s-mo šv. Kryžiaus pa
rapijos sus-mo kambary. Kvie
čiami nariai gausiai atsilankyti.

X Kun. P. Juškevičius, ligšio
linis Dievo Apvaizdos klebonas, 
tampa klebonu emeritu ir toliau 
pasilieka reziduoti Dievo Apvaiz
dos parapijoje. Nauju tos para
pijos klebonu paskirtas kun. 
William McErlean, buvęs Šv. 
Morkaus par. vikaras. Ligšioli
nis Dievo Apvaizdos par. vika
ras kun. L. Petkus išvyksta stu
dijuoti.

X Vysk. Michael R. Dempsey, 
Chicagos arkivyskupijos augzi
liaras, dalyvaus vysk. A. Deks- 
nio laikomose Švč. M. Marijos 
Gimimo par. bažnyčioje ponti- 
fikalinėse šv. Mišiose ir tą patį 
vakarą vykstančiame naujojo 
lietuvio vyskupo pagerbime Mar 
tiniąue salėje. Iškilmės bus bir
želio 29 d. Bilietus ir stalus rei
kia užsisakyti iš anksto.

X Kun. Antanas Sau lai tis, SJ. 
šį sekmadienį, birželio 15 d., 11 
vai. ryto atnašaus savo pirmąją 
mišių auką Chicagoje Jaunimo 
Centre. Jei bus gražus oras, tai 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
prie paminklo, o jeigu lis — tai 
koplyčioje. Be to bus vaišės Jau 
nimo centro didžiojoje salėje. Vi
si kviečiami dalyvauti. Organi
zacijos pamaldose dalyvauja su 
vėliavomis.

X Antanas Rėklaitis, Lietu
vių fondo valdybos vykd. vice
pirm. ir reikalų vedėjas, išvyko 
atostogų. Atostogų metu jį pa
vaduoja Kleopas A. Girvilas., 
valdybos sekretorius.

x Beverly Shores, Ind., prie 
ežero išnuom. naujame name 4 
kamb. butas metams, vasaros 
sezonui ar savaitėms. Skambin
ti po 6 v. v. 925-6130. (sk.)

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Litas 
Investing Co., Ine., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč. 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel. 
GR 6-2242. (sk.)

X Bilietai į religinį koncer
tą su “Reąuiem”, birželio 14 
d., partizanams pagerbti Mar
ąuette Parko bažnyčioje, jau 
gaunami Marginiuose, 2511 W. 
69 St. Auka 2 dol.

L. B. Apygardos Valdyba 
(pr.)

Parduodrimas moteriški, tautiškų 
rūbų komplektas (įgautas iš Lietu
vos). Kreiptis 3618 W. 66 Place, 
tel. 735-7338.

X Visi keliai veda į Bučo dar
žą, kur įvyks Balfo išvažiavimas 
šį sekmadienį. (pr.)
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X Lojalumo dienos paradas. 
Lojalumo diena, birželio 14 d.. 
10 v. 30 min. pradėsime šv. Mi- 
šiornis už taiką šv. Petro bažny
čioje Madison ir Clark gatvės 
kampas. Po pamaldų visi renka
mės paradui Waoker Drive ir 
Dearborn gatvių kampas. Loja
lumo dienos iškilmėse visi lietu
viai yra Ikviečiami dalyvauti. 
Moterys bei merginos prašomos 
atvykti su tautiniais rūbais. Lie
tuvių grupės dalyvavimą orga
nizuoja L. B. apygardos valdy
ba ir Alto Chicagos skyrius.

X šv. Jurgio parap. Šv. Var
do d-jos šv. Mišios šį sekma
dienį 8:45 vai. Po to parapijos 
salėje pusryčiai ir susirinkimas. 
Klišė

X Cicero moksleivių at-kų 
visuotiniame susirinkime birže
lio 6 d. į valdybą išrinkta Aud
ronė Arštikytė, Regina Baluty- 
tė, Jolita Kisieliūtė, Julė Saka
lauskaitė, Algis Baltrušaitis, 
Saulius Kuprys, Paulius La- 
niauskas ir Gintautas Venclo
vas.

X Aušra ir Antanas Sabaliai 
iš Woodhaven, N. Y., vyksta į 
vysk. A. Deksnio šventinimo iš
kilmes E. St. Louis, III. Po to 
užsuks į Chicagą ir Chicagoje 
praleis visą savaitę. Jie aps;- 
stos pas “Paramos” savininkus 
V. ir J. Janušaičius Chicagoje. 
Antanas Sabalis yra buvęs 
“Ateities” redaktorius.

X Edvardas L. Bubnys, 3459 
W. 64th PI., baigė St. Laurenice 
aukšt. mokyklą birželio 1 d. Vi
sus keturis metus išsilaikęs 
gimnazijos garbės sąrašuose, 
lengvai laimėjo Illinois valstijos 
stipendiją. Užtat yra priimtas 
tęsti studijas į Illinois techno
logijos institutą. Tėveliai Vero
nika ir Jurgis Bubniai paten
kinti sūnaus mokslu.

X “Chicago Today” dienraš
tyje birželio 11 d. laidoj, dr. A. 
Berkis, Longivood kolegijos 
Farmville, Va., profesorius, iš
spausdino laišką, kuriame rei
kalauja, kad būtų prie JAV 
kongreso įsteigtas Pavergtųjų 
tautų komitetas. Jis primena, 
kad buvo įvesta Pavergtųjų 
tautų savaitė. Laiške autorius 
iškelia, kad Baltijos kraštuose 
tevykdomas genocidas ir Sovie
tų Rusija veda kolonistinę po
litiką.

x “Gintaro” vasarvietė ant 
Michigan ežero kranto, Union 
Pier, jau pasiruošusi priimti va
sarotojus. (Skambinti (616) 469 
-3298. (sk.)

X Jei jūsų langas bent 15-kos 
inčių, pas Graidinską jūs galit 
gauti Emerson vėsintuvą. 2512 
W. 47 St., FR 6-1998. Atd. lig 6 
v. v., pirm. ir ketv. ligi 9 v. v.

(sk.;

Grandies tautinių šokių šokėjai, vad. I. Smieliauskie nės, atliks programą Balfo piknike.
Nuotr, V. Noreikos

Minios laisvės paminklo ir kankinių koplyčios šventinimo metu. Nuotr. S. Dabkaus

ITALIJOJE
— Popiežius Paulius VI-sis

Sekminių šventės proga, Šv. 
Petro bazilikoje aukojo šv. Mi
šias, kartu su 24 naujai pašven
tintais kunigais iš įvairių pa
saulio kontinentų. Iškilmėse da
lyvavo 110-ties Romos kun. se
minarijų ir pontifikalinių kole
gijų studentai ir tūkstančiai ti
kinčiųjų iš įvairiausių pasaulio 
tautų. Šv. Mišių asistoje popie
žiui patarnavo ir lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegijos studentai. 
Pabrėžiant katalikų Bažnyčios 
universalumą, šv. Mišiose buvo 
naudojamos lotynų, graikų, 
arabų, ispanų, anglų, vokiečių, 
kinų, Indijos ir Nigerijos kal
bos. šv. Mišių aukojimo maldą 
Afrikos joruba kalba giedojo 
“Propaganda Fidei” kolegiios 
studentai, palydint afrikieč'ų 
“tam-tam’’ būgnų garsams. Po 
šv. Mišių evangeliios tartame 
žodyje Šv. Tėvas iškėlė Bažny
čios vienybės ir visuotinumo žy- 

; mes. Šventosios Dvasios atsiun
timo Sekminių šventė yra visos 
Bažnyčios šventė — pareiškė 
popiežius — kurioje kiekvienas 
tikintys:s atnaujina savo ištiki
mybės, vienybės ir paklusnumo 
įžadus vienai, šventai, katalikiš
kai ir apaštališkai, Kristaus 
įsteigtai ir Šventosios Dvasios 

‘ vadovaujamai Bažnyčiai.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Dabartinėje Lietuvoje yra 

195 parkai. ITai beveik išimti
nai senos dvarvietės. Daugelis 
kitų dvarų sodybų panaikintos 
ar yra sunykusios. Jų vietoje
įkurti maskoliški dvarai _  sov
chozai ir kolchozai.

— šešuolėlių buv. dvare da
bar įkurtas sovChozas. Didžiu
lis parkas čia buvo užsodintas 
XIX a. viduryje.

— 8,000 upių ir upelių yra
dabartinėje Lietuvos teritorijo
je. Ežerų priskaitoma ligi 
4,000. Vien tiktai Žeimenos 
upės baseine yra 528 ežerai, ku 
rių kiekvieno plotas didesnis 
kaip pusė hektaro.

VOKIETIJOJ
— Elta - Pressedienst Vokieti

joj patyrė, kad viena Vakarų 
Vokietijos įmonė ( Die Indust- 
r ieplanungsgesellschaf t mbH, 
Landau, Oberpfalz) apsiėmė pa
statyti Vilniuje medžio perdir
bimo kombinatą, kuriame būsią 
gaminami standartiniai langai,

i durys ir parketas grindims. Sta- 
I tyko® vertė esanti apie 30 mili- 
i jonų markių (7.5 mil. dolerių). 
Statybos reikalų aptarti balan
džio mėn. buvo atvykę keturi 
lietuviai inžinieriai iš Vilniaus.

(Elta;
— Duesseldorfe, Nordreihn - 

Westfalijos sostinėje, sušauktas 
. lietuvių susirinkimas, kuriame 
i dalyvavo 11 lietuvių. Įkurta 
(bendruomenės apylinkė, išrinkta 
valdyba: M. Valaitis (pirm.),
K. Balnys, K. GumuliaiuSkas.

— Kazys Kučas, gim. 1912 
m. Chicagoj, tarnavęs liet. kuo
pose Kaiserslautene, staiga mi
rė ir buvo palaidotas Kaisers- 
lauteno kapinėse. Laidojimo ap
eigas atliko kun. B. Liužinas.

— Bendruomenės ir švietimo 
darbuotojų suvažiavimas - semi
naras įvyks birž. 13-15 Romu
voje. Ta proga Vasario 16 gim
nazija duos Joninių programą.

BRAZILIJOJ
— Kun. dr1. F. A. Bendoraitis,

lietuvis misionierius Amazonės 
džiunglėse, kaip praneša pran
cūzų žurnalas “Lettre d’Amazo- 
nie,,’ kasdien gydo ligonius. 
Dviem praeitos vasaros mėne
siais, kada būna labai dideli 
karščiai, jam pavyko išgelbėti 
gyvastį keletos šimtų vaikų, ku
rie ikentėjo dėl f’ehidracijos. Tė
vas Bendoraitis užsiėmęs staty
ba šimto namukų, kuriuose ap
gyvendins benamius Guajara - 
Mirim srityje.

J. A. VALSTYBĖSE
— QUEENS miesto valdybos 

pirmininkas (Queens yra New 
Yorko miesto dalis, kurioje gy
vena apie 2 milijonai šyvento- 
jų, jų tarpe daugumas New 
Yorko hetuvių) š. m. birželio 15 
-tąją dieną paskelbė masinių de
portacijų iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos priminimo diena. To
kia proklamacija čia gauta iš 
viso pirmą kartą. Ji gauta Petro 
Wyteno pastangomis.

— Liliją šukytę, Metropolitan 
operos solistę, turėsime progos 
išgirsti Hartforde, spalio 5 d., 3 
vai. p. p. Hartt College Millard 
Auditorijoj (University of Hart
ford campus). Koncerto rengi
mu rūpinasi Šatrijos skautės ir 
specialiai tam reikalui sudarytas 
komitetas. Pelnas numatomas 
skirti N. M . M. Pr. Seserims 
Putname statomai jaunimo sto
vyklai paremti.

— Apie tris Lietuvoje nubaus
tus kunigus už tai, kad jie į 
Maskvą nuvežė memorandumą, 
prašydami daugiau laisvės tikė 
jimo reikaluose, pranešimą įsidė
jo Cincinnati, Ohio leidžiamas 
laikraštis “Catholie Telegraph.” 
Visą tą “Draugo” pirmame pus 
lapyje tilpusią žinią išvertė kun. 
dr. T. Narbutas ir pasiuntė mi
nėtam laikraščiui, kuris ją išti
sai įdėjo, paminėdamas ir mūsų 
dienraštį.

— Bernardeta Regina Braciu-
tė, dukra Bernardo ir Aldonos 
Bracių iš Waukegan, III., gegu
žės 31 d., baigė “Carinei High 
School for Girls,” Mundeleine, 
III., aukštesniąją mokyklą. Bū
dama garbės studentų sąraše vi
sus keturis metus, taip pat pri
klausė studentų tarybai, buvo 
mokyklos vokiečių kalbos rate
lio pirmininkė. Jai būnant veik

CHICAGOS ŽINIOS
IS DEBIUTANČIŲ AUKOS 

IZRAELIUI
Izraelio ambasadorius JAV- 

ėms Itzžhak Rabin birž. 22 d., 
Ambassador viešbutyje pasvei
kins 8 žydaites debiutantes. 
Debiutančių tėvai už dukters 
pristatymą turi užpirkti $20,- 
000 foonų. Debiutančių palydo
vai turi užpirkti po $2,000 ver
tės Izraelio valstybinių bonų.

MOTERŲ PILI UI,ĖS IR 
GYDYTOJŲ APDRAUDA
Chicagoje veikiančios ap- 

draiudos kompanijos, žada pa
sekti kitų valstijų kompanijų 
pavyzdžiu ir, apdraudžiant gy
dytojus atsakomybės atveju, 
prašyti, (kad jie iš moterų, pra
šančių prieš gimdymą piliulių, 
išreikalautų parašu patvirtintą 
pareiškimą, jog jos žinančios, 
kokią riziką ant savęs užsiima. 
Toks pareiškimas apsaugotų 
gydytojus nuo galimai teis
me prieš juos iškelsimu atpil
do už nelaimingus atvejus ieš-
klimių.

AUTOBUSO NELAIMĖ
•Sbuth Suburban autobusas 

įvažiavo į sunkvežimį Dan 
(Ryan greitkelyje prie 33-čios. 
Iš 50 sukrėstų keleivių, 19-ka 
buvo nuvežti į Mercy ir Mi- 
cbael Reese ligonines, kur, juos

ppatikrinus, jie buvo paleisti.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
46 KUOPOJ

Marąuette Park Moterų są
jungos 46 kp. susirinkimas įvy
ko birželio 1 d., Marijonos Srup- 
eienės namuose. |Tai paskutinis 
prieš atostogas, vasaros metu 
susirinkimų nebus.

Pirm. Bernice Gulbin pranešė, 
kad mūsų kuopos narės aplankė 
seselių prieglaudą, pavaišino vi
sus naminiais kepsniais, apdova
nojo. Prieglaudos seneliai dėko
ja joms už suteiktą džiaugsmą.

Ona Ivoins pranešė apie busi
mąjį bunco, rugsėjo 21 d. 2:30 
p. p. parapijos salėj. Laimėjimų 
knygutės ir kvietimai išsiųsti 
narėms.

Įstojo trys naujos narės Mol- 
ly Poška, Clarrisa Ivinsikas, 
Jenne Ivlns,. Moterų sąjungos 
seimas bus rugpiūčio 18-20 die
nomis Grand Rapids, Mich. Na
rės išrinktos dalyvauti seime: 
Dale Murray, M. A. Gercius, Al- 
tonate Helen Ona Ivins.

Po susirinkimo buvo mūsų 
raštininkės Cheryl Gedutis ves
tuvių sfhower. Ji susituoks su 
Antanu Rudis, jr. rugpiūčio mė
nesį. Narės sunešė valgių, tortų 
ir dovanų. Busimoji jaunoji Che
ryl negalėjo atsidžiaugti šia 
staigmena, dėkodama Marijonai 
Srupsas už parengimą namuose 
ir visiems, kurie dalyvavo.

lia, darbščia ir pavyzdinga mo
kine buvo nesunku įsigyti Illi
nois valst. stipendiją, o taip pat 
ir Mundeiein kolegijos stipen
diją. Už pažangumą moksle ji 
gavo pažymėjimą “Letter of Co- 
mmendation” iš “National Me- 
rit Scholarship” kompanijos. Be 
visos savos veiklos mokykloje, 
per visą tą laiką taip pat pri
klausė “Bijūno” šokėjų grupei 
ir ateitininkų organizacijai, o 
taip pat daug prisidėdama ir 
prie lietuviškos kultūrinės veik 
los bei reprezentacijos. Kad ir 
mokykloje tik pasitaikius progai 
atliko savo rašto darbus apie lie 
tuvių literatūrą, poeziją, dainas, 
šokius bei papročius, taip supa
žindindama savo mokytojus ir 
klasės draugus amerikiečius apie 
savo kraštą.

Bernardeta šį rudenį pradės 
studijuoti Mundeiein kolegijoje, 
Chicagoje. Linkime jai gero pa
sisekimo moksle, o taip pat ir 
toliau išlikti veiklia ir pavyzdin
ga lietuvaite. (T. K.)

TRIUKŠMAS DĖL GATVĖS 
PARDAVIMO ĮMONEI

Miesto taryboje keliamas 
klausimas, kokiu būdu Repub- 
lic ISlteel kompanija nupirko 
vienos mylios ilgumo Brandon 
ir Burley gatves tarp 118-tos 
ir 126-tos. Už tas gatves už
mokėta miestui $40,000 arba 
8.2 centai už kvadratinę pėdą. 
Žemės vertės žinovai teigia, 
kad ta žemė verta 50 centų už 
kvad. pėdą, atseit miestas tu
rėjo gauti apie $250,000.

FEJERVERKAI UŽDRAUSTI

Chicagos policijos vadas Ja 
mes Conlisk praneša, kad pa
gal miesto įstatymą, fejerver
kų pardavimas, jų laikymas 
pas save ir jų naudojimas yra 
uždraustas. Policijai įsakyta 
budėti ir areštuoti įstatymui 
prasižengiančius.

JAUNUOLIS BANDYS 
PERPLAUKTI LAMANŠĄ

Jon Erikson, 14 metų, Šv. 
Jurgio aukšt. mokyklos moki
nys, pernai du kairiu nesėk
mingai bandęs perplaukti La
manšą iš Anglijos į Prancūziją, 
ruošiasi naujam bandymui dar 
šią vasarą. Jei pasisektų, jis 
būtų jauniausias tai įvykdęs 
plaukikas.

ALVŪDAS STATYS NAMUS

Daug kas mano, kad Alvudas 
yra tik vaikų auklėjimo institu
cija - organizacija. Ji yra ne tik 
vaikų auklėjimo, bet senelių glo 
bojimo organizacija. Alvudas 
ruošia vakarojimus ne tik vai
kams, bet ir seneliams bei suau 
gusiems. Alvudo v-bė, besirū 
pindama auklėjimu, skuba atei 
ti tėvams pagalbon, pastatydi
nant ;pavyzdinius Vaikų namus. 
Tuose namuose vaikai turės vi 
sapušišką sveikatingumą palai
kantį gyvenimą, tuo tarpu, kai 
jų gimdytojai negali kartu su 
jais būti. Alvudas neturi galvo
je jokio sau pelno, tik nori lie
tuvių visuomenę praturtinti ge
rais išauklėtais žmonėmis. Gegtr 
žės 25 d. Alvudas valdybos po
sėdyje padarė nutarimą nupirk
ti 10 akrų žęmės geroje vietoje, 
netoli Chicagos, senelių globos 
namams pastatydinti. Prie sene
lių poilsio namų bus įruošti ir 
vaikams namai. Namai numato
ma įrengti pagal paskiausius 
mokslo ir higienos reikalavimu^ 
Vaikų namuose bus įkurta mo
kykla su visais moderniosios pe
dagogikos įrengimais, bei moks
lo priemonėmis.

Viso to didelio darbo ir pro
jektų autorius yra pats Alvudo 
įkūrėjas ir vedėjas dr. J. Ado
mavičius. Jam uoliai talkinin
kauja dr. Ona Vaškevičiūtė, ku
ri labai daug rūpesčio ir širdies 
parodė organizuojant vaikų aikš * 
teles. Ji taipgi daug rūpinosi ir 
senelių namų statyba.

Dr. J. Adomavičius Alvudan 
yra subūręs eilę profesorių, pe
dagogų, psichologų, daktarų ir 
kitų aukštojo mokslo, auklėjimo 
specialistų, kurie skaito paskai
tas ir atsakinėja pagriausimus.

Dėl savo veiklos naudingumo ” 
Alvudas pilnai užsipelnė visuo
menės rimto dėmesio ir para
mos. Suprantama, kad be visuo
menės paramos nebus lengva į- 
vykdyti visus užsimotus planus. 
Tad padėkime Alvudui nešti tą 
naštą.

Alvudas yra Illinois valstybės 
sekretoriaus pripažintas Cook 
County derk įstaigoje užregis
truota ir iš Intemal Revenue 
Service aukojamoms sumoms, ’ 
nuo mokesčio mokėjimo atleidi
mą gavusi, organizacija.

Pov. Dirkis

LAIMĖJO GOLFO TURNYRĄ

Billy Casper laimėjo Westem 
Open turnyrą, įvykusį Midlo- 
thian Country dub golfo aikš
tėje. Jam įteiktas $26,000 čekis.

I^ranette Ottolino, 17 im., laimė 
Chemetron stipendiją ir pradės st 
dijuoti industrinę technologiją, 
yra pirmoji pasirinkus tokį moki 
iš Elmwood Park, 111., aukštesn 
sios mokyklos, ant kurios laiptų 
čia matyti, benešant! rankoje ši 
mą, kuris dėvimas virinant meta


