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Komunistai nesutaria
Komunistai pripažįsta: 

suvažiavime ryškūs nesutarimai
R. BERLYNAS. — Pasaulio 

kom. partijų suvažiavimas šią 
savaitę baigia savo posėdžius. 
Šiuo metu galutinai redaguoja
mi numatyti priimti nutarimai 
ibei pagrindinis suvažiavimo “do 
kumentas”. Dabartinė tyla ir 
šykščios žinios iš Maskvos ver
čia spėti: delegatai grumiasi, 
siekdami išlyginti pažiūrų skir
tingumus.

R. Vokietijos kom. partijos 
organas “Neues Deutschland” 
paskelbė, kad Maskvos suvažia
vime esama nuomonių skirtu
mų. Dienraščio nuomone, “nebu 
vo įmanoma išlyginti visus iški
lusius skirtingumus”. Visais 
klausimais vyksta diskusijos ir 
jaučiama noras “pasiekti vienin 
gos nuomonės”.

Rusų-kinų pasienio
susidūrimai

Daugiau 4.660 pasienio 
susidūrimų

TOKIO. — Kom. Kinija sek
madienį kaltino Sovietų Sąjun
gą: nuo 1964 m. spalio 15 d. 
ligi š. m. kovo 15 d. rusai iš
provokavę 4.189 pasienio susi
rėmimus. Nuo š. m. kovo 15 d. 
tokių ginkluotų provokacijų vėl 
įvyko. —

1964 m. kovo - spalio 15 d. y- 
ra diena, kai Sovietų Sąjungo
je valdžia pateko į sovietų kom. 
partijos vado L. Brežnevo ir mi
nisterių pirm. A. Kosygino ran
kas. Šių metų kovo 15 d. įvyko 
antrasis ginkluotas susidūrimas 
Usurio upėje — pirmasis bu
vo kovo 2 d.

Apie tai paskelbė kinų Žinių 
agentūra, nepaminėjusi prieš 
4 dienas paskelbto sovietų pa
siūlymo artimiausiais mėnesiais 
pradėti pasitarimus sienų klau
simais.

POMPIDOU, Prancūzija. — 
Šioje vietovėje, vidurio Pran
cūzijoje, sekmadienį balsavo 97 
gyventojai. Iš jų už Poher pa
sisakė 55, gi už... Pompidou vos 
29, kiti įmetė į urnas tuščius 
balsavimo lapus.

• Š. Airijoje, Belfast mieste, 
kovingieji protestantai susirė
mė su keturiais katalikais. Su
žeidimų nebuvo.

• R. Vokietija neįsileidžia 
dviejų JAV rašytojų knygų. 
Pasieny buvo sulaikytos N. 
Mailerio knyga “Naked and 
the Dead” ir C. Ryan knyga 
“The Lašt Battle”, kurioje lie
čiama kova dėl Berlyno.

M Collins, vienas iš trijų “Apollo 
11’’ skrydžio dalyvių, kuriam lie
pos 21 d., neteks nutūpti mėnulio- 
paviršiuje.

Valery Giscard d’Estaing, vienas 
pouliariausių Prancūzijos politikų, 
rėmęs Pompidou, jj prezidentu 
renkant ir galįs būti pakviestas į 
naująją vyriausybę.

Popiežius apie 
studentus

Iškėlė studentų, moksleivių 
idealizmą

VATIKANAS. — Sekmadie
nį kalbėdamas, popiežius Pau
lius VI palietė studentijos bei 
moksleivių reikalus, ypač, kai 
Italijoje kitą dieną, pirmadienį, 
vyko egzaminai mokyklose.

Popiežius pagyrė studentus 
su moksleiviais, nes juose pas
tebimas “idealizmas ir drąsa”. 
Jis pridūrė, esąs laimingas, nes 
studentijos rūpesčiai yra virtę 
“visų mūsų” rūpesčiais. 

Rockefeller j Braziliją

Vakar atvyko į 'Brazilijos 
sostinę

BRASILIA. — N. Rockefel
ler, prez. Nixono įgaliotinis, va
kar pradėjo trečiąją kelionę į 
Pietų ir Vid. Amerikos kraš
tus. Vakar popiet jis atvyko į 
modernią Brazilijos sostinę — 
Brasilia, be to, jis dar numato 
lankytis Rio de Janeiro ir Sao 
Paulo miestuose. Vėliau vyks į 
Paragvajų ir Urugvajų.

Brazilijos įstaigos, siekdamos 
išvengti riaušių, suėmė apie 100 
įtartinų asmenų — agitatorių. 
Valdžia nurodė, kad Rockefelle
rio kelionė atstovaujanti gerą 
valią ir neleistinos riaušės ar 
demonstracijos.

Vis dėlto, šiandien Rockefel- 
leriui atvykstant į Rio, čia gali 
įvykti studentų sukelti neramu
mai.

K. Schuetz Lenkijoje
VARŠUVA. — Vak. Berlyno 

burmistras Klaus Schuetz lan-

PASAULIS ŽVELGIA Į G. POMPIDOU
G. Pompidou, kaip ir laukta, birželio 15 d išrinktas naujuoju Prancūzijos prezidentu 
— Pareigas perims penktadienį — Sudaroma nauja vyriausybė — JAV ir kitų kraštų 
lūkesčiai—Sunki našta bei palikimas — Pagrindinis klausimas: ar Pompidou aklai 
seks de Gaulle kryptį ar nuo jos nukryps?

Už Pompidou daugiau balsų, 
kaip už gen. de Gaulle

PARYŽIUS. — Birželio 15 d. 
prezidentiniai, antrojo rato, rin
kimai Prancūzijoje nebuvo staig 
mena: naujuoju, 19-ju krašto 
prezidentu išrinktas Georgės 
Pompidou, šešis metus buvęs 
generolo de Gaulle vyriausybės 
min. pirmininku ir savo pareigų prezidentą telegramomis pasvei
netekęs prieš metus, Prancūzi
joje vykus stambioms studentų 
bei darbininkų riaušėms.

Rinkimų duomenys beveik 
visiškai atitiko gyventojų viešų
jų apklausinėjimų išdavas. Už 
Pompidou pasisakė 57.78% rin- 
kiktį, gi už jo varžovą, ligšiol 
ėjusį prezidento pareigas, Alain 
Poher — 42.2%. Už Pompidou 
balsavusių buvo 10.801.932, gi 
už Poher — 7.895.821.

Būdinga, kad gautų balsų 
skaičiumi Pompidou buvo pra
našesnis už patį gen. de Gaulle, 
1965 m. rinkimuose gavusį ma
žiau balsų.

Šių rinkimų metu iš turėjusių 
teisę balsuoti, 29.5 mil. rinkikų, 
susilaikė balsavę net visas treč
dalis. Todėl ir patys prancūzai 
teigia, turį prezidentą, išrinktą 
“mažumos balsais”.

n

Gen. de Gaulle sveikino 
santūriai

Gen. de Gaulle, kelias savai
tes, vengdamas kištis į rinkimų 
kampaniją, praleidęs Airijoje, 
rinkimų laimėtoją sveikino, pa
lyginti kukliai: “Tautiniais ir 
asmeniniais sumetimais aš jus 
nuoširdžiai sveikinu...” Naująjį

kino JAV prezidentas R. Nixo- 
nas, D. Britanijos, Fed. Vokie
tijos, Italijos ir visos eilės kitų 
kraštų prezidentai bei vadai.

Georgės Pompidou, birželio 15 d. 
išrinktas 19-ju Prancūzijos prezi
dentu.

KARŠTA VASARA" VOKIETIJOS 

RINKIMŲ KAMPANIJAI
Pasiryžę trukdyti rinkiminius 

susirinkimus
Bonna. — Artėjant Fed. Vo

kietijos parlamento rinkimams 
(š. m. rugsėjo 28 d.), šiuo metu 
aiškėja, kad krašto jaunimas 
studentai pasiryžę šių metų vasa
rą paversti “karštąja”. Jie dabar 
jau paruošę planus vasaros metu 
įmanomai trukdyti partijos kvie
čiamus rinkiminius susirinkimus. 
“Mes visiems politikams duosi 
me garo” - jie teigia.

Dėl to ir partijų vadovybės su
sirūpinusios apsaugoti savo poli
tikus ir jie žino, kad ligšiol nau
dotų priemonių jau nebepakan
ka.

Kiesinger — svarbiausias taiki
nys

Manoma, kad pačiu svarbiuo-

Pats G. Pompidou dar tą patį 
vakarą pareiškė; “Aš pasiryžęs 
eiti naujas pareigas, atsižvelg
damas į visų prancūzų, mane ar 
mano varžovą rinkusių, reika
lavimus bei interesus”.

Oficialūs rinkimų duomenys 
skelbiami ketvirtadienio vaka
rą, gi penktadienį, birželio 20 d., 
Pompidou, 57 m. amž., pradės 
eiti krašto prezidento pareigas. 
Prisaikdinimo iškilmės nenuma 
tytos.
Naujasis min. pirmininkas — 

J. Chaban - Delmas?
Šią savaitę, gal jau ketvirta

dienį, prezidentas paskelbs jo 
sudarytos vyriausybės sudėtį. 
Laukiama, kad naujuoju min. 
pirmininku, vietoje ligšiolinio 
M. Couve de Murville, būsiąs 
paskirtas Jacąues Chaban - Del
mas. Jis yra, dar nuo karo pa
baigos dienų, senas de Gaulle 
šalininkas, ir nuo 1952 m. — 
parlamento pirmininkas. Dau
giau dėmesio kreipiama į užsie
nio reikalų ir finansų žinybų, 
naujuosius pareigūnus. Juos pa 
skyrus, bus įmanoma kibk spė
ti apie busimąją Prancūzijos po
litiką, ypač santykių su JAV, 
britais, vokiečiais ar NATO ba
re.

Kai kurie Prancūzijos sąjun
gininkai, su JAV ir D. Britani
ja priešaky, tikisi, kad vietoje 
ligšiolinio Michel Debre, būsiąs 
paskirtas kitas, daugiau nuo 
prezidento nepriklausomas, po
litikas. Užsienių reikalų vadovu 
gali būti paskirtas vienas po
puliariausių Prancūzijos politi
kų, “nepriklausomųjų gaullis- 
tų’’ vadas, Valery Giscard d’ 
Estaing, neseniai pasisakęs už 
Pompidou arba centro atstovas, 
Jacąues Duhamel.

Rimtu kandidatu ypatingai 
svarbioms finansų ministerio 
pareigoms minimas buvęs min. 
pirmininkas, 77 m. amž. Antoi- 
ne Pinay, buvęs finansų vado
vu 1958 — 1960 m., tuo metu 
jam žymiai atstačius krašto ū- 
kį.
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VYSK. A. DEKSNYS
Konsekravimas įvyko birželio 15 d. Belleville, III. katedroje

Prel. A. Deksnys konsekruotas
vyskupu

kosi Lenkijoje. Jis jau buvo ju studentų trukdytojų taikiniu
Poznanės mugėje, Krokuvoje ir 
aplankė Oswiecim (Auschwitz) 
buv. koncentracijos stovyklos 
likučius. Čia, nacių okupacijos 
metu, sunaikinta apie 4 milijo
nai žydų ir kitų.

• Portugalijos Gvinėjoj© ka
riniai daliniai nukovė 17 komu
nistų partizanų.

• Traukiniui šiaurės Lenkijo
je susidūrus su prekiniu trau
kiniu, žuvo 7 keleiviai, 12 sužeis
tų.

KALENDORIUS
Birželio 17 d.: šv. Adolfas, 

šv. Mafalda, Daumantas, Liud- 
gailė.

Birželio 18 d.: šv. Efremas, 
šv. Marina, Tolvandas, Vaiva.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien i' 
iš dalies saulėta, galimi kritu
liai, temp. sieks 80 ir daugiau 
1. F., ryt — debesuota, vėsiau.

Saulė teka 5:15, leidžias 8:28.

bus kancleris K.G. Kiesinger. Jau 
iš patirties žinoma, kad jis -ne
paprastai jautrus ir prieš jį nu
kreiptus puolimus jautriai pergy
vena.

Dar neseniai susirinkimuose, 
jam dalyvavus, pasigirsdavo 
šauksmai “Nazi” ar “Sieg heil” 
ir svarbiausia dėl to, kad Kiesin
ger - buvęs nacių partijos (NSD- 
AP) narys.

Strauss - sunkiau pažeidžiamas

Tuo tarpu finansų ir buvęs gy
nybos ministeris Franz Joseph 
Strauss - žymiai sunkiau pavei
kiamas. Viena, jo praeitis švares
nė, antra, šis ambicingas bava
ras, ateity siekiąs kanclerio vie
tos, sugeba trukdytojams įman
triai atsikirsti. Jei tai jam nepa
vyksta, jo draugai - bavarai su
geba nutildyti triukšmadarius.

• Britai paskelbė pradėsią 
statyti lėktuvą, kuris po kele- 
rių metų galėtų pakilti ir nusi
leisti miestų vidury. Jis pakeltų 
100 keleivių.

F. J. Strauss, vak. Vokietijos fi
nansų ministeris — tikimasi, kad 
šios vasaros rinkimų kampanijos 
metu jis, palyginus su kanc
leriu Kiesingeriu, bus mažiau 
puolamas studentų ir kitų demons
trantų.

Partijos griebiasi priemonių...

Vokiečių radijas paskelbė, kad ! 
krikščionių demokratų (CDU) . 
partija jau paruošusi taisykles, 
kurių tikslas - įmanomai apsi
ginti nuo trukdytojų rinkimų kam 
panijos susirinkimuose.

Taisyklė nr 1 - prieš susirin
kimą pradedant, pirmąsias 20 
eilių salėje užima partijos ištiki
mieji ir tik vėliau įsileidžiama 
publika. Toliau nurodoma, kad 
kalbėtojų tribūna su mikrofonais 
tiek iškeliami, kad .. jų negalė
tų pasiekti trukdytojai.

Trukdymai gręsia ir socialis
tų partijai, nes kairieji studentai 
juos laiko “nusikaltusiais”, ka
dangi 1966 m. jie valdžioje su
tikę dalyvauti drauge su katali
kais - CDU (Beje, tokios apsau 
gos priemonės turėtų būti įdo
mios ir JAV politikams).

• Vak. Vokietijos gimimų 
skaičius nuo 1964 m. nuolat ma 
žėja. Jei karui pasibaigus vie
nam tūkstančiui gyventojų per 
metus atitekdavo 18.2 gimimai, 
tai 1968 m. 1000 gyv. atiteko 
jau 16.1 gimimai.

Laimėjo dalinai prisidėjus 
komunistams

Birželio 15 d. Pompidou lai
mėjimas aiškintinas Prancūzi
jos komunistų “talka”. Komu
nistų partijos centras, atsisa
kydamas praėj. sekmadienio rin 
kimuose remti Poher ir savo 
nariams pasiūlęs visiškai neda
lyvauti rinkimuose, savo mostu 
sužlugdė Poher viltis ir žymiai 
įgalino Pompidou laimėti. Tai 
atrodo keistai, turint galvoje 
ligšiolinius komunistų puoli
mus, nukreiptus prieš de Gaul
le ar gaullistų politiką. Betgi 
komunistai teigiamai vertino de 
Gaulle politinę kryptį ypač san
tykių su Maskva bei rytų Eu
ropa atžvilgiu.

JAV ir kiti įdėmiai seks 
naujosios vyriausybės kryptį
Nors Pompidou gali būti lai

komas de Gaulle ryškintos sam
pratos įpėdiniu, tačiau nauja
sis prezidentas jau pabrėžė, kad 
jis — ne de Gaulle. Vis dėlto, 
gaul'llstams 11 metų išbuvus 
prie valdžios vairo, manoma, 
režimas nesieks atsikratyti au
toritetinio atspalvio, ir jis, gali 
būti, bus griežtesnis vidaus po
litikos baruose.

JAV tikisi, kad santykiai su 
Nixono vyriausybe vyks gerė
jimo kryptimi. Viltys pastebi-

Dalyvavo kardinolas Cody,
9 vyskupai

Belleville, III. — Birželio 15 
d., sekmadienį, Belleville kated- 
roj'e įvyko iškilmingos prel. A. 
Deksnio konsekravimo vyskupu 
iškilmės. Jose dalyvavo Chicagos 
arkivyskupas kardinolas J. Cod'y, 
vysk. V. Brizgys ir Ch. Salatka, 
Marąuette, Mich., ir dar septyni 
vyskupai, 30 prelatų ir 120 kuni
gų.

Konsekracijos iškilmių metu 
katedroje buvo Lietuvos trispal 
vė, sol. St. Baras ir j'ungtinis 100 
žmonių katedros choras su bažny 
čioj'e buvusiais giedojo lietuviš
kas giesmes. Iškilmėse dalyvavo 
daug iš įvairių vietų atvykusių lie 
tuvių.

Iš Washingtono atvykęs, Lie
tuvos atstovas J. Kajeckas mišių 
metu drauge su vietos lietuviais 
nešė auką.

mos ir Londone — britai tikisi, 
kad Pompidou būsiąs lankstes
nis jų į Europos rinką įsileidi
mo klausimu. Švelnesnės laiky
senos tikisi ir Izraelis. Tai vis 
viltys.
166 ramių dienų ir... debesys 

rudeniop
Vasaros metas — Prancūzi

jos gyventojų atostogų, rames
nių nuotaikų laikotarpis. Todėl 
naujoji valdžia Paryžiuje su 
sunkumais, ypač vidaus klau
simų srity, tegalės susidurti tik 
rudenį, kai gali įvykti ir riau
šių bei neramumų.

a Finansų klausimai Įgalimas 
franko nuvertinimas), studentų 
bei darbininkų (atlyginimo kė
limo) reikalavimai, tai — ne
maža grėsmė bei našta ir nau
jajam prezidentui. De Gaulle 
patirtis su buvusia “revoliucija” 
jau buvo įspėjimu.

Praeities pamokos — svarbios 
ir pats Pompidou pabrėžė, pa
siryžęs sekti generolo buvusį 
patyrimą ir, reikalui esant, ne
vengti de Gaulle patarimų.

Paskutinės mišios E. St. Louis— 
birželio 22 d.

Ateinantį sekmadienį, birželio 
22 d., vysk. A. Deksnys savo pa
rapijos, Nekalto Prasidėjimo baž 
nyčioje, atnašaus pontifikalines 
mišias. Jos bus paskutinės, vysku
pui pradedant Europos lietuvių 
vyskupo pareigas. Birželio 29 d. 
vyskupas atnašaus mišias ir bus 
pagerbtas Chicagos lietuvių.

Liepos mėn. — į Europą
Vysk. A. Deksnys liepos m. iš

vyksta į Europą. Pirmoje eilėje 
jis vyks į Romą, ten laikinai pa
siliks ir lankysis pas popiežių 
Paulių Vl-jį.

Čekoslovakijoje
Ką pareiškė atleistasis Fr. 

Kriegel?
PRAHA. —Kaip praneša laisvo
jo pasaulio spauda, Prahoje pa
sklido slaptai atspausdinta buvu
sio Čekoslovakijos komunistų Par
tijos centrinio Komiteto nario 
František Kriegel kalba, pasaky
ta centro komiteto posėdyje, ku
riame jis buvo atleistas iš eitų 
pareigų ir išmestas iš partijos. 
Savo kalboje Kriegel’is pareiškė, 
kad jis balsavo prieš Maskvos - 
Prahos susitarimą, kuriuo buvo 
pritarta sovietų invazijai į Čekos
lovakiją. Šitas susitarimas - pa
reiškė Kriegel - yra parašytas ne 
plunksna, bet tankų patranko
mis ir kulkosvaidžiais...

• Japonija numato išle'sti 
336 mil. dolerių tinkamam bū
dui rasti šiukšles bei maisto lie
kanas naikinant.

Gen. de Gaulle, rinkinių metu pa
sitraukęs poilsio į Airiją, birželio 
19 d. grįžta į Prancūziją.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

ZONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS I SVEIKATA, 231P West Garfield Blvd., Chicago, IU. 60636
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SEPTYNIOLIKMEČIŲ MUZIKA 
KURTINA JAUNUOMENĘ

Užauginsime kurčią generaciją, 
jei reikiamai nesusitvarkysime su 

pergarsia jaunuolių muzika. 
Prof. David M. Lip scomb, 

M.D.

Keli tyrinėtojai susekė, kad 
jaunuolių garsi muzika (Rock 
Music) apkurtina žmogų labiau, 
negu kai kurių pramonės patal
pų triukšmas, pvz. garo katilų 
dirbtuvėse. Tennessee universite
to profesorius D.M. Lip scomb 
tyrimais įrodė, kad jaunuolių or
kestro garsai gali sužaloti žmo
gaus girdą. Tyrimai buvo atlikti 
su jūros kiaulytėmis. Duome
nys buvo pranešti Acoustical So
ciety of America susirinkime. Mi
nėta muzika žaloja klausos celes 
(cochlear cells), kai kuriose da
lyse net ketvirtis jų būna nu- 
naikinamos. Klausos ir kalbos pa
tologijos departamente buvo jū
ros kiaulytėms leidžiama “hard 
rock” muzika 122 db stiprumo. 
Tai toks pat stiprumas, kokį jis 
užrekordavo jaunuolių pobūviuo
se. Pastaruosiuose pasitaikydavo 
dar stipresnės muzikos garsų - 
net 138 db. Tai jau arti skaus
mo ribos. Minėtai buvo sunaikin
tas jūrų kiaulyčių girdėjimas 
grojant joms jaunuolių muziką 
po keturias valandas per dieną 
visus tris mėnesius. Jos klausėsi 
tokios muzikos 88 valandas.

Reikšmingi tyrimų duomenys

Minėta jaunuolių muzikos ža
lą jūros kiaulytėms susekęs prof. 
Lipscomb ėmė tyrinėti jaunuo
lių girdą. Jis ištyrė 3.000 Knoxvil- 
le mokyklos mokinių. Šešto sky
riaus mokinių tarpe rado aukšto 
dažnumo bangoms 4 proc. girdos 
sutrikimų. Dvylikto skyriaus mo
kinių tarpe minėtų sutrikimų bu
vo jau 11 pore., kai tokie jau
nuoliai savo muzikos prisiklausę 
stodavo į Tennessee universite
tą, tai pirmamečių tarpe net 30 
prpc. jaunuolių jau buvo prara
dę girdos jautrumą.

Bloga ir gera muzika

laimė gresia ir mūsų jaunuo
liams, jei mes ir toliau tik stebė
tojais liksime, nieko blogo padė
čiai nedarydami. Reikalas labai 
svarbus, žinant, kad mūsų pasto
gėse klasikinė muzika nustumia
ma ir vaikai “sienas laužo” lau
kinės muzikos garsais, visai ne
galvodami apie savo kurtumą a- 
teityje. Juk tokie negaus atsakin
go darbo - jų gyvenimas bus la
bai apsunkintas. Tėvai čia nega
li likti vien tik gimdytojais. Jie 
turi tapti dar šiandien vaikų va
dovais į laimingesnį gyvenimą. 
Ne tik vaikų "gengės” turi išnyk
ti lietuvių gyvenvietėse - vaikui 
reikia draugų kūrybiniam užsi
ėmimui, o ne savų ir kaimyno 
langų daužymui bei jo kiemo ter 
Šimui, ausų kurtinimui.

Komp Br. Markaičio, S.J. žodis

buvo ir jie bus ateityje. Mat, su
augusieji yra ne vaikai. Jaunuo
liai yra pereinamasis amžius nuo 
vaiko į suaugusįjį. Jaunuoliai 
turi būti mokomi - lavinami nuo 
pat mažumės. Ne riksmu, bet 
žiniomis, sunkiu darbu ir patyri
mu jaunuolis ima pamėgti gerą 
muziką. Nieko nėra magiško ti
kro meno pamėgime. Jį supras ir 
pamėgs kiekvienas jaunuolis, jei 
mes nuo mažens leisim vaikams 
gėrėtis menu ir klausytis geros 
muzikos.
Šiandieninė jaunuolių muzika: ir 

gera, ir bloga

Šiandien jaunuoliai klausosi ir 
geros, ir blogos jiems skirtos mu
zikos. Nelaimė, kad jaunuoliams 
muziką daugumoje rašo ir išpil
do vidutiniokai. Tikri jaunuo
lių talentai dažnai milijonų ne
pastebimi. Milijoninės masės 
džiaugiasi nedidelio talento kūrė
jais. Kitas blogas dalykas - šian
dien jaunuoliai yra apsupti blo
go skonio, menkų muzikų ir ki
tokio vidutiniškumo. Yra jaunuo
liams skirtos muzikos. Bet daug 
menkos muzikos jaunuoliai girdi 
per radiją ir TV. Ne kiekvienas 
riksmas yra muzika. Dabartiniai 
jaunuoliai yra nuteikti, kad dai
nuot nereikia balso. Priešingai: 
reikia labai gero balso ir dar di
desnio jo išlavinimo.

Tegul jaunuoliai turi savo 
muziką - tik aklas tegul neveda 
aklo. Mokymasis yra būtinas. Ži
nios yra svarbios. Grožio pajauti
mas yra gyvybinis. Jei menkai 
atliksim darbus pramonėje ar vir
tuvėje - bus blogai. Tas pats ir su 
muzika.

Suaugusieji yra kaltininkai dėl 
jaunuolių pasimetimo muzikoje

Nekaltinkime jaunuolių dėl jų 
gėrėjimosi menka muzika - riks
mu. Mes, suaugusieji, nesuteikė
me progos vaikui, gėrėtis gera 
muzika. Nepakankamai dabar tu 
rime geros muzikos bažnyčiose, 
namuose, mokyklose. Kuo da
bar jaunuoliai žavisi ir sava mu
zika laiko- tikrumoje yra ne sep
tyniolikmečių, bet jaunų suaugu
siųjų darbas. Suaugusieji užpila 
muzikos rinką menkaverčiais 
kūrinais. ; : ,

Už tai visi vaikai turi būti nuo 
mažens pratinami prie geros mu
zikos. Bažnyčios, mokyklos ir su-

Kosnp. Bruno Markaitis, S.J. seu dirigentu iš Izraelio Elyakum Šapira.

nimas kai reikia medžioti yra tas 
toks Tamstos laiku savų reikalų 
netvarkymas. Pirmiausia, nus
tok vartoti serpasilį: tas vaistas 
vienas savaime senesniam žmo
gui gali sukelti depresiją. Be to 
Tamstai, jei kitą sykį reikės to 
vaisto, tai prašyk, kad gydytojas 
išrašytų tą patį vaistą tik kitu 
pavadinimu: reserpin. Jis bus ke
lis kart pigesnis. O tai vienas ir 
tas pats vaistas, tik pavadinimas 
skirtingas. Dabar - be druskos 
valgyk ir nervus ramink, o apie 
kiek pakeltą kraujospūdį ne
sirūpink. Paprašyk, kad gydyto
jas prirašytų primarino table
tes, stiprumo 5- 0625. Imk jų vie
ną per dieną per 23 dienas. Po 
to padaryk septynių dienų per
trauką, ir vėl imk kaip pradžioje 
darei. Vis su pertraukom, ir gy-
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Nuodugnesniam šitos kurti
nančios mūsų jaunuomenės elgse 
nos supratimui, šis skyrius krei
pėsi į kompozitorių Br. Markaitį, 
S.J. Prašyta pasisakyti septynio
likmečių muzikos reikalu. Su
trauktai jo mintis čia ir perduo
dame.

Kalbant apie jaunuolių muzi
ką, reikia pasakyti paprastą tiesą, 
kad jie mėgsta ją, o jų tėvai - ne. 
Prieš 20-30 metų buvo kitaip - 
jaunuoliai mėgo tėvų mėgiamą 
muziką. Pirma pasisakydami, ko
dėl taip atsitiko, reikia patvirtin
ti faktą, kad yra dvi muzikos rū
šys, nežiūrint kokio pobūdžio ji 
būtų: gera muzika ir bloga.
Tiek religinė, tiek pasaulinė; taip 
pat sunkioji ar lengvoji - visos 
jos esti arba geros, arba blogos. 
Daug religinės muzikos yra blo
gos, priešingai - yra nemažai ge
ros pasaulietinės.

Generaciją skirtingumai visad

augusieji turi imtis darbo - va
dovavimo jaunuolio muzikos 
reikaluose. Pirmiausia turime ap
saugoti jaunuolius nuo apkurti- 
mo, nes dabartinė jų muzika yra 
pergarsi.
Kaip į blogą muziką įpranta vai

kas, taip jis gali įprasti ir į ge
rą. Tik mes, suaugusieji, dirbki
me: pakėlus savo namuose, mo
kyklose, bažnyčiose muzikos ko
kybę - pakelsime ją ir jaunuo
liuose.

IŠVADA. Saugodami savo vai
kus nuo apkurtimo, jau dabar 
visomis jėgomis stengkimės savu 
pavyzdžiu nuteikti savo vaikus 
prie geros muzikos. Lankykime 
gerus koncertus su vaikais. Sa
vuose namuose klausykimės tik 
geros muzikos. Visą muzikinį 
menkumą dar šiandien išmes
kime iš savų namų ir savos ap
linkos. Tvarkykimės suaugusieji, 
tada vaikai ir netvarkomi susi
tvarkys. Jie ims sekti mūsų pa
vyzdžiu be jokio jiems pamok
slavimo.

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

Pasiskaityti Patient Care, Spring- 
1969

Liūdna muzika krūtinę sutrau
kia - kas daryti?

KLAUSIMAS. Mielas Daktare, 
beskaitydama Jūsų straipsnių 
matau, kad Jūs daug gerų patari
mų ir pagalbos žmonėms sutei
kiat. Ir aš nutariau į Jus kreip
tis.

Mano vyras mirė prieš kele
rius metus. Du sūnūs vedė ir gy
vena toliau - retai atlanko. Kai 
vyrąs buvo gyvas, turėjome ke- 
lioįjką šeimų, su kuriomis suei
davome. Dabar, be vyro palikus, 
lyg ir nepatogu tarp vedusiųjų 
maišytis. Taigi, gerų pažįstamų 
skaičius daug sumažėjo. Puoliau

į depresiją.
Penkias dienas kai dirbu - 

šiaip taip prastumiu, laisvo lai
ko mažai lieka. Šeštadieniais rei
kia butą pagrindinai sutvarkyti - 
labai mėgstu švarą ir tvarką. Bet 
kai pradedu tvarkytis, maždaug 
įpusėjus - taip viskas įkyri, kad 
nebaigus turiu darbą mesti ir žiū
rėti, ką kitą nusitverti. Bet ir kiti 
darbai nenuramina.

Seniau labai mėgdavau muzi
kos klausytis, bet dabar negaliu. 
O jeigu kokią liūdną muziką iš
girstu, tai taip suspaudžia krūti
nę, kad atrodo apalpsiu ir turiu 
užsukti muziką. Knygą skaityti 
taip pat negaliu, o anksčiau la
bai jas mėgau. Ypač lietuviškos 
knygos visos dabartinės tokios 
liūdnos, kad žmogų dar daugiau 
į neviltį varo. Nejaugi mūsų ra
šytojai negali ką nors linksmes
nio parašyti. Taip ir vargstu su 
sava neviltimi ir depresija. Ir vis 
atrodo blogiau darosi. Ištisas die
nas krūtinę užgulęs ilgesys ir nu
siminimas.
Esu 58 metų, aukštis 5,4, svoris 

12 s., negeriu, nerūkau, bet turiu 
paaukštintą kraujo spaudimą ir 
daktaras prirašė imti vieną table
tę į dieną serpasilio. Daktaras 
davė vaistus nuo nervų, sakė pa
imti vieną tabletę kai esu ner
vinga, bet mažai ką padeda. Esu 
įkritusi į neviltį ir depresiją ir bi
jau daug tų tablečių imti, nes e- 
su girdėjusi, kad tabletės nuo ner
vų po kiek laiko dar daugiau 
žmogų į depresiją įvaro. Kur iš
eitis?

Gerbiamas Daktaras neseniai 
rašėte apie kokias tai tabletes 
nuo nusiminimo. Gal aš galė
čiau gauti jų receptą? Nepapras
tai būčiau dėkinga, jeigu gau
čiau kokią pagalbą. O gal turė
čiau kreiptis į psichiatrą. Dėkoju 
iš anksto už patarimus.

ATSAKYMAS. Pąti sąvepląki- 
pati ir rėki. Galėjai išsikirpus 
pasidėti sveikatos patarimus į 
vieną vietą - dabar būtum žino
jus kaip elgtis. Tas vis šunų laki

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

1®% —-■ 20% — 30% pigiau mokėsit 
uz apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
8208)$ VVest 95th Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4330

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgy mėty patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

M O V I N G
I ŠERĖNAS perkrausto baldus h 
, kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei

dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8063

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West olst Street
Valandos: antradieniais. penxtad1e- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 Ir 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

Crawford Medical Building 
6419 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 025-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

iiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rex. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo B Iki 8 v.v 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So, Kedzie Avenue
Vai., pirmad., imtrad., ketvirtad. h 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. it 
šeštad. 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus — 
 (By appt.),

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybės 

automobiliu, 
sveikatos, biz- 
nio.
Patogios išsl. 
mokei b, t» 6£L 

I lygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV 
2608 60th St. Tel. WA 5-278:
2501 69th St. Tel. WA 5-273:
3333 So. Halsted St. Tel. 254-332< 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba auslta-

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 68 rd Street

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
(NKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

Vizitai pagal susitarimą

Chicago Savings
__  and Loan Assooiation

' YOUR SAVINGS \

CertifLkatų sąsk
Certifikatai išdu< 
tantinėmis. Ma 
būti $8000. Peln; 
kas šeši mėnesiai.

Q Ant visų knygelių 
sąskaitų

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club 
College Bonus Savings 
Home Mortgagę Loan s 
Home Iraproveinent Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS P.
* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills with our spec’l
money order checks.

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakęl, Sr-, President and Chairman of the Board

TEL. GR 6 - 75756245 SO. WESTERN AVĖ

H O C R S •• Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs.

INSURED

Rezld. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

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

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Bonte 25, Elgin, Illinois
Ofisas 3148 Wcet OSrd Street

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

Tel.: REpubUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-čios ir California 

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal susitar 
Ofiso telef. 476-4042

OealtL tel, vvAŲjmOk

E. ir V. ŽUKAUSKAI

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—8 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
si ta rus.

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Rez. telef. WAlbrook 6-5076

Iriso ir buto tel. OLymple 2-138.
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

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

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

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad.
11 vai. ryto lkl S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 289-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 va!., 
antra Ir penkt. 1—4 vaL 

PrlhnlnBJa tik susitarus.

vj i ij l in.-, ia uniKUiUji 
Bendra praktika ir chirurgijaOfisas 2750 W. 71st StrJ£ 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v.. penktad. 10- 
v. r.. 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. 
karo. Sekmad. tr trečlad. uždar

Rezld. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEI
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th S 
Tel. PRospeot 8-1223

°™° vai : Pirm., antr.. Treč. 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 Ik 
v. v. Šeštad. 2—-4 vai. popiet tr k 
laiku pagal susltarlma..

Of. Tel. HE 4-2123, Namu OI

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitartu 
2-—4 p. p. ir 6—g v. rak,

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
OR. ONA VAšKEVIčII

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURi 

6648 So. Albany Aveniu
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6__ i
vak., penkt. ir šeštad. 2__ 4 i

Ir kitu laiku pagal susitariu

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. mr. 4-

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. ir 7 lkl 8 v. 

Treč. Ir fieStad. pagal susltarlnu

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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PIETŲ AMERIKA KRYŽKELĖJE

IEŠKO NAUJŲ KELIŲ

K. KLASTAIJSKAS

Chicagoje šią vasarą įvyks 
Students for a Democratic So
ciety suvažiavimas. Ši organi
zacija pasirodė laibai aktyvi 
studentų maištuose ir todėl net 
60 universitetų, į kuriuos jos 
vadovai kreipėsi, prašydami pa 
talpų savo suvažiavimui, nesu
tiko jų duoti.

Šia proga turime prisiminti, 
kad įvairius šiuos vadinamos 
“naujosios kairės” sąjūdžius 
uoliai stengiasi panaudoti ko
munistai, siekdami savo impe
rialistinių tikslų — pasaulio 
revoliucijos ir įsigalėjimo vi
suose kontinentuose. Visą eilę 
reikšmingų faktų paskelbė 
“The Mindszenty Report” sa
vo birželio 15 d. numeryje. Kai 
Cokimbijos universitete maiš
tavo studentai, jų užimtų pa
talpų sienos buvo išmargintos 
žodžiais “Lenin”, “Fidel”. Kai 
tie kairės maištininkai užėmė 
St. Louis universiteto dekano 
patalpas, jie pakabino paveiks
lą Stokely Carmichael, kuris 
Havanoje 1967 m. rugp. mėne
sį dalyvavo partizanio karo 
kursuose ir kuris yra davęs 
suprasti, kad jo taktika yra 
kaip E. Guevaros. .

*
Maištaujančių studentų de

monstracijose ne reta matyti 
Vietnamo komunistų ir apskri
tai raudonąsias vėliavas, ko
munistų vadų paveikslus. Kai 
tie studentai maištininkai reiš 
kėši 1968 m. rugp. mėnesį Chi
cagoje per demokratų konven
ciją, jie žygiavo karinėje vo- 
"->le, šaukdami “Ho, Ho, Ho 
Chi Minh” ir Grant parke bu
vo iškėlę raudoną vėliavą. 1969 
m. bal. mėnesį Harvardo ir 
Radcliffe studentai prie John 
Harvardo statulos susirinkę a- 
tidavė komunistinį iškelto kum 
ščio saliutą. “The Mindszenty 
Report” primena, kad ir Har- 
vey Oswald .areštuotas po Ken 
nedžio nužudymo, triumfuoda
mas savo surakintomis ranko
mis davė iškelto kumščio ko
munistinį saliutą. Kai 1968 m. 
vasario 14 d. grupė maištau
jančių studentų užėmė Chica
gos universiteto patalpų dalį, 
jie dainavo italų komunistų 
dainą: “Pirmyn, liaudie, iškelk 
raudoną vėliavą’’. JAV komu
nistų partijos sekretorius Gus 
Hali yra pareiškęs: anksčiau 
organizuojamieji bendri fron
tai yra praeities dalykas. Da
bar mes turime Du Bois klu
bus, Student Non - Violent Co- 
ordinating Committee, Stu
dents for a Democratic Socie
ty-

*
Komunistai nori pasiekti, 

kad visuomenės nuomonė bū
ta, jog Amerika pati nusigink

Spaudoj ir gyvenime

KOMUNISTAI APIE KOMUNISTUS
Sovietų žinių agentūra Tass per

davė straipsnį, kurį Budapešto laik
raštis “Nepsabadšag” išspausdino 
po Kinijos komunistų partijos su
važiavimo ir kur komentuojama to
limesnės Kinijos komunistų parti
jos linija. Šį Tasso pranešimą iš- j 
spausdino ir “Tiesa” Nr. 111 geg. 
15 d. čia sakoma:

“Lin Biano, pažymima straips
nyje, “politiniame pranešime” pa
reiškė, kad galutinė socializmo per
galė Kinijoje priklauso ne tik nuo 
vidaus pastangų, bet ir “nuo pa
saulinės revoliucijos pergalės”. Jis 
aiškiai nurodė, jog dėl to Kinija su
interesuota, kad kaip galima grei
čiau plėstųsi pasaulinė revoliucija. 
Vadinasi, reziumuoja laikraštis, Ki
nijos užsienio politikos strategijos 
koncepcija būtų tokia: socializmui 
Kinijoje pastatyti reikalinga pasau
linė revoliucija, o pasaulinei revo
liucijai, kalbant tiesą, reikalingas pa 
saulinis karas. Pranešime nieko ne
sakoma apie tai, kad revoliucija ga
li užkirsti kelią karui, o jeigu taip, 
tai kokiu būdu.

luotų. 1969 m. bal. 25 d. JAV 
spauda pranešė, kad demon
stracijos prieš karinio paruoši
mo pamokas (prieš ROTC) ko
legijose ir universitetuose bu
vo pasiūlytos komunistinės 
Progresyviosios darbo partijos 
SDS konvencijoje, š. m. kovo 
mėnesį sušauktoje Austine, 
Texsas. Tik vieno balso persva 
ra sukliudė, kad toje konven
cijoje nebuvo priimta rezoliu
cija už akciją prieš ROTC — 
karinį paruošimą to norinčių 
studentų universito': jose.

San Francisco policijos direk 
torius Tom Fitzpatrick patvir
tino, kad paskutiniųjų demon
stracijų vadai yra esantieji ar 
buvusieji kom mišrų partijos 
ar kitų revoliu-* n'ų organiza
cijų vadai. Kad tokie studentų 
maištai keliami tik siekiant 
griauti dabartinę patriotinę 
auklėjimo sistemą ir siekiant 
sukelti revoliucines nuotaikas 
jaunime, galima matyti iš šū
kių, kurie buvo 1969 m. bal. 
mėnesį išrašyti Harvardo uni
versiteto demonstracijų metu. 
Juos paskelbė “Life” žurna
las ir kai kuri ? jų skamba: 
“Streikuokite, nes nekenčiame 
policijos. Streikuokite, jei jū
sų kambario draugas buvo 
muštas. Streikuokite, kad su- 
stabdytumėte ekspansiją. Strei 
kuokite, kad imtumėte kontro
liuoti savo gyvenimą... Strei
kuokite. iei paskaitos nuobo
džios. Streikuokite siekdami 
valdžios.

¥
“Mindszenty Report” pabrė

žia, kad tie streikai yra komu
nistų panaudojami siekiant įsi
stiprinti valdžioje ar bent su
naikinti Amerikos stiprumą 
paalikančias institucijas. To gi 
siekiant visų pirma stengia
masi infiltruoti savo agentus 
į reikšmingesnius postus, orga
nizuoti didesnius mitingus, kur 
būtų pasmerkta priespauda, iš 
naudojimas, kur būtų iškelti 
laisvės, taikos, civilinių te;sių, 
studentų teisių dėsniai; univer
sitetams įteikti reikalavimus; 
ne tiek svarbu, kokie tie rei
kalavimai, kad tik būtų susi
dūrimas su universiteto vado
vybe; sudaryti demonstraci
jas, reikalaujant civilinių lais
vių Vietnamo karo pabaigos: 
sukelti stip nūs susidūrimus 
užimti patalpas, kad universi 
tetas iššauktų policiją ir tada 
nuteikti kuo daugiau studentų 
prieš policiją, įtraukti “prie
vartos nenaudojančių” studen
tų sąjūdį.

Akivaizdoje ištokių užisenio 
galybės revoliucinių tikslų tė
vai ir auklėtojai turi perspėti 
studijuojantį jaunimą, kur vai
ruoja tie “naujosios kairės” 
sąjūdžiai. J. Pr.

Maoistai, toliau nurodoma straip 
snyje, kartu su imperializmu išvien 
teigia, kad priešas yra Tarybų Są
junga ir kitos socialistinės šalys. Be 
to, iš pranešimo galima daryti lo
gišką išvadą, kad “pasaulinį karą, 
prasidedantį prie pasaulinės revo
liucijos”, Kinija nori kariauti ne pa
ti. Kinija laiko galimu — ir mes 

j galime pridurti: savo ruožtu prie to 
prisidėtų, — kad šį pasaulinį karą 
pradėtų kitos valstybės, kai tuo tar
pu, pagal seną kinų priežodį, ma
oistai, “sėdėdami kalno viršūnėje’ 
žiūrėtų, kaip draskosi tigrai”.

Iš Lin Biao samprotavimų aiš
kėja, kad Pekinas kalba ne apie pa
saulinę revoliuciją klasikiniu mark
sizmo-leninizmo supratimu, o apie 
tokią, kurią “pasaulio tautos” vyk
dytų tuo pagrindu, kad jų intere
sai sutaptų su dabartinių Kinijos 
vadovų interesais. Taip nuorodomis 
i internacionalizmą, j pasaulio tau
tas maoistai atvirai suvažiavime pa
reiškė savo pretenzijas į pasaulinę 
hegemoniją.

Apibūdindamas padėtį po suva-

Amerikiečiai gesina pusiau paskendusį savo tanklaivį Da Nang upeje, Vietname, kai ,iį apšaudė ir padegė 
komunistiniai teroristai.

Komunisty partijų

Sovietai ilgai ruošėsi sukvies-
ti komunistų partijų suvažiavi
mą. N. S. Chruščiovas jau 1962 
m. apie jį galvojo. Jo svajones 
sudrumstė rusų - kinų nesutari
mas, virtęs aštriu ginču.

L. I. Brežnevas dėjo didžiau
sias pastangas ne tik derinti 
užsienio komunistinių kraštų po
litiką, bet ir tiesiog juos globo
ti. Kai kurios komunistinės res
publikos ėmė priešintis Sovietų 
politinei, ūkinei ir karinei glo
bai. Praėjusiais metais karinės 
jėgos panaudojimas Čekoslova
kijai drausminti iššaukė pasi
piktinimą daugelio užsienio ko
munistų partijų, ypač vakarinė
je Europoje. Per dvyliką metų 
pakitėjo komunistų galvosena. 
1956 m. užsienio komunistai pri 
tarė Sovietų įsitikinimui malšin
ti vengrų sukilimą. 1968 m. bu
vę Maskvos politikos šalininkai 
tapo atvirais jos priešais.

Ilgas pasiruošimas

Rusų komunistų partija su
dirgintais nervais įtemptai mo

žiavimo, laikraštis “Nepsabadšag” 
nurodo, kad Kinijoje maoistai sten
giasi konsoliduoti valdžią, esant žy
miam pasipriešinimui.

Pranešimais, gaunamais Vakaruo 
se (kapitalistinės šalys dabar turi 
daugiau galimybių gauti informaci
jos Kinijoje, negu socialistinių ša
lių atstovai, be kita ko, ir todėl, 
kad trys ketvirtadaliai Kinijos už
sienio prekybos tenka kapitalistinėm 
šalim), Kinijos diplomatija supran
ta pastaraisiais metais susidariusį i- 
zoliuotumą ir nori padidinti savo 
aktyvumą. Prieš dvejus metus Ki
nija atšaukė 36 savo ambasadorius, 
o iš viso — apie 90 žymiausių sa
vo diplomatų. Turimomis žiniomis, 
jie arba jų įpėdiniai dabar pasi
rengę vėl grįžti į savo postus.

Tai rodo daugelis faktų. Neseniai 
pasirašytas prekybos susitarimas su 
Jugoslavija. Pradėtos diplomatinės 
derybos su Birma. Toliau plečiami 
užsienio prekybos ryšiai su Kinijos 
svarbiausiais partneriais — Japoni
ja ir Vakarų Vokietija.”

J. Žvilb.

ĮSTRIŽAI MEKSIKOS
Kazys Alminas

Išaušus gražiam rytui, Tamazumchale, pasirodo, iš 
tikrųjų besąs tikras rojaus kampelis. Jis visas paskendęs 
žalumynuose ir žieduose, o vaisių irgi visokiausių. Ne 
vien citrininių pilni sodai prinokusių ir dar žydinčių, 
bet auga ir noksta čia ir bananai. Išsikalbėjus paryškė
jo, kad čia yra galimybė ne tik sustoti trumpalaikiui, bet 
net galima išsinuomoti privačiai mažą namuką už do
lerį dienai ir gyventi taip ilgai, kaip patinka.

Kadangi kitos išeities nebuvo, kaip šliaužti į prie
kį, tai taip ir darėm. Taip minutės, atrodo, virto valan
domis, o visas tas kelias nesibaigiama begalybe. Galų 
gale nesuvokdami laiko tėkmės, prisiyrėm iki Tamazum
chale. Pamačius elektors šviesas ir blėsų miesto vaizdą, 
atrodė, kad prisiyrėm tikrą išganymą, tiesiog patekome 
iš beviltiškos tamsos prarajų ir atsidūrėm tikram rojuje. 
O kas svarbiausia, pasirodo, esama ir kur nakvoti, net 
buvo pora neblogų viešbučių, įsispraudusių į tą siaurą 
tarpukalnę.

Gyvūnijos čia irgi visokiausios — didžiulis paukš
čių čiulbėjimas. ;Tai visai suprantama, kad iš po tokios 
pragariškos vakarykščios dienos pasijunti žmogus esąs

TRIUKŠMAS MASKVOJE
suvažiavimo tikslas. Savybės nesutarimai

GEDIMINAS GALVA

sėsi užsienio komunistų parti
jų suvažiavimui. Jos vadovai 
tarėsi su nedraugingų kraštų 
rikiuotojais, bandė juos palenk
ti. Eilė paruošiamųjų pasitari
mų nepasižymėjo sklandumu ir 
sutarimu. Iškilę ginčai dėl Kini
jos, vėliau dėl kariuomenės įves 
dinimo Čekoslovakijoje leido 
spėti, kad šie klausimai įtemps 
nuotaikas partijų suvažiavime 
Maskvoje.

Savybės nesutarimai vertė 
Maskvą atidėlioti komunistų par 
tijų suvažiavimą. Datos keistos 
kelis kartus. Suvažiavimo data 
praėjusį lapkričio mėn. buvo a- 
tidėta į š. m. gegužės 1 d. ir dar 
mėnesiu pastūmėta. Po varga
no' pasiruošimo komunistų par
tijų suvažiavimas sukviestas bir 
želio 5 d.

Suvažiavimo tokslas
Sename Kremliuje, carų iškil

mių salėje, kurios sienose atžy
mėti rusų karių laimėjimai XV - 
- XIX amžiuose, susirinko 75 
komunistų partijų 300 atstovų. 
Vieni jų buvo sutikti pasibučiuo 
jant, kiti išskėstomis rankomis, 
o nepalankieji šaltai, atstumian
čiai, Italijos komunistų partijos 
atstovai buvo pažeminti jau 
juos vežant sovietiniu Aeroflot 
11-62 lėktuvu, kai į juos buvo 
kreipiamasi kelionės metu įvai
riomis kalbomis, bet tik ne 
itališkai. Juos pasitiko eilinis 
sovietinis pareigūnas, kai Brež
nevas bučiavo sutikęs Mongoli
jos rinkiuotoją Cedenbalą.

Suvažiavimas sukviestas, kai 
Sovietai pergyvena vidaus ne
galavimus, kuriuos L. I. Brež
nevas dėjo pastangas nudailinti 
ir net girtis laimėjimais. Aišku, 
pasigyrimais nepakeis krašte pa 
dėties, nepašalins ūkinių nega
lavimų ir didėjančio šviesuome
nės nepasitenkinimo.

Svarbiausias tikslas užgydyti 
praėjusiais metais Sovietų pa
darytas žaizdas Čekoslovakijoje 
ir telkti komunistines jėgas ko

vai prieš Kiniją. Paruošiamuo
se pasitarimuose buvo sutarta 
suvažiavime neliesti Kinijos rei
kalų. Susitarimą sulaužė Brež
nevas.

Brežnevo kalba
Trečią suvažiavimo dieną L. 

I. Brežnevas pasakė ilgą, bet 
lėkštą kalbą. Keturių la'kraščio 
puslapių kalboje palietė tris 
klausimus: kovą prieš imperia
lizmą, pasmerkė Kiniją ir gyrė
si Sovietų laimėjimais. Jis smer 
kė kapitalistinę santvarką, ku
ri nepajėgianti pašalinti skur
do, nedarbo ir neužtikrinanti 
darbininkams, smulkiems savi
ninkams saugaus rytojaus.

Aštriai puolė Kiniją
Kinija buvo aštriau pulta už 

JAV. Brežnevas prisipažino, kad 
buvę sutarta nekelti Kinijos 
klausimo. Esą, jį privertė susi
tarimo nesilaikyti Kinijos ko
munistų partijos XI suvažiavi
me pasakytos kalbos ir priimti 
nutarimai. Jį erzino kinų kalti
nimas sovietinės komunistų par 
tijos revizionizmu. socializmo 
išdavyste, imperializmu.

Brežnevą ypač jaudino, pasak 
jo, Pekino vadovybės reikalavi
mas kaimynų žemių. “Kinijoje 
masiškai įdiegiama pikta, Sovie
tams priešiška, dvasia. Vaikam 
dėstoma geografija pagal vado
vėlius ir žemėlapius, kurie pri
skiria Kinijai kitų kraštų že
mes. Kinijoje skatinama badau
ti ir ruoštis karui. Laikraštis 
“Guanmin žibao” paskelbė šū
kį: pasiruošti kariauti prieš so
vietinį revizionizmą įprastinį ir 
branduolinį karą”.

Brežnevo kalba iššaukė du 
atkirčius. Kinija ėmė kaltinti 
Sovietus dėl naujų sienos pa
žeidimų ir grasinti juos nušluo
ti nuo žemės paviršiaus. Ant
rasis smūgis sulauktas iš pasi
tarimo dalyvių. Nicolae Ceau
sescu kaltino Brežnevą sulau
žius susitarimą neliesti suva
žiavime Kinijos reikalų. Italų 
komunistų partijos delegacijos

tikrame rojuje. Nepaisant visų tų gražybių, teko ristis 
namų link. Iki Terrazas teko dar važiuoti kalnais, bet 
saulės šviesoje, tai jau buvo visai kitas reikalas. Nuo 
Terrazos iki Ciudad Valles kelias jau daug tiesesnis ir 
geresnis. Tie sodai kaip tai išsibaigė net neprivažiavus 
Terrazos, kitaip sakant, labai mažas plotas to “rojaus”. 
Toliau ir vėl gana šiurkštus gamtos vaizdas — krūmokš
niai, ganyklos. Tai gal tik upės Rio Panuco dovana — 
ta žavingai vešli augmenija.

Iš Ciudad Valles važiavome 70 keliu į Tampico. 
Čia vėl visai kitas vaizdas. Daugiausia čia lygumos ir. 
laukai panašūs į Joniškėlio apylinkes ar net Suvalkijos 
lygumas. Didžiausi plotai cukrašvendrių visokiam vege
tacijos stovy, pradedant nuo želmenų, baigiant jau 
prinokusiais ir kertamais laukais derliui. Tos cukrašvend 
rėš kraunamos jau nebe ant mulų nugarų, bet į sunkve
žimius, kuriais gabenamos į cukraus fabrikus. Atro
dytų jog čia pakelėse turėtumei matyti vešlias, turtin
gas sodybas, bet, deja, išskiriant keletą, visa kita nė kiek 
ne geresnės lūšnelės, kaip ir skurdžiose kalnų pusdyku
mėse. Tik toks skirtumas, kad čia stogai ne plokšti, o 

I čiukuriniai ir dengti tom pačiom cukrašvendrėm. Sto
go forma nusako, kad čia daugiau drėgmės ir daugiau 
lyja.

Artėjant į Tampico matyti vis daugiau dirbtuvių ir
alyvos valymo rafinerijų. Pats Tampico daugiau rafine'

P. Amerikos valstybės nūdien 
virto neramumų židiniu, staig
menų šalimis. Jei dar vakar bet 
kurioje sostinėje galėjai ramiai 
vaikščioti ir matyti su gera nuo
taika skubančius praeivius, tai 
šiandien tose gatvėse dažnai 
zvimbia kulkos ir sprogsta bom 
bos. Neseniai Venecuela džiau
gėsi išsirinkusi naują preziden
tą, bet dabar Caracase jau tra
ta kulkosvaidžiai.

Ir Argentinos sostinėje Bue
nos Airėse vaikščioti gatvėmis 
nesaugu. Studentų riaušės ir 
darbininkų streikai kasdien gra 
so kraštui. Argentinos vyriau
sybė paskelbė mirties bausmę 
tiems, kurie kėsinsis prieš vy
riausybę ar kariuomenę.

Kodėl Pietų Amerika pasida
rė tokia nerami? Pietų Ameri
kos ir užsienio korespondentai 
bei politiniai stebėtojai, neramu 
mus aiškina kaip antiameriko- 
nišką nusistatymą, ryšyje su 
Rockefellerio kelione po Pietų 
Ameriką.

Su neramumais daug ryšio 
turi ir Amerikos konfliktas su 
Peru. Kai kur spaudoje pasi
girsta balsų, kad Peru gali virs
ti antrąja Kuba. Tačiau šis gal
vojimas sunkiai įtikinantis, nes 
Peru taip pat yra kapitalistinis 
kraštas, o iki šiol Amerikoje 
kapitalizmas nepralaimėdavo. 
Kuba nėra tam geras pavyzdys, 
nes Castro atėjo į valdžią re
miamas pačių amerikiečių. Lai
mėjęs sukilimą Castro nuvyko 
į Washingtoną ir nusilenkė 
prieš Lincolno paminklą, tuo 
padėkodamas amerikonams už 
suteiktą pagalbą. Vėliau Castro 
už suteiktą pagalbą karčiai ap
simokėjo ir dabar atsimoka A- 
merikai.

Šiandien P. Amerikoje var
žosi bent kelios jėgos. Pirmiau
sia JAV-bės nori Pietų Ameri
kos kraštus išlaikyti savo įta
koje, nes, galimo trečiojo pa
saulinio karo atveju, P. Ameri
ka bus reikalinga kaip žaliavų 
ir žmonių šaltinis. Tuo tarpu 
P. Amerikos kraštai nori pasida 
ryti ekonominiai nepriklausomi 
ir patys savo jėgomis pakilti iš 
ekonominės suirutės ir skurdo. 
Tačiau P. Amerikos valstybės

vadovas Enrico Berlingueras 
birželio 11 d. puolė Sovietus ne 
tik dėl nedraugiškumo kinams, 
bet ir dėl įsibrovimo į Čekoslo
vakiją. Čekoslovakijos reikalą 
kėlė net suomiai komunistai.

Vis garsiau aidi komunistų 
reikalavimas, kad Sovietai liau
tųsi kištis į užsienio komunistų 
partijų vidaus reikalus. Jei So
vietams ir pavyktų palenkti ma 
žųjų kraštų partijas jų siūly
mams pritarti, kyla abejonės, 
ar rusų įsakus vykdys pajėges
nės komunistų partijos, nors 
jos Maskvos šelpiamos.

Sovietai sulaukė tarpsnio, kai 
komunistai neapkenčia rusiško
jo imperializmo po komunistine 
skraiste.

rijos uostas, kaip kurortas, nors turi labai gerą smėlio slė 
sną paplūdymį su labai gražiu pušynu. Pasijauti lyg tai 
Būtum pakliuvęs į Girulius. Atrodo, lyg ta pati jure 
ir Baltijos smėlis ir gražieji pušynėliai. Tik vargas prie 
to paplūdymio privažiuoti, — keliai dar nesutvarkyti, 
duobėti. Jūros vanduo kovo mėnesio pradžioje irgi bu
vo dar šaltokas. Maudantis neteko nieko matyti, o tik 
meškeriojant.

Kaip jau anksčiau minėjau, bevažiuojant duobė
tais keliais pajūry prakirto mašinos duslintuvą, kurį su
taisė už 80 centų. Nustebęs kaina paklausiau ar tai ir 
viskas. Sako “taip, padariau viską”. Buvo teisybė, buvo 
padaryta kaip reikiant. Bai, va, kokia dar pigi ten dar
bo jėga. Todėl nenuostabu, kad jau išsikraustė 200 a- 
merikietiškų įmonių su visais įrengimais per upę Rio 
Grande. Tos įmonės naudojasi pigiom darbo rankom, 
mokėdamos 29 iki 40 centų už valandos darbą. Paskui 
tie fabrikai grįžta atgal Amerikon. Meksika jų nemuiti- 
na ir džiaugiasi, kad vis daugiau ir daugiau žmonių gau
na darbo, o Amerikos pramonininkai džiaugiasi gauna
mu pelnu. Jei taip toliau kraustysis įmonės, tai vėlaiu 
gali pasidaryti ten mažoji Amerika, o čia kadras bedar
bių su aukštais piliečiams mokesčiais maitinti jiems.

.(Bus daugiau)

nesistengia savo jėgomis ieškoti 
būdų išnaudoti turimus turtus, 
bet nori pasigrobti jau gatavas 
įmones. Žibalo, anglies, aukso 
ir kitų žemės turtų, dar nieke
no neeksploatuojamų, P. Ameri
kos kraštuose yra labai daug. 
Tačiau savomis jėgomis, gali
ma sakyti, nei vienas šių kraš
tų nepradėjo masiniai šių tur
tų eksploatuoti.

Kita jėga, vis giliau įleidžian- 
ti šaknis į P. Amerikos kūną, 
yra komunizmas, kuris seniai 
išdirbtais rafinuotais metodais 
moka sukiršinti mases. Bet ir 
kai kurie dvasininkai nejučiomis 
pasidaro komunistų užmačių į- 
rąnkiu.

Ta’gi nusiteikimas prieš ame
rikiečius smarkiai auga ir šian
dien dar sunku pasakyti, ar pa
staruoju metu atlikta gub. N. 
Rockefellerio kelionė atneš dau
giau naudos ar žalos.

Prieš šią kelionę nusistaty
mas P. Amerikos gyventojų y- 
ra didelis. Sakysime, Kolumbija 
yra viena iš kelių valstybių, ku
ri su Amerika nori bendrauti, 
tačiau ir čia girdimi nepasiten
kinimo balsai. Kolumbijos dien
raštis “EI Tiempo”, kuris yra 
skaitomas vyriausybės oficiozu, 
neseniai klausė: “Ko gal’ma 
laukti iš Rockefellerio vizito ir 
jo garbingo komiteto? Kolum- 
nistas pats atsakė, kad nedaug. 
“Gerų norų”. Toliau koiumnis- 
tas išvedžioja, kad Amerika už 
Kolumbijos prekes moka ma
žai, kad duodamos paskolos ir 
pašalpos ir toliau bus kurčios 
kaip iki šiol. Todėl, sako, maža 
reikią ko laukti iš Amerikos, o 
daugiau pasitikėti savomis jė
gomis.

Toliau kolumnistas prisime
na, esą, prezidentas Nixonąs 
kaž kada ir pareiškęs, kad P. 
Amerikos kraštų aukštųjų mo
kyklų mokslo lygis esąs labai 
žemas, o pradžios mokslas taip 
esąs žemas, kad apie jį negali
ma nei kalbėti. Čia pat kolum- 
nistas Nixonui atrėžė, kad Pietų 
Amerikos mokyklos yra daug 
aukščiau pastatytos, kaip JAV. 
Šioje pat kolumnoje prisimena
mas ir kolumbiečio pilve rastas 
pincetas. Tokius pincetus ame
rikiečiai chirurgai dažnai palie
ką pacientų viduriuose, — Ba
ko baigdamas kolumnistas.

Pietų Amerika yra kryžkelėje 
ir nebežino kurį iš keturių ke
lių pasirinkti. Atrodo, kad ban
dys važiuoti visais keturiais ke
liais, kurių ženklus jau mato
me. Dabar jau būna taip, kad 
kurios nors valstybės viena ko
misija tariasi Washingtone, tuo 
pačiu laiku kita komisija lan
kosi Afrikoje ar net Rusijoje. 
Gal tokia politika ir gera. Ma
noma, kad iš kiekvieno bus ga
lima ką nors išpešti, bet kartu 
ji ir pavojinga. Netolima atei
tis parodys, kuriuo keliu Pietų 
Amerika toliau nuvažiuos. Kaip 
bebūtų, šiame lošime tūzas yra 
JAV-bių rankose.



< DRAUGAS, antradienis, 1969 m. birželio mėn. 17 d.

Britanijos princas Charles, 20 m., dėvįs pulkininko uniformą, tikrina 
karinius dalinius prie Cardiff pilies.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
1111111111111111111111111111111111111111111111111111
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
iiifiimmiiiHiiiiimiiiimnmimniiinim1

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

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

PARDAVIMUI

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

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

liEAL ESTATE

2-jų aukštų atremontuotas mūro 
namas: biznio patalpa ir 2 kamb.: 
viršuj 5 kamb. butas. 2 auto ga
ražas. 2519 W. 71 St. Kaina 
$28,000. 778-8378.
Brighton Parke — 2-jų butų po 
4 kamb. medinis namas su rūsiu. 
Centr. apšild. gazu. Nebrangiai. 
$15,000. Kreiptis į
B. R. Pietkietvicz — LA 3-1083

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT HELP VVANTED - VYRAI

MOŠŲ KOLONIJOSE
Grand Rapids, Mich.

NETIKRUMAS
KORESPONDENCIJOJE

“Drauge” birželio 11 d. korės 
pondencijoje iš Grand Rapids, 
Mich., rašoma:

‘‘Baigiant mokslo metus. Ga
vusių diplomus vardu kun. J. 
Žvirblis padėkojo LB už prisi
minimą”.

Dėl to turiu pastebėti, kad 
kalbėti kitų vardu gal ir yra 
garbė. Kalbąs tokiu atveju, jau
čia gavęs kitų pasitikėjimą, ku
ris kalbančiam teikia drąsą kal
bėti.

Bet nekalbėjęs kitų vardu, pa 
reiškia, kad mokslo metų užbai
gimo programoje jis buvo tik 
programos pradžioje, padėkojo 
Už “diplomą” tik savo vardu, 
jis nei nematė, kad kiti “diplo
mus” gavo ir, kad jie juos gavo. 
Sužinojo tik iš šios koresponden 
ei jos. Išvadoje: neturėjau gar
bės kalbėti “gavusių diplomus 
vardu”. Kun. Jonas Žvirblis

New York. N. Y.
VYSK. ANTANO DEKSNIO 
PAGERBIMAS NEW YORKE

Naujai paskirto Europos lie
tuviams vyskupo Antano Deks
nio pagerbimas New Yorke yra 
rengiamas liepos 6 d., sekmadie
nį, Atsimainymo parapijos baž
nyčioje ir salėje, 61-14 56 Rd 
Maspethe. Numatoma šv. Mišios 
5 vai. v. ir po to iškilminga va
karienė 6 vai. v.

Birželio 11 d. prel. J. Balkū- 
no ir LB New Yorko apygardos 
pirm. A. Vakselio iniciatyva pas 
prelatą įvyko plataus masto pa
gerbimo rengimo reikalu pasi
tarimas. Sudarytas komitetas 
bei sekcijos ir skubiai prade-

dama pagerbimo ruoša.
Naujojo vyskupo pagerbimo 

idėją remia Kunigų vienybė, vi
so Rytų pakraščio LB apygar
dos ir visos lietuviškos parapi
jos bei organizacijos. Vakarie
nės metu numatoma trumpa me 
ninė programa.

Vyskupo paskyrimas Euro
pos lietuviams yra labai svar
bus įvykis religiniu ir tautiniu 
požiūriu. Todėl tikimasi, kad 
prieš vyskupui išvykstant savo 
pareigoms į Europą, Rytų pa
kraščio lietuviai jį pagerbs gau 
siu atsilankymu į tam tikslui 
rengiamas iškilmes. Liepos 6 d. 
popietę skirkime retai pasitai
kančiai prograi pagerbti lietuvį 
vyskupą išvykstantį labai svar
bioms pareigoms į Europą.

St. D.
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

66 ir Claremont apyl. savininkas 
I parduoda pajamų namų — 5 kamb. 

apačioj, 4 kamb. viršuj. Plytelių 
vonia ir virtuvė. 2 maš. garažas.
GR 6-7358.

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visi) rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą "tuek- 
pointlng’’. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

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

BARABAs“

PAER LAGERKVIST
kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ
3 tomai kiekvienas po 2.00

IEŠKO NUOMUOTI

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

MEDICAL OFFICES FOR RENT 
2656 W. 63rd St.

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

434-7007 or 476-2222

DĖMESIO!

REAL ESTATE
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STATOME NAUJUS NAMUS

Atliekame įvairius pataisymus
Petrauskas Construction Co.

TEL. 585-5285
iiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiim

Arti Marquette pko.
3 metų modernus. 1 % aukSto 

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

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

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tai 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedde Avė. — PR 8-2233

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”.

HEATING CONTRACTOR

Reikalingi darbininkai dirbti prie 
šildymo ir air conditioning įren
gimų, pilną ar daliną laiką. Pagei
daujama turėti vairavimo leidimą, 
patyrimas pageidaujamas bet ne
būtinas, išmokysime.

DOMAS ŽUKAUSKAS
Heating and Sheet Metai 

Contractor
4444 S. VVestern Avė., Chicago, Iii. 

TEL — VI 7-3447

B A K E R $

CICERO. Arti City Hali. Mūr. 3-jų 
butų. 6—6—4 kamb. Pajamų virš 
$400. Naujas 2-jų maš. garažas. 
Geram stovyj, $29,900. SVOBODA, 
3739 VV. 26th St, LA 1-7038.
2854 VV. 85th Place — Namas su 
4 miegamais kamb. Skambinkit po 
6 v.v. HE 4-1459

Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš
tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

Maruuette Pke. mūr. 2-Jų aukštų 
namas. Didelė patalpa bizniui ir 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butaa 
$18,900.

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

VAINA REALTY
2517 W. 71ut St. — RE 7-9515
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 68rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

*YsTgVkTT E DABAR

Mjteiii’ieiiE’ifiiEMM*’**-*****^******** 
Papildomai gautas ribotas skai

čius

Bench werk — Steady — Union 
Shop — Pension and Insurance Plan. 

APPLY AFTER 2 P.M.
HEINEMANN’S BAKERIES 

3925 VVest 43rd St.

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

VVANTED AT ONCE 
LETTER PRESSMAN 

Good Hourly Rate; Fringe Benefits. 
CaJl Or See George Pitler 

Carl Oorr, Color Card Co. 
4242 W. Fillmore. Tel. 638-1400

DIRBTINI DANTYS 

kramtymo pajėgumas 
padidėja 35%.

Klinikiniai bandymai parodo, kad 
Jūs dabar galit geriau kramtyti — 
padaryti dirbtinų dantų efektyvumą 
didesni 35%. — jei pabarstysit ant 
jų FASTEETH.

FASTEETH yra “alkallne" (be 
rūkščių) milteliai, kurie padeda sti
priau laikytis dirbtiniems dantims, 
kari yra daug patogiau. Jokio limpan
čio, nemalonaus, toSllnio skonio. Nė- 
ra rūgimo. Panaikina dirbt, dantų 
kvapą. Gerai pritaikinti dirbtini dan
tys būtini sveikatos gerovei. Regu
liariai lankykitės pas dantistą. 
FASTEETH galima gauti kiekvienoj 
vaistų parduotuvėj.

SEPTYNIASDEŠIMT

SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS

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

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

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį ?

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

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

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

HIGH R A T E S

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

INSURED
5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3*8248

Heating Contractor
Įrengiu naujus tr perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air oondltioning J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy- 
thul boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAI, 
1444 S. Western, Chleago 9, III.

Telefonas VI 7.3447.

Puikioj So. Renvyn apylinkėje 
6 kamb. mūr. “ranch” stiliaus bun- 
galow, modern. 2 maš. garažas. 
Naujesnis namas. Tuojau galima 
užimti. Apylinkėj 35th ir Clinton. 
$28.900. SVOBODA, 2l34 S. 61st 
Ct., Bl 2-2162. Jei neatsako skam
binkite LA 1-7038.

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

ŠIMKUS R£AL ESTATE 

NOTARY PUBLIC
4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

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

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

1)4 aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 8 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir Calitoirnia
$28,600.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencUe 
prie 71 ir Callfornia. $19,000.

5)4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Auto Mechanics Needed
2 LINE MEN

Mušt have dealership. 
Experience Ford pref. but not 

necessary.
Also Transmission Men.

Call Bamey — 581-5858
ExceUent Opportunity 
Immediate Openings

CABINET MAKERS
EXPERIENCED

Five day week. Pleasant surround
ings and good working conditions.
Call totlay: 372-403B or 923-2141 

___________Ask For BUI IUU_________

COLLECTORS
Colllectors for inside phone tvork. 
Good advancement potential in na- 
ticn-wide company. Call now for 
immediate position.

Tel. - 545-7120

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

CONSTRUCTION
zz REZIDENCINIAI, —
H KOMERCINIAI,
5 MEDICINOS IR 5

KITOKĮ PASTATAI

M67 We»t 69tih Street 
TeL HE 4-7482

BRIGHTON PARKE
3 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkiai. Garažas. 
116,000.

Svarus 2 po 4 kamb. mūr. Rūsys 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$23,000

5 ir 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
Ir sklypas. $17,500.

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

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

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 5)4 kamb. tr 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

27# W. 48rd St. — CL 4-2390

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

TELEVIZI JOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

KUR GERIAUSIA
Apie 7»-tą už Cicero, modernus 10 

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

5)4 kamb. 6 metų mūras. Platus 
lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900.

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

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

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

Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus
vų piylų rezidencija. 1 *4 akro žemės, 
8 auto garažas. Prie Stevenson 
Highway, Lemonte $50,000.00.

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

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

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

Platinkite “Draugą”.

REAL ESTATE

NERIS REAL
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

Jlllll|ll|||||||||||||||||||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

SALES » MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of U L.8.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, Hl. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Rlveraide, La Grange Park 
ir kituoee vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
Ir Išsirinkti lž katalogo.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

Šalia pagrindinio žemėlapio i 
vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie-j 
tuvos etnologinį . stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš j 
istorinių laikų. |

Žemėlapio kaina tik 50 cen-Į Tavernai reikalingi 2 asmenys dirb
tų. Užsakymus siųsti į Draugą. S ti už baro. 3465 S. Morgan St.

Tel. 927-8471.

TRUCK 
MECHANICS

Diesel and Gasoline Mechanics

Needed for large truck operation 
Nevy facility. Excellent working 
condition. Union Scale and Bene
fits.

Located Halsted and Erie Sta.

CALL 829-2300

Universal Leaseway 

Systems of Illinois, Ino 

700 W ERIE STREET

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

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

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

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

HELP VVANTED — MOTERYS

SECRETARY STENO
New building air conditioned. Profit 
aharing. Siek leave. Interesting Job. 
Good starting salary

400 N. Noble
TA — 9-1400

REMKITE “DRAUGĄ”.

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS
'1

EXCELL13NT OPPORTUNITIES
P S.S.C. PHYSICS TEACHER

reąuit-ed for the
KINDERSLEY COMPOSITE SCHOOL

KINDBRSLEY, SASKATCHEWAN, CANADA 
wlth d uties cominencing on September 2nd, 1969. A Div. 3 and 4 high 
school (student en.rollinent—.860, 36 teochers on staff) with Progressive 
approaches to teaehing methods, including:

— toam teaehing,
— eniploymcnt of open space teaehing concepts,
— Individual schcdullng.

Salary Scale: Profesetohai Cert.ificates — $6.650 to $11,800.
School sifuated in the Town of Ktndersley, pop. 4,200, on the main Cal- 
gai-y. Altą.—Saskatoon, Saak. highway. Adeąuate Services and rocrea- 
ttonal faclliitics eompamble to a small c.ity. Apply stattng ąualifications 
including teacher certification or training, experiencc and referentes to:

W. F. KAROLAT, SUPERINTENDENT 
Kindersley School Unit No. 34

PXI. Box 1269, P.Z. M—G. Kindersley, Sask., Canada

HELP VVANTED VYRAI

EKCELLENT OPPORTUNITY — IMMEDIATE OPENINGS 
FOR ENGINEERING PERSONNEL

CHECKER
EXPERIENCED DETAILERS

Libėrai Benefit Program. Permanent Positions 
Contact:

INGERSOLL RAND COMPANY
AUTOMATIC PRODUCTION SYSTEMS 

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

.........T



Kelios įdienos Miehigano platu moję (1)

APIE KOLCHOZUS MĖNULY 

IR KITKĄ

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. birželio mėn. 17 d. 5

Ankstyvos išiemet buvo ato
stogos. Iš anksto nepasiruošus 
pakeliauti lį šiltesnius kraštus, 

" Chicagoje tiesiog nebuvo ko 
veikti. Bet štai gerasis kun. J. 
Kubilius, naujojo Jaunimo cent
ro statytojas, dabarties ir atei
ties lietuvių jaunimui pasiūlė 
savaitei patraukti į Michigan 
valstijos gilumą, kur daug so
dų, žalių laukų platumos ir mė
lynų ežerų.

— Bet, tėveli, — sakau, — 
jums pats laikas pradėti Jauni
mo centre statybą, o ne keliau
ti po žalias Miehigano platu
mas.

Čia kun. J. Kubilius giliai at
siduso, atvirai pasakė tai, ką 
savo širdyje jau šešis mėnesius 
paslėpęs nešioja, ir aš dabar su
žinojau visą teisybę, dėl ko nau
jojo Jaunimo centro statyba 
taip vėluoja, nors lietuviai ne
gailėjo ir ateityje gal nepagai
lės piniginių aukų tam švie
siam jaunimo židiniui išaugti.į 
aukštį ir plotį. Bet kol kas dar 
ne mano reikalas viešai atverti 
tas paslaptis.

Tadgi jokių įsipareigojimų 
šiuo metu ne'bevaržomi, su kun. 
J. Kubiliumi leidžiamės į šiau
rės rytus Miehigano keliais. Jo 
automobilis atžymėtas šūkiais 
lietuvių ir ang'lų kalbomis, kvie 
čiančiais remti Jaunimo centro 
statybą, ir daug kas į mūsų au
tomobilį atkreipia dėmesį.

Milijonierius Seagram kalba 
lietuviškai

Kažkaip užvedžiau kalbą, kad 
neseniai miręs Dublino burmist
ras buvo Lietuvos žydo emi
granto sūnus ir tai atžymėjo 
didieji Chicagos dienraščiai.

— Ar tu žinai, kad degtinės 
fabrikantas Sbš£ram, didžiųjų 
krautuvių Kanadoje įkūrėjas 
Steinberg taip pat kilęs iš Lietu 
vos ir kalba lietuviškai? — pra
sitarė kun. J. Kubilius.

— Gal juos pažįstat, gal pra
šėt Jaunimo centrui aukų?

Čia kun. J. Kubilius papa
sakojo įdomų atsitikimą. Kai 
jis klebonavo Montrealyje, buvo 
pakviestas palaiminti santuoką 
vienos lietuvaitės, milijonieriaus 
Seagramo, kurio gaminama deg 
tinė garsi ne tik Kanadoje, bet 
ir JAV, vilos tarnautojos. Ves
tuvių puotoje lietuvis jėzuitas 
buvo pasodintas šalia dviejų 
milijonierių — Seagramo ir 
Steinbergo. Abu jie pasisakė ki
lę iš Lietuvos, abu kalbėjo lie
tuviškai. Jie abu Lietuvos žydų 
vaikai. Ir dabar Kalėdų švenčių 
proga Seagram’as neužmiršta 
Chicagoje gyvenančio kun. J. 
Kubiliaus ir jam atsiunčia do
vanų dėžę geriausios savo fab
rikų degtinės, kuria pasivaiši
name per metines Jaunimo cent 
ro vakarienes.

Taip besikalbėdami įsukam į 
sodus Michigan ežero pakran
tėje kažkur prieSt. Joseph mie 
stelio. Sodų gilumoje, kurie se
niau priklausė rašytojui Jesch- 
ke, gražioje ramioje viloje da
bar įsikūrusios lietuvaitės sese
lės kazimierietės. Ta vila ir so
dai tai lietuvių klebonų dovana

Marinas Dan Bullock žuvo Viet
name .teturėdamas tik 15 m. Vai
kinas įstojo į marinus pasididinęs 
metui-

joms pailsėti vasaros metu. Mus 
pasitiko motina Adorata su ki
ta sesele ir pusvalandžio pokal
biai vyko gražia lietuvių kalba. 
Ežero krantas toks status, kad 
nulipti žemyn tenka 202 laipte
liais. Pabandžiau tą kelionę į 
abu galus. Paežerių nušvilpiau 
kaip vėjas, bet užlipti atgal jau 
nebebuvo taip lengva. Todėl vy
resnės seselės belipdamos daž
nai sukalbančios visą rožančių, 
o mes, jaunesnieji, čia pabandę 
savo sveikatą, pakeikiam ir 
Seagramą bei jo konkurentus, 
nes jų gaminiai juk silpnina 
žmogaus širdį.

Valandos su dabartinio
Jaunimo centro statytoju 

Apsistojam lietuvių jėzuitų
viloje Coloma, Mich., ant Paw 
Paw ežero kranto. Žalių sodų 
platybėje dviejų aukštų vila, o 
pakalnėje ežeras. Mus pasitin

Dabaetinį Jaunimo centrą Chica
gos' lietuviams prieš 11 metų pasta
tęs kun. Br. Krištanavičius, SJ po 
laimingos žvejybos Paw Paw eže
re.
ka ištikimasis šios gražios vie
tos prievaizda kun. Br. Krišta
navičius, SJ, čia praleidžiąs mė
nesius nuo ankstyvo pavasario 
iki gilaus rudens. Koks įdomus 
tai žmogus. II-jo Pasaulinio ka
ro sūkuriuose dienas leido Ita
lijoje ir priklausė Vatikano su
darytam pabėgėlių globos komi
tetui. Daug dirbo su italais, 
organizavo jiems našlaitynus ir 
kitas labdaros įstaigas, akty
viai darbavosi katalikų akcijo
je ir rinkiminėse kampanijose, 
kur katalikams tekdavo smar
kiai rung'tis su gausiais komu
nistais. Vėliau atvyko į JAV ir 
čia įsijungė į lietuvių jėzuitų 
darbą. Būdamas lietuvių jėzuitų 
vyresniuoju, jis ir pastatė dabar 
tinį Jaunimo centrą ir vienuo
lyną. Iš to laiko talkininkų jis su 
didele pagarba prisimena Gr. 
Musteikienę, kun. V. Gutauską 

! ir eilę kitų. Visą laiką turėda
mas ryškią ateities viziją, kun. 
Br. Krištanavičius Jaunimo cen 
tro direktoriaus pareigoms pa
sikvietė iš Montrealio populia
rųjį kun. J. Kubilių, kuris Jau
nimo centro pastogėje sujungė 
visus lietuvius į vieną bendrą 
šeimą, atvesdamas į tokį lietu
vybės renesanso laikotarpį, kad 
dabartiniai rūmai pasidarė ma
ži ir reikia juos smarkiai plėsti.

Perdavęs provincijolo parei
gas kun. Br. Markaičiui, kun. 
Br. Krištanavičius išvertė į lie
tuvių kalbą mišiolą, kuris nau
dojamas lietuviškoms mišioms, 
o dabar ramioje viloje prie Paw 
Paw ežero rašo lietuvių jėzui
tų istoriją, dažnai vakarais iš
vykdamas į naktines žvejybas. 
Puikiai mokėcįamas kelias kal
bas, yra gerai apsiskaitęs ir su 
šiuo kunigu praleisti dieną ki
tą tikras malonumas.
Tarp hipių miesto ir kolchozo 

mėnulyje
Vakare su kun. J. Kubilium 

išvažiuojam aplink Paw Paw 
ežerą lankyti čia gyvenančių lie 
tuvių. Nejučiomis užmezgam 
kalbą apie hipius, čia sužinau

Labai gerai įvyko, kad amerikietis karys Breland, šokdamas su parašiutu turėjo antrą parašiutą, nes pir
masis bešokant buvo sudraskytas. Karys priklauso 71 tautinei brigadai, besitreiiiruo jaučiai Ft. Hood, 
Tex. _____ _______

A. -f- A.
TEODORA RAKASHUS

(RAKAS) Gedminaitė
Gyveno Cicero, Illinois.
Mirė birželio 15 d., 1969, sulaukus 89 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Alex, marti Eenily, 

ir Anthony, marti Rose, 2 dukterys: Goen McGown ir Mary 
Williams, 7 anūkai, 13 proanūky, ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 
S. 50th Avė., Cicero. Laidotuvės įvyks treč., birželio 18 d. iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bu& nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Sūnūs, dukterys, marčios, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. 863-2108.

naujieną, kad mano bendrake
leivis praeitą žiemą buvo užsi
auginęs barzdą ir dvi savaites 
gyveno su hipiais San Francisco 
mieste, kur jis norėjo pažinti 
ir studijuoti tų žmonių gyveni
mą. Apie tai plačiau užsimin
siu kitame šio ciklo reportaže, 
o pirmąją atostogų dieną už
baigiame Rozalijos ir Juozo Juš 
kaičių sodyboje. Juozas 84 m. 
amžiaus, o Rozalija 79. Tai ank 
styvesnės emigracijos atstovai, 
o tokie šilti ir įdomūs, kad pra
kalbėti gali ištisą naktį. Jų sū
nus Robertas gyvena Chicagos 
priemiestyje ir vadovauja TV 
programų “Wild Kingdom” 
techniškam paruošimui. Abu 
žvitrūs senukai paprašo paskai
tyti laišką iš Lietuvos, kurį ga
vo tam tikri žmonės. Laiške 
džiaugiamasi, kad Amerika jau 
beveik mėnulyje, bet kartu ir 
nuogąstaujama: “Mums tai bū
tų geriau, kadangi ten nėra kol
chozų...”

Šis charakteringai išreikštas 
sakinys liudija, kad, Lietuvoje 
gyvenimui pamažu gerėjant, kol 
chozai vis dar pasilieka bau
džiauninkų salomis. O čia, tame 
pačiame Michigane, mes mato
me ištisus dirvonuojamos žemės 
plotus, už kuriuos valdžia ūki
ninkams moka net atlyginimą. 

,z VI. Rmjs

Gvinėjos 90 proc. gyventojų — 
katalikai

SANTA ISABEL. — 1968 m. 
spalio mėn. nepriklausomybę ga
vusi 43 -ji Afrikos valstybė Ek
vatoriaus Gvinėja yra viena iš 
labiausiai katalikiškų kraštų Af
rikos kontinente. 90 proc. gy
ventojų yra katalikai, kuriems 
Kristaus mokslą pirmieji pradėjo 
skelbti Italijos ir Ispanijos misi- 
jonieriai kapucinai jau 1645 me
tais atvykę į šį kraštą.

SVEIKATA
(Atkelta iš 2 psl.)

dytojo globoje. Būtinai su ge
rais žmonėmis sueik - jie bus irgi 
geras vaistas. Iš namų išvažiuok 
savaitgaliais gamton, gerų žmo
nių draugystėm Nuolat kuo nors 
geru užsiimk. Skaityk Pulgio 
Andriušio raštus, ar Chica
goje išleistus anekdotus: prisi
juoksi, pralinksmėsi. Labai daug 
valgyk vaisių - daržovių ir balty
mų: mėsos, varškės, sūrio. Mie
lių pyragams kepti naudojamų, 
šviežių po 9 gramus dienoje su
valgyk. Jos yra nervų maistas. Ge
ra būtų Tamstai leisti adatas kas
dien po vieną kubinį centime
trą į raumenis B- complex ir kas 
antrą dieną po vieną kubinį cen
timetrą B-12. Taip gydantis to
kios melancholijos gražiai susi
tvarko. Retai prisieina dar pri
rašyti Elavil, 2-25 stiprumo, po 
tabletę dienoje. Nuolat taip, kaip 
pasakyta, viską daryk, o ne tik ta
da “kada nervuota”, kaip Pati 
rašai. Toks elgesys joks gydyma
sis. Gydykis pas savą gydytoją 
ir praneška. Pas psichiatrą dar ga
li neiti, jei pildysi, kas čia Tams
tai patarta.

Sėkmės. Nepamiršk tuojau nu
stoti imti serpasilį - gydytojas 
pamiršo, matyti, jo neigiamą vei
kimą iššaukiant depresija.

Vienuolis su svetima širdimi

Paryžius. — Domininkonas | 
vienuolis kunigas Damien Bou- 
logne gegužės 12 d. Paryžiuje 
atšventė pirmąsias metines po 
laimingai pavykusios svetimos 
širdies perkėlimo operacijos. Ku
nigas Boulogne yra antrasis, po 
dantisto Blaibergo Pietų Afriko
je, kuris laisvai gali judėti ir dirb 
ti su nauja širdimi ir neseniai 
buvo atvykęs į Italiją dalyvauti 
kardiologų kongrese Milane.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875
J. LIEPONIS

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

We Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

Ji 07/o

s KBPTUms |

5i
6 or 12
MONTH
$10x000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereaftar in 
muitiples of $1,000.00. 
Earningi are paid at 
maturity.

per annum
Passbook Savings 

Accounts

Paid Quarferly
Computed and Paid 

as ots
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

H u t u
ederal

1MUTU»t.rfPt»*Lj

PETER KAZANAUSKAS, PREStPENT

R. A.
JOHN BUITKUS

Gneno 3350 S. Morgan St.
.Mirė birželio 15 d., 1069, 12:45 vai. r., sulaukęs 58 m. amžiaus. 
Gimė Harvey. Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Prances (Ynrkus), 2 dūli.

kus, lr kiti gimines, draugai ir pažįstami.
Priklausė šv. Vardo dr—id (šv. Jurgio parap.)
Kūnas bus pašarvotas antraiL, 2 vai. jroplct, Jurgio P Rudmlno

koplyčioje, 3319 S. Utuanica Avė.
Laidotuvės įvyks ketv. birželio 19 d. 15 koplyčios 8:30 vai.

ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge 
didingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame tisus: gimines, drau 
gus lr pažistrmus dalyvauti šioj*; laidotuvėse.

Nuliūdę: ŽMONA, DUKTERYS, ŽENTAI, ANŪKAI. IR Kili 
gimines.

• Ulidotuvių direktorius Jurgis F Kudminas. Tel. YA 7—-1138.

— Bandykime taip gyventi, kad 
Į mums mirus net ir graborius liūdė- 
| tų. — Mark Twain

— Mano kraštas — pasaulis; ma 
no tautiečiai — žmonija. — W. 
Garrison

MAZEIK&&EVANS
FUNERAL HOME

G £ L £ S
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
Ir kt.

GU2AUSKŲ
HCVKRLV UIIJ.H GCI.INYČ1A 

2443 VV. 63rd SL, Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Vaeiliilea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-6600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

15r
sYs»

6 or12
MONTH
$5,000
or MORE

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.

Savings certificates tstfued 
for six months or one 
year-in minimum 
amountt of $5,000.00, 
and thereaftar in 
muitiples of $500.00. 
Esmingi are paid at 
maturity.

avmgs
AND LOAN ASSOCIATION

2212 W- CERMAK RD. 
Chicago. III. 60608 

Vlrginia 1-T1W

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
Tel. REpubUc 7-1213 
TeL Vlrginia 7-6672

2424 W. 69th STREET 
2314 W, 28rd PLACE

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

3807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401

8819 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLymplc 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund I. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL.
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J. A. VALSTYBĖSE
_  Adomas ir Ema Šparke-

vičiai birželio 1 d. iš Philadel
phijos išskrido atostogų pas 
savo sūnų raketų specialistą 
kap. Algimantą šparkevičių, 
Lvuris su žmona Leonora ir duk
terim Julia Ann gyvena EI Pa
so, Texas, ir ten dirba, Visa 
šeima jau spėjo apvažinėti New 
Meksiką, Meksiką, Arizoną ir 
be galo džiaugiasi puikiu saulė
tu oru ir gražiais vaizdais. Dar 
lankysis Californijoje ir kt. ir 
grįš į EI Paso, kur atsisveikins 
sūnų su šeima ir apie birželio 
15 grįš į namus, prie savo dar
bų. Algimantas yra raketų spe
cialistas ir dirbo EI Paso, Ala- 
bamoje, P. Korėjoje, Vokieti
joje ir dabar vėl keliamas 
dviem metams į P. Korėją.

Adomas ir Ema Šparkevičiai 
išaugino tris sūnus: vyr. Algi
mantas — visą laiką kariuo
menėje; Adomas - Vainius yra 
jau atitarnavęs, dabar atsargo
je, ir jauniausias — dabar šau
kiamas. (E. Br./

— “Lietuvių švietimas Vokie
tijoje” ruošiamame leidinyje 
anksčiau buvo pranešta, kurie 
turimi aprašai buvusių darželių, 
pradžios mokyklų, progimnazijų 
ir gimnazijų. Dar norima pain
formuoti, kad tame leidinyje 
tilps ir specialinės mokyklos ‘bei 
įvairiausi kursai. Jau turimi ap
rašai: Lietuvių klierikai Eich- 
staetto kunigų seminarijoje 
(kun. Aug. Steigvila), Lietuvių 
aukštesnioji prekybos mokykla 
“Žibintas” (J. Varčius), Lietu
vių jūrų mokykla Flensburge 
(P. Mažeika), Baltijos universi
tetas Hamburge (prof. dr. V. 
Manelis), Suaugusių švietimo 
institutas Wuerzburge (dipl. 
inž. K. Krulikas). Be čia suminė 
tų mokslo ištaigų aprašų (isto
rijų) yra dipl. inž. K. Kruliko 
studija apie profesinius atsieki 
mus per tris su puse metų. Joje 
rasime žinių apie Tarptautinį 
Muencheno Universitetą, apie 
Taikomosios dailės institutą 
Freiburge ir daugybę kitų mo
kyklų ir nuostabiai didelį skai
čių įvairiausių kursų, ruoštų be
veik visose stovyklose.

Kad leidėjui paaiškėtų leidinio 
tiražas, kad prenumeratorių są
rašas būtų galima įdėti į leidinį, 
manantieji pirkti šį leidinį, pra
šomi nedelsiant pranešti Kultu 
rai remti Draugijai, 7026 So. 
Claremont Avė., Chicago, III. 
60636, U. S. A. Pinigų nesiųsti 
Provizoriniais apskaičiavimais 
šis 600 puslapių leidinys, įrištas 
kietais viršeliais, turėtų kainuo
ti apie 8-9 dol. (V.L./

_  Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas gegužės 21 d. laikė apie 
Lietuvą pasikartą International 
Club of Annapoiis, to klubo va
dovybės kviečiamas. Dalyvių 
buvo apie 70. Paskaitos metu 
salėje buvo iškelta Lietuvos vė
liava ir sugrotas Lietuvos him
nas. Apie paskaitą rašė Anna- 
polyje Marylando valstijos sos
tinėje einąs laikraštis “Evening

X Emilija ir Marcelinas Žit-i 
kai iš Clevelando buvo nuvažia-' 
vę į savo ilgamečio prieteliaus 
vysk. A. Deksnio Ikiorasekracijos 
iškilmes Belleviiie. Taip pat da
lyvaus ir jo pagerbime Chicago
je, birželio 29 d.

x Jonas Klimas, mūsų dien
raščio prenumeratorius Gary, 
Ind., atnaujindamas prenumera
tą spaudos reikalams pridėjo 5 
dol. auką. Labai ačiū.

x Vasarą ir žiemą spaudai 
parama reikalinga, nes “Drau
gas” kasdien išeina. Tai supras 
darni skaitytojai nuolat jį au
komis remia. Aukojo: 4 dol. — 
J. Karpus, po 2 dol. — J. šepu 
lis, Z. Valinskas, J. Jonaitis, 
Paul Talndis; po 1 dol. — St. 
Frances Convent Philadelphia, 
O. Adomaitienė. Visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkojame.

X Mok. Marija Peteraitienė, 
Marąuette Parko lituan. mokyk
los mokytoja ir Roselando litu
an. mok. vedėja, PLB valdybos 
ir švietimo tarybos buvo apdo
vanota diplomu, kaip padėkos 
ženlklu, išdirbusi 20 metų litua
nistinėse mokyklose. Diplomą 
įteikė ŠT narys J. Tamulis.

X Giedrė ir Juozas Končiai, 
Cicero gyventojai, birželio 10 d. 
susilaukė dukrelės Marijos Aldo 
nos.

X Prie Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus yra organizuo
tas moterų vienetas, kurio 
priešpiečiai įvyks liepos 9 d. 12 
v. Latour restorane. Kalbės 
“Chicago (Tribūne’’ red. Eleanor 
Page. Moterų vieneto pirm. yra 
Marija Kraučunienė.

X šeštoji metinė Lawndale 
Art paroda įvyksta liepos 25-26 
d. Arthington st. ir Homan avė. t 
Bus skiriamas premijos po 200, 
125 ir 75 dol. Norį parodoje da
lyvauti turi kreiptis: Lavvndale 
Art Fair - ISiears YMCA 3210 
W. Arthington St., Chicago, III. 
60624.

Norį daugiau informacijų ga
li skambinti Sears YMCA NE 8 
3800.

x Povilas Dirkis, pradedant 
Alvudo vakarojimus Marąuette 
parko ąžuolyne, birželio 21 d. 
kalbės tema: “Nors baisiųjų bir
želinių įvykių autorius miręs, 
bet jo užmačios gyvos.”

X Amerikos Lietuvių Tauti 
nės S-gos Chicagos skyriaus 
valdybą 1968/1969 m. sudaro: 
Jonas Valkiūnas — pirmininkas, 
J. Jurevičius — selkretorius, St. 
Rudokienė — iždininkė. Visos 
organizacijos ir pavieniai asme
nys prašomi kreiptis į skyriaus 
pirmininką šiuo adresu: Jonas 
Valkiūnas, 3326 W. 61 str. Chi
cago, III. 60629. Tel. 925-4560.

X L. Smalenskaitė - Stepai- 
tienė, neseniai grįžus iš Italijos, 
kur gilino dainavimo studijas, 
giedos solo šv. Mišių metu, ku
rios bus atnašaujamos a. a. Tel
šių gimn. dir. J. Jagaudo pri
siminimui. Pažymėtina ,kad Ste 
paitienės motina, prieš keletą 
metų mirusi, buvo taip pat a. a. 
Jagaudo mokinė, o tėvas tuo me 
tu Telšiuose buvo tardytoju.

X Kun. Pranas A. Dauss, 
buvęs klebonu Šv. Patriko baž
nyčioj, Shefifield, III., neseniai 
buvo perkeltas klėbonauti į šv. 
Patriko bažnyčią, Camp Grove, 
III. Kunigas Dauss priklauso 
Peorijos, III., vyskupijai.

X Philco, oro vėsintuvai 
(air conditioners/ — Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir į- 
dėjimas veltui. Banga TV, 2649 
W. 63rd St., tel. 434-0421, na
mų WA 5-3607.

X Philco, oro vėsintuvai 
(air conditioners) — Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir į- 
dėjimui veltui. Banga TV, 2649 
VV. 63rd St., tel. 434-0421, na-

Chicagos Marąuette Parko lituanistinės mokyklos mokinių būrelis, 
daugumoje “Vyturėlio” redakcijos nariai Draugo redakcijoje, kur jie 
lankydamiesi apžiūrėjo spaustuvę ir pasekė laikraščio spausdinimo 
darbą. Iš kairės į dešinę sėdi: Ramunė Kubiliūtė, Marytė Andrijauskaitė, 
Leonarda Bradūnaitė; stovi: Rimantas Vangas, Daiva Valaitytė. Pra
nas Norušis, Dalia Bilaišytė, Kęstutis Dapkus ir Algis Vaznelis.

Detroito ‘‘Aušros” mokyklos mokiniai, išpildę “Giesmės apie Gediminą” inscenizaciją.
Nuotr. Ed. Vasiliausko

Capital” geg. 19 ir 24 d. nume
riuose. Paskaita spausdinama 
atskiru leidiniu.

— Lietuvos atstovas ir ponia
O. Kajeckienė geg. 23 d. daly 
vavo Gabono ambasadoriaus 
priėmime, kuris buvo sureng
tas Gabono prezidento žmonos 
ponios Josephine Bango, lanky
mosi VVashingtone proga. Ar
gentinos ambasadoriaus ir po
nios Roca kviečiami Lietuvos 
atstovas ir ponia O. Kajeckienė 
dalyvavo jų priėmime Argenti
nos tautinės šventės proga, ge
gužės 25 d.

_  Lietuvos atstovas ir ponia
O. Kajeckienė birželio 13 d. da
lyvavo Kolumbijos ambasado
riaus ir ponios Pastrama Borre- 
ro surengtame priėmime Ko
lumbijos prezidentui ir poniai 
Lleras pagerbti jų lankymosi 
Washingtone proga.

Besimaldami naujon ateitininkų 
stovyklon, prisimename kaip per
nai joje ir mergaitės žaidė beis
bolą.

DID. BRITANIJOJ
— Londono karo aviacijos

bažnyčioje gedulingomis pamal
domis buvo atžymėta 50-ties 
Vokietijoje sušaudytų įvairių 
tautų karo lakūnų 25 metų mir
ties sukaktis. Sušaudytų lakūnų 
tarpe buvo ir karo aviacijos ka
pitonas lietuvis Romas Marcin
kus, kuris dalyvavo II-jame Pa
sauliniame kare Anglijos karo 
aviacijoje. Pašautas virš Vokie
tijos pateko į vokiečių karo ne
laisvę ir dalyvavo bandyme pa

rbėgti į Lietuvą. Bandymui ne
pavykus 50 lenkų čekų, prancū
zų ir kitų tautų lakūnų buvo su 
šaudyta. Žuvusiųjų lakūnų pa- 

| gerbime dalyvavo Lietuvos at- 
| stovas Anglijoje V. Balickas ir 
' Anglijos lietuviai.

KUN. A. SAULAIČIO PRIMICIJOS

koiti šarvo tėvams ir visiems 
tiems, kurie jam padėjo mokslus 
išeiti.

Vaišių programą nuotaikingai 
pravedė vyr. skautininkas Vla
das Vijeikis. Jaunąjį įkunigą 
sveikino D. Tallat Kelpšaitė Lie
tuvių bendruomenės centro val
dybos vardu, Ve. Kleiza ateiti
ninkų atstovas, skautų - skau
čių vardu Edv. Markulis ir E. 
Juodvalkytė, Liet. jūrų skauti- 
jos atstovė Z. JuSkevičienė, “Li- 
tuanus” žurnalo atstovas, LB 
Chicagos ap. švietimo tarybos 
pirmininkas J. Masilionis ir kt. 
Drauge buvo įteikta daug gražių 
dovanų, adresų. Jauna daininin
kė Eidukaitė, akompanuojant 
muzikui M. Motelkaičiui, gražiai 
padainavo keletą lietuviškų dai
nelių, o “Tauro rago” orkestras, 
VI. Vijeikio vedamas, pagrojo 
ir padainavo keletą šiai progai 
sukurtų taiklių, bet neužgaulių 
kupletų.

Jaunojo kunigo tėvai Ona ir 
Antanas Saulaičiai dalijosi su vi 
sais susirinkusiais savo laime ir 
dėkojo visiems geradariams.

Labai džiugu, kad susirinku
siųjų gal didžioji pusė buvo ak
tyvus Chicagos lietuvių jauni
mas, ypač skautai ir ateitinin
kai. Visi jie bendrai džiaugėsi 
nauju kunigu. Gal geriausiai jų 
mintis išreiškė kun. A. Saulai- 
čiui skautų pasiųstas sveikini
mas jo primicijų proga: “Mes 
melšime Viešpatį, kad Jis išiaiky 
tų kun. Antaną Saulaitį vis dar 
tokį, koks jis dabar yra.”

Visą susirinkusią minią ska
niai ir sočiai pavaišino suma
nios šeimininkės, Chicagos lietu
viškas jaunimas naująjį kunigą 
priėmė labai nuoširdžiai ir tikisi 
jį vėl greitai sutikti artimiausio
mis dienomis savo vasaros sto
vyklose. (bk)

Šiuo metu lietuvių kunigų tė
vynėje ir laisvajame pasaulyje į- 
šventinama labai nedaug, sup- 
ratama, koks didelis džiaugs
mas apima tikinčiuosius, kai jie 
susilaukia naujo kunigo. Jau ke 
lios lietuvių kolonijos nuošir
džiai džiaugėsi Antanu Saulai
čių, SJ, gegužės 17 d. guvusiu 
kunigystės šventimus iš vysk. 
Brizgio Waterburio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje. Birželio 15 
ir čikagiškiai turėjo progos da
lyvauti jo yakartotinose primi
cijose, kurios įvyko Jaunimo 
centro sodelyje po atviru dan
gumi, kur prie paminklo Žuvu- 
siems dėl Lietuvos laisvės buvo 
įruoštas lauko altorius.

Drauge su primicijantu kon- 
celebracines šv. Mišias laikė dar 
Iketuri kunigai jėzuitai: J. Kubi
lius, J. Vaišnys, V. Gutauskas 
ir K. Raudeliūnas. Pamokslo 
metu kun. J. Kubilius dėkojo 
už suteiktas malones ir iškėlė 
naujo kunigo tėvus, kurie savo 
sūnų kunigystės keliu nukreipė. 
Kun. Saulaitis išreiškė tvirtą ti
kėjimą, kad Lietuvos laisvė pri- 
skiels, lygiai kaip Kristus prisi
kėlė, išreiškė tikėjimą į tiesą ir 
gėrį, ragino jaunimą išlikti ge
rais lietuviais, specialiai šioms 
iškilmėms sukurtą bendruomeni 
nę maldą paskaitė jaunojo ku
nigo sesuo vienuolė Marija Jur
gita. Šv. Mišių aukoje dalyvavo 
keli šimtai čilkiagiškių, kuriems 
kun. A. Saulaitis suteikė palai
minimą.

Primicijų vaišės suruoštos 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Jas atidarė kun. J. Vaišnys, tė
vų jėzuitų vardu pareikšdamas, 
kad jaunasis kunigas turįs dė-

— Kun. Juozas Hermanovi- 
čius, MIC, knygos “Raudonųjų 
stovyklose” autorius, lankėsi 
Londono lietuvių klebonijoje ir 
pasidalino įspūdžiais iš gudų j 
veiklos.

— A. Gabrielaitis mirė gegu
žės 26 d., sulaukęs 67 metų am
žiaus. Iš liet. bažnyčios buvo 
palaidotas birželio 2 d.

— Kun. Jonas Sakevičius, 
MIC, iš Londono išvyko į Romą 
dalyvauti Marijonų kapitulos 
posėdžiuose.

— Antanas Parulis iš Londo
no išvyko atostogų į JAV-bes, 
kur išbus 5-7 savaites.

— Kini. S. Matulis, MIC, VI. 
8 išvyko į Romą.

KOLUMBIJOJ
— Kolumbijos katalikų radijo

stotis Pietų Amerikoje kiekvie
ną. šeštadienį perduoda lietuviš
ką radijo pusvalandį. Lietuviš
kąją programą lietuvių ir ispanų 
kalbomis parengia L. Naranjo 
ir Henrikas Kulvietis, žinomo 
lietuvių dailininko Eugenijaus 
Kulviečio sūnus.

URUGVAJUJ
— Nauja lietuviška šeima.

Gegužės 31 d . sukūrė šeimos ži
dinį Aliica Štendelytė ir -Ed
mundas Dutkia. Abu jaunieji 
dalyvauja nuo pat mažens Uru
gvajaus lietuvių kolonijos veik
loje.

Iš Rusijos pranešama, kad aukš
čiausias sovietas Maskvoje nese
niai gavo naują Potmos kaceti- 
ninkų peticiją, kuria prašoma pa
keisti ir sušvelninti bausmės vyk
dymo koncentracijos lageriuo
se tvarką. Žinoma, tai nėra ste
bėtinas dalykas: visuose pasau
lio kraštuose kaliniai turi teisę 
raštiškai skųstis, tačiau vis dėlto 
Maskvai ši peticija politinių kali
nių buvo nelabai maloni, lyg 
ledo gabalas, nukritęs ant įkai
tintos geležies. Iš visų ją pasira
šiusių politinių kalinių trys yra 
visame pasaulyje plačiai žinomi: 
1. Jurijus Danielius — 1966 m. 
nubaustas penkeriems metams 
priverčiamųjų darbų už tai, kad 
pasiuntė į užsienį jo parašytą sa
tyrą, kurią sovietinis teismas pri
pažino antisovietiška; 2. Alek
sandras Ginsburgas — 1968 m. 
nuteistas 5 metams, apkaltintas 
platinęs “Baltąją knygą” apie 
“Danieliaus Sinjavskio aferą”; 3. 
Jurijus Galanskovas, nubaustas 
laisvės atėmimu septyneriems me
tams, apkaltintas leidęs pogrin
džio leidinį “Phoenix 66”. Jų ir 
kitų politinių kalinių pasirašyto 
skundo aukščiausiam sovietui pa
baigoje rašoma: “... Jūsų ranko
se yra galia arba beteisiškumą le
galizuoti, arba įvesti veiksmingą 
kontrolę, kad būtų žmogaus ir pi
liečio teisės respektuojamos”.

Ko gi nubaustieji rašytojai pra
šė? — Geresnio maisto, šiltesnių 
barakų, kietų lagerio vadovybės 
nuolat dedamų baudų sušvelni
nimo; pakeisti lagerio taisykles ta 
prasme, kad retkarčiais suimtuo
sius galėtų aplankyti jų giminės.

Rašytojas Aleksandras Gins
burgas buvo staiga ištremtas, jam 
dar nespėjus oficialiai su savo su
žadėtine susituokti. Ši aplinkybė 
dabar neleidžia, kad jo sužadėti
nė (o gal ir daugiau kaip suža
dėtinė) jį lageryje aplankytų. Be
je, prisimintina taipgi, kad ji, nu- 
baudus Ginzburgą, neteko tarny
bos Maskvos universitete, kur ji 
dirbo kaip anglų kalbos dėstyto
ja.

Ta pačia proga nurodoma, kad 
priverčiamojo darbo stovyklų Ru
sijoje režimas, nežiūrint didelių 
pasikeitimų įvairiose rusų gyve
nimo srityse, liko kietas ir nepa
keistas.

Nevien tiktai koncentracijos 
stovyklose kenčia rusų rašytojai 
ir kultūrininkai. Nemaža jų pa
skutiniu metu buvo ir ištremta. 
Taip Pavel Litvinovas, baigęs ra
šyti disertaciją fizikas, buv. užsie
nio reikalų ministro anūkas, dir
ba netoli Čitos, Rytinėje Sibiro 
dalyje, kur jį vyriausybė ištrėmė. 
Litvinovas žinojo elektriko ama
tą, kuris jam dabar praverčia. Jo 
priverstinė tremtis tęsis penketą 
metų. Larisa Bogora, rašytojo Ju- 
rijo Danielio žmona, taip pat gy
vena Sibire, kur ji buvo ketve- 
riems metams išsiųsta. Ši filoso
fijos mokslų kandidatė dirba vie

New Ycrko gubernatorius Rocke
feller grįžo iš Lotynų Amerikos ir 
dabar prezidentui Nixonui padarys 
pranešimą. Į Peru ir Venecuelą 
kelionė buvo atšaukta.

KRAUTUVE DEGĖ
Gaisras sunaikino krautuvę 

2808 W. Cermak rd. Nuostolių 
padaryta apie $100,000.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — OA 6-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vieną Me
tų Certifieutų sąskaitas 

Minimum $9,000.00
Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 

m vesta linu, įskaitas.

-- AJA vi.
VAT .vnno PIRMAD. ir KETVIRTAD............. 9 v . _VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD. ... 5 v‘ I’ m U’

SESTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. 11 TrefiUd

name medžio apdirbimo fabrike. 
Jos laimė, kad draugai ir pažįs
tami gali ją lankyti; ji pati gali 
su savo artimaisiais Maskvoje te
lefonu pasikalbėti. Matematikas 
ir lingvistas Konstantinas Babits- 
kis buvo trejiems metams ištrem
tas į Komiją ir gyvena netoli Sik- 
tivkaro miesto. Būdamas jauna<L 
jis turėjo paprotį (hobby) dirb“ 
staliaus amatą. Šitai jam dabar 
labai praverčia: gali pakenčiamai 
save maitinti, o jo meistras pa
tenkintas, kad trejiems metams 
turės kvalifikuotą darbininką.

b. kv.

— Amerikoje (kasmet gimsta 
300,000 pavainikių.

— Niekam taip nėra reikalingi# 
atostogos, kaip tik ką atostogas bai
gusiam. — E- Hubbard

ŠVENTADIENIO ŽODIS

KUN. ANTANAS VALIU ŠKA
Metų penkiasdešimt penkiem 

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

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

Gaunama DRAUGE, kaina y- 
ra 3.00 dol. Prie knygos kainos 
prašom pridėti 5 proc. mokes
čiams.

MILFORDO GATVES 
ELEGIJOS

JONAS AISTIS
Visa 200 psl. knyga suskirs

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

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

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


