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PABĖGĖLIAI

AUSTRIJOJE
1000 naujų pabėgėlių per 

mėnesį

Traiskirchen, Austrija. — Šiuo

KINIJOS KLAUSIMAS JAV SENATE
JAV Senatas dar nesiryžta siūlyti pripažinti kom. Kiniją — Visa eilė sąlygų Pekinui 
pripažinti — Vyriausybės gali būti gripažihtos, bet ne jų forma, veiksmai ar ideolo
gija

Sąlygos pripažinti Pekino režimą
Brežnevas komunistinėje vieningu- Woshington. —Ryšium su kai 
mo lipdymo dirbtuvėje: “Blogai, kurių JAV kongreso sluoksnių

risiančia TVaielTr-b To ’ sun^u sullPdyti dalis, tai ka- balsais komunistinės Kinijos rėži
džiausią — Traiskirchen. Per 13 pitalistu kaltė” (iš švedu spaudos) . Y. .__ Y,
metų šioje stovykloje trumpesnį
ar ilgesnį laiką buvo įsikūrusių

metu Austrijoje veikia septynios 
pabėgėlių stovyklos ir pati di-

(iš švedų spaudos) mQ prjpagjnįmo reikalu, čia ver
ta paminėti Kalifornijos senato-

apie 200.000 pabėgėlių iš komu
nistinio režimo kraštų.

Dabar kas mėnuo į stovyklą 
atvyksta iki 1000 naujų pabėgė
lių. Per šių metų pirmuosius pen
kis mėnesius atvyko 3.992 žmo
nės, pasiilgę laisvės Vakaruose, 
tuo tarpu pernai, tuo pačiu me
tu, dar prieš Čekoslovakijos in
vaziją, jų tebuvo 1,137.

Ne tik čekai, bet ir jugoslavai, 
čigonai

Tiesa, šiuo metu pabėgėlių ma 
žiau, palyginus su 1956 m. pa
bėgusia tūkstančiais vengrų ar 
čekais su slovakais, pasitrauku
siais į Vakarus po 1968 m. rug
piūčio 20 d. įvykdytos invazijos.

Dabar ir vėl bėga čekai, bet ša
lia jų ir jugoslavai, Rumunijos 
intelektualai, nepastovūs čigo
nai, pagaliau, neseniai stovykloje 
atsirado ir vienas šiaurės vietna
mietis.

Pabėgėlių padėtis — jų šiuo 
metu stovykloje 2000 — kebli. 
Dabar juos skubiai įkurdinti sa
vo kraštuose nesiryžta JAV, Ka
nada, Šveicarija ar Australija. 
Tačiau turį giminių užjury, vis 
dėlto tikisi pasiekti naujuosius 
krantus.

Skelbia: dalis pabėgėlių 
turės grįžti

VIENA. — Užvakar čia pa
skelbta: pabėgėlių stovyklai e-

Ruslį skundas 
ir J- Tautos 

Pasitenkinta ruso paaiškinimu
J. TAUTOS. — Pasklidus ži

niai, kad J. Tautų atstovybė 
i Maskvoje nesutikusi priimti 54 
sovietų piliečių Skundo dėl pa
grindinių žmogaus tesiu pažei
dimo Sovietų Sąjungoje, J. Tau
tų centro įstaigos New Yorke 
aiškinosi su minėtos atstovybės 
Maskvoje vedėju, Igoriu Čečet- 

zkinu.
J. Tautų pareigūnas dabar 

pranešė, kad “niekas šiuo klau
simu nėra kreipęsis į atstovy
bę”. Tokį atsakymą birželio 20 
dieną gavusios J. Tautos pasi
tenkino ir pareiškė laikančios 
bylą baigta...

JAV naciai: negrus 
- į Afrikę

Už komunistų persekiojimą
CHICAGO. — Čia vyksta dau 

giau 100 studentų, atvykusių iš 
kitų miestų, suvažiavimas. Jie 
save laiko “revoliuciniu” judė
jimu, tačiau griežtai smerkia 
kraštutiniųjų, kaip SDS, veiks
mus mokyklose. Pirmąją dieną 
buv. Atst. rūmų narys W. H. 
Judd kalbėjo apie revoliuciją 
pasauly.

Studentai — rengėjai nurodė,

riaus Alan Cranstono ir Ver- 
monto valst. respublikonų šen. 
George D- Aiken š.m. gegužės 27 
d- pateiktą rezoliuciją senate ir jos 
svarstymus.

Toje rezoliucijoje kalbama a- 
pie Kiniją, tačiau kaip yra pa
reiškęs valst. departamento pa
reigūnas G. H. Aldrich, ta rezo
liucija neskatinama šiuo metu, 
be jokių sąlygų pripažinti kom. 
Kinijos režimą.

Kaip yra pareiškęs šen. A. Cran 
ston, be kitų, esama trijų svar
biausių sąlygų, kurios nulemtų, 
ar tikslinga pripažinti kom. Kini
ją. Pirma, JAV-bės privalo išaiš
kinti Taivano (Formozos) taut. 
Kinijos vaidmenį, padėtį, bei jos 
ateitį ir turėti patikinimų, kad 
JAV atstovams nuvykus į Kiniją, 
jie ten nenukentėtų. Tai trys pa
grindinės sąlygos, kurių siūlomo
ji rezoliucija nemini.

Toliau nepritariama Baltijos 
kraštų įjungimui

Jau minėtas šen. Alan Cran- 
ston, Califor., dar pažymėjo, kad 
jo pasiūlytoji rezoliucija neprita
ria ar neįtaigoja pripažinti jėga

įvykdyto Estijos, Latvijos irLietu- 
vos įjungimo į Sovietų Sąjungos 
sudėtį- Nurodyta, kad sovietų a- 
gresija Baltijos valstybių atžvil
giu yra įvykusi praslinkus eilei 
metų po to, kai Washingtonas 
pripažino Sovietų Sąjungą.

Be to teigiama, kad rezoliuci
ją priėmus, tai dar labiau išryš
kintų tai, jog pripažinus Sovie
tus, amerikiečiai nepateisina bru
talių rusų vyriausybės veiksmų 
Baltijos, Balkanų kraštuose ir ki
tur.

Kalba apie politinį Kinijos 
pripažinimą

Minėtas šen. A. Cranston nu
rodo, kad kito krašto, šiuo atve
ju - Kinijos pripažinimas tai dau
giau politinis, ne- teisės veiksmas. 
Todėl kraštas privalo atsižvelgti

E. Kennedy 
pripažinimą.

už Kinijos

Britai atsisako saitų su Rodezija

sant perkrautai, daliai pabėgė- kad jie prieš bet kokią diktatū- 
lių, kuriems negresia bausmė, rą, komunistų ar nacių, ar ki-
gali tekti grįžti į jų kilmės kraš
tus. Šiuo metu pabėgėlių iš Če
koslovakijos stovykloje yra 55 
%. Nuo šių metų pradžios sto
vykloje įkurdinta 3.616 pabėgė
lių.

tokią. Tačiau jie į savo suvaž:a- 
vimą įsileido kelis Amerikos na
cių udėjimo narius, nes ir jie 
“atstovauja tiraniją”.

Pasitraukia gubernatorius, 
atšaukiama misija

LONDONAS. — D. Britanija 
'pasiryžo galutinai nutraukti dar 
buvusius saitus su Rodezija — 
valstybe — maištininke.

Vyriausybė sutiko priimti bri
tų gubernatoriaus Rodezijoje,

Nacių vid. vakarų srities vei- Sir H. Gibbs, atsistatydinimą, 
kėjas, Frank Collins, 24 m. am- netrukus atšaukiama britų mi- 
žiaus, nurodė, kad jo partijos sija Rodezijoje, gi Londone už-

Ian Smith, Rodezijos min. pirmi- i 
ninkasNužudė žmonę,

7 vaikus
JERSEY CITY, N. J. — Por- 

torikietis Rafael Torres, 40 m. 
amžiaus, prekybininkas, vakar 
naktį peiliu nužudė ne tik savo 
žmoną, bet ir 7 vaikus, 7-19 
metų amžiaus, išliko gyvas, bet 
sunkiai sužeistas aštuntasis vai
kas. Patį žudiką ištiko širdies 
smūgis.

Kokia žudynių priežastis — 
■neaišku. Tiek težinoma, kad 
Torres įtariamas vienu nužu
dymu ir už užstatą gyveno lais
vėje.

programoje pabrėžiama: visi 
begrai turį būti išgabenti į Af
riką, krašte reikia sudaryti po
licinę valstybę, tik baltųjų gy
venamą, be to, visu griežtumu 
reikia persekioti visus komunis
tus — subversyvų gaivalą.

Žydai linkę paraustiniams 
veiksmams

Amerikos nacius atstovaująs 
Collin dar pažymėjo, kad nacių 
partija veikianti prieš negrus, 
nes jie, esą, panaudojami ren- 
!g!iant “(komunistų revoliuciją 
JAV-se”. Be to, jis pridūrė, kad 
“apie 85% visų Amerikos žy
dų yra įsivėlę į subversyvinius,

daromi Rodezijos rūmai.
Tuo būdu, nutraukiami ryšiai 

su buvusia, 1965 m. pasiskel
busia nepriklausoma, britų ko
lonija.

glogutis, kuris persekioja Maskvą: jei Kinijos Mao apsilankytų JAV-se 
ir su prez. Nixonu vyktų sostinės gatvėmis, gyventojams .iuos sveiki
nant--•

paraustinius veiksmus”. Rėl to, 
jie teigia, jei krašto negrus 
reikia iškelti į Afriką, tai žydai, 
įtariami išdavimu — naikintini, 
o komunistų partija turinti bū
ti sužlugdyta.

Nacių uniformos ir Dovydo 
žvaigždės...

i Studentai keturių nacių pa
reiškimus dažnu atveju išuokė. 
“Naciai” buvo pasipuošę uni
formomis su svastikos ženklais. 
Prieš tai protestuodami, dauge
lis studentų panaudojo raiščius 
su Dovydo žvaigžde, kai kurie 
buvo apsirengę indėnų rūbais.

kalendorius

Birželio 26 d.: šv. Antelmas, 
šv. Persevera, Jaunius, Viltau- 
tė. —

Birželio 27 d.: šv. Vladislo
vas, šv. Ema, Gediminas, Nor- 
gaila.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šaindien 
saulėta, šilta ir drėgna, galima 
perkūnija, temp. sieks apie 90 1.

Tautos atsiklausimo padariniai
Britus veikti paskatino praėj. 

savaitę Rodezijoje įvykdytas gy 
ventojų referendumas. Rinkikų 
sprendimu nutraukti ryšiai su 
Londonu, įkurta respublika ir 
nauja konstitucija ilgiems me
tams patikrintas baltosios ra
sės vadovavimas bei pranašu
mas.

Balsavime dalyvavo per 55. 
000 gyventojų, daugumoje, bal
tosios rasės žmonių. Tuo tarpu 
Rodezijoje esama 4,8 mil. juo
dųjų gyventojų — negrų ir 228. 
000 baltųjų.

Negrų JAV-se skaičius 
auga

į savo tautinius interesus ir tik 
po to griebtis sprendimo.

Minėtos rezoliucijos prasmė y- 
ra ta, kad jei pripažįstama sveti
mo krašto vyriausybė, tai nereiš
kia, kad tuo pačiu JAV vyriausy
bė pripažįsta ar pritaria tos vy
riausybės formai, ideologijai ar 
vedamai politinei krypčiai.

Dėl to svetimo krašto pripa
žinimo Amerikoje yra buvę ne
maža nesusipratimų bei sąvokų 
iškraipymo ir ypač pokario me
tu, po 1945 m.

Ryšiai palaikytini su visais kraš
tais

Atsižvelgiant į JAV vykdomą 
dėsnį, kad svetimos vyriausybės 
pripažinimas dar nereiškia prita
rimo pačiam režimui, nenuosta
bu, kad JAV pripažįsta Čekoslova 
kijos, Ispanijos, Paragvajaus, Pe
ru, P. Afrikos ir Sovietų Sąjun
gos vyriausybes.

Ne tik šen. Cranstono, bet ir 
Washingtono sluoksnių nuomo
ne, kraštui naudinga palaikyti 
atvirus ryšius su visomis vyriau
sybėmis. Tai naudinga ne tik 
jam pačiam, bet ir taikos ir visos 
žmonijos saugumo labaui.

Rezoliucija Kinijos klausimu 
yra S-205. Kada jis bus priimta, 
sunku pasakyti. Ją remia senato
riai, Fulbright, Cooper, Gore, 
Church ir kt.

Prancūzų komunistai 
reikalauja

Rudenį laukiama spaudinio
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

komunistų partija, savo nariam 
pasiūliusi nebalsuoti birželio 
15 d. prezidentiniuose rinkimuo
se, dabar savo dienraštyje “L’ i 
Humanite” paskelbė,, naujajai 
G. Pompidou vyriausybei sta
tysianti reikalavimus. Jie lies 
socialinę sritį, ypač, darbininkų 

“latlyginimų kėlimus — pasitari
mai šiais klausimais numatyti 
rudenį.

Komunistai jau grasina 
streikais

Vyriausybei, kuriai rūpės iš
laikyti franko valiutą, nebus 
lengva patenkinti darbininkų 
reikalavimus. Komunistai jau 
dabar grasiną streikais, jei... 
nebus atsižvelgta į jų reikala
vimus.

Prezidentas Pompidou buvo 
pareiškęs, kad socialiniai ir ū- 
kio klausimai numatyti svars
tyti pirmoje eilėje.

V. Berlyno Schuetz ir 
ryšiai su Lenkija

“Jei bus manoma, vėl vyksiu 
į Lenkiją”

V. BERLYNAS. — Miesto 
burmistras Klaus Schuetz tris

Saigone: viceprezidentas Ky (dešinėje), su vietnamiečių ir amerikiečių 
jaunimu

Nusikaltimu skaičius mažėja
WASHINGTON. — FBI pa

skelbtais duomenimis, didžiųjų 
nusikaltimų skaičius šių metų 
pirmaisiais trim mėnesiais, pa
lyginus su sausio - kovo mėn. 
pernai, yra kiek sumažėjęs. Nu
sikaltimai pirmaisiais mėnesiais, 
palyginus su 1968 m., padidėjo 
10%, tuo tarpu pernai jų skai
čius, palyginus su 1967 m., bu
vo pakilęs 17%, gi užpernai — 
net 20%.

Jei nusikaltimų skaičius ir to
liau mažės, tai galės teigiamai 
atsiliepti prez. Nixono vyriau
sybės vardui gyventojų tarpe.

VVashingtone
Kaip su 10% mokesčiu? Atst. 

Rūmams atidėjus mokesčio pra
tęsimo klausimą ,gali būti, mo
kesčio galiojimo įstatymą pra
tęs senatas. Mokesčio pakėlimo 
(surtax) įstatymo galiojimas 
baigiasi š. m. birželio 30 d.

Paskutinėmis žiniomis, sena
tas vakar pratęsė 10% mokes
čių pakėlimo įstatymą liepos 
mėnesiui. Vėliau tikimasi jį pra
tęsti dar keliems mėnesiams.

• Albanija pripažino Vietkon
go sudarytą “revoliucinę, lai
kiną” Vietnamo vyriausybę.

• JAV ambasadorius Japoni
jai, A. H. Meyer su šeima at
vyko į Tokio. Jis yra buvęs am
basadorium Irane.

• Iš 3 mil. P. Afrikos baltųjų 
gyventojų, 1,5 mil. turi šauna
muosius ginklus.

Ypatingai padidėjo apiplėšimų 
atvejai

Vis dėlto, augant krašto gy
ventojų skaičiui (2,5% kas me
tai) laukiama ir nusikaltimų 
skaičiaus didėjimo. Tačiau, tiki
ma, jis nedidės taip smarkiai, 
kaip 1987 ir 1968, “juodaisiais” 
nusikaltimų metais.

* Šių metų sausio - kovo mėn., 
didžiųjų nusikaltimų grupėje, 
nužudymų skaičius padidėjo 7 
%, prievartavimų — 12%, už
puolimų — 8%, vagysčių — 17 
%, auto vagysčių — 11%, gi a- 
piplėšimų skaičius padidėjo net 
22%.

Būdinga, kad nusikaltimų 
skaičius užmiesčiuose pakilo 11 
%, tuo tarpu miestuose — 16%.

TRUMPAI
LIMA, Peru. — Prezidentas 

J. Velasco paskelbė: vyriausy
bė numato nacionalizuoti žemės 
^nuosavybes, jų tarpe ir sveti
mų kraštų turimas. Šiandien 
skelbiamas naujas žemės įsta
tymas.

• Maskva ir Hanojus greitu
laiku pradės tiesioginį orinį su
sisiekimą — lėktuvai aplenks 
Kinijos teritoriją.

• F. J. Strauss, Fed. Vokie
tijos finansų ministeris, vonios 
kambary nusilaužė ranką.

• Trys bažnyčios New Yorke, 
dvi Harleme ir viena Bronxe, 
sužalotos, nežinomiems asme
nims numetus padegamąsias 
bombas. J

MILIJONAI REINO ŽUVŲ APNUODYTA

Nuo 1960 metų gyventojų skai- dienas lankęsis Lenkijoje ir Var 
čius JAV-se padidėjo 18.2 proc.,’ šuvoje kalbėjęsis su užsienio 
tuo tarpu baltųjų — tik 10.81 reik- ministeriu Stefan Jędry- 
proc. Dar didesnis skirtumas jau chowskiu, grįžęs nurodė: “Ma- 
nimo tarpe: minėtu laikotarpiu
negrų, 5-13 m. amžiaus skaičius 
padidėjo 25.1 proc., gi baltųjų 
— vos 11.9 proc. Beveik lygus 
padidėjimo santykis pastebimas 
tik gyventojų, daugiau kaip 65 
m. amžiaus, tarpe-

• Už Šv. Raštą _ 204.060 
dolerių. H. P. Kraus, New Ro- 
chelle, N. Y. gyventojas, varžy-

F., ryt — labai šilta ir drėgna, tynėse Londone už 1428 m. kar- 
galimi krituliai su perkūnija. | dinolui N. Albergati parašytą

Saidė teka. 5:17, leidžias 8:36. j'šv, Raštą sumokėjo 264.600 dol.

no nuomone, reikia ir ateityje 
palaikyti abipusius ryšius”. E-

są, jis buvęs draugiškai priim
tas ir vedęs atvirus pasikalbėji

mus. Jis .pridūrė: “Esant sąly

goms, aš ir vėl mielai vyksiu 
į Lenkiją”.

Lenkijai rūpi glaudesni ūkio 
ryšiai, be to, jie pageidautų kul 
tūrinių mainų su Vak. Berlynu. į 
Pati didžioji kliūtis santykiams 
su lenkais lieka ta pati: sienų 
klausimas.

Didžiulis smūgis 
Reino žuvų pramonei

HAGA, Olandija. — Šią sa- 
savaitę Reino upėje, Vokietijoje 
ir Olandijoje, žuvo milijonai ap
nuodytų žuvų. Kelias dienas bu
vus neaiškioms žuvų apsinuodi
jimo priežastims, olandų svei
katos įstaigos paskelbė, jog į 
Reiną, dėl nežinomų priežasčių, 
patekus nuodingai medžiagai 
“endosulvan”, ji buvo vienin
teliu milijonų žuvų žudiku. Toji 
ihedžiaga nekenksminga žmo
nėms, todėl Vokietijos parei- 
nio gyventojai išdrįsta gerti u- 
pės vandenį, bet Olandijos gy
ventojai naudojasi kitais van
dens šaltiniais.

Žuvis apnuodijusi nuodinga 
medžiaga palietė Reino unę nuo 
Bingen, netoli žinomojo Lorelei 
kalno, ligi Olandijos žemupio 
— apie 280 myliu ruože.

nes minėtame ruože sunaikintos 
visos žuvys. Ypatingai nuken
tėjo prekybininkai, žvejoją Rei- 
'no ungurius — jų milijonai, at
plaukę iš jūros, žuvo upės žem
upyje. Žuvų pramonė pastarai
siais metais buvo žymiai suny
kusi ir išsilaikydavo, gaudama 
vak. Vokietijos valdžios primo- 
kėjimus.

Rodezija su sostine SaliafeUiry
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NEVVARKAS
“Penkios dešimtys rieškučių 

parako, šimtas lazdelių švino, 
dvidešimt kirvių, dvidešimt švar
kų, dešimt šautuvų, dvidešimt 
pistoletų, dešimts katilų, dešimt 
kardų, keturios anklodės, keturios 
bačkos alaus, dešimtis kelnių, 
penkios dešimtys peilių, dvide
šimt arklių, šimtas penkios de
šimtys sieksnių karolių, du sai
ku gėrimų ir trys uniforminiai 
švarkai’’. Šitiek užmokėti už že
mę, kurioje dabar yra Newar- 
kas, susitarė su Hackensack in
dėnais Robertas Treat ir jo ma
ža pionierių grupė-

Jau ir tada Netvarkas buvo 
laikomas idealia vieta kurtis, nes 
iš jo lengva buvo pasiekti kitas 
vietas, turėjo 13-kos mylių ilgio 
vandens pakrantę, turėjo derlin
gą žemę ir palankų klimatą. Pre
kyba ir pramonė suklestėjo; o- 
dos išdirbystė, plieno liejykla, 
pirmieji dažų fabrikai, tekstilės, 
baldų ir brangakmenių firmos. 
Ir žmonės. Puikūs žmonės. Gar
sūs žmonės. Seth Boyden, pirmo
sios minkštos geležies liejyklos 
statytojas, blizgančios odos išra
dėjas; Eduardas Weston, genijus, 
projektavęs elektrikos instru
mentus, generatorius, dinamo ma 
šinas: Jonas Wesley Hyatt, iš- 
vystytojas celiuliozės — pagrin
do šių dienų milžiniškos kauču- 
ko pramonės; kun. Hannibal 
Goodvvin, kuris išrado lankstų 
filmą, kino pramonės pradinin
ką. Sąrašas būtų nesibaigiantis ir 
įspūdingas.

Nevvarkas šiandien yra didžiau
sias New Jersey miestas, finan
sinis ir pramoninis valstijos cen
tras. Jis dabar pergyvena dina
mišką keitimąsi, nes milžiniški 
plotai paverčiami mokslo židinių 
kvartalais, naujais ir besiplečian
čiais pramonės kompleksais, įstai
gų namais, naujomis gyvenvietė
mis savo piliečiams.

Būdamas 300 metų amžiaus,
Nevvarkas šiandien tikrai yra pa
žangos miestas. Sveikiname tuos, 
kurie įgalino jo augimą, ir tuos, 
kurie padeda ateities svajonėms 
virsti tikrove. V.

IŠ CHORO VEIKLOS

Illinois—Indiana apygardos 
vyčių choras, vadovaujamas Faus
to Strolios, šį pavasarį daug dir
bo prie muz. J. Bertulio kantatos 
“Sugrįžimo giesmė”. Kantata bu
vo atlikta gegužės mėn. 4-tą die
ną Jaunimo Centro salėje Chi
cagoje, lituanistinių mokyklų va
kare-

Ne vien vyčių choras dalyva
vo tame koncerte. Ir Aidučių dai
nininkės dainavo, ir muz. J. Krei
vėno mokinių choras (viso 70 
vaikučių), ir solistės G. Mažei
kienė ir M. Momkienė. Koncer
tas buvo labai gražus.

Birželio 6-tos vakakare į vy
čių choro repeticiją atsilankė J. 
Bertulis ir perskaitė šitokio turi
nio padėką chorui:

“Jūsų kantrumo ir tvirto pa
siryžimo dėka, 1969 m. gegužės 
4 d. Jaunimo Csntro salėje bu
vo atlikta kantata: “Sugrįžimo 
Giesmė”. Širdingai prisidėdami 
prie tos kantatos pastatymo, Jūs 
nepagailėjote liuoslaikinių va
landų, bet taipgi įrodėte, jog 
savo pasirinktą emblemą Vytį 
garbingai ir nuoširdžiai vertina
te. Leiskite priminti, kad šiuo 
pastatymu man, kaipo tos kanta
tos autoriui, suteikėte didelę pa
garbą ir dvasinį triumfą. Juk ne- 
visiems autoriams nusišypso mū
za, suteikdama laimės spindulį 
išgirsti savo kūrinį. Ypač dides
nio turinio. Už tą visą priimkite 
mano nuoširdžiai gilią užtarnau
tą padėką”.

Ne tik žodžiais dėkojo, bet ir 
skaniais saldainiais vaišino cho

ristes, o choristus vyrus stipres
niais skanumynais.

Džiaugiamės muz. J- Bertulio 
darbštumu ir linkime jam dar 
daug kartų “sugrįžti” į muzikos 
pasaulį. E.P.

VYČIŲ GEGUŽINĖ
Liepos mėn. 3-4 dienomis bus 

Illinois — Indiana apygardos vy
čių gegužinė. Ji vyks Vyčių salė
je ir sodnelyje, 2453 West 47th 
Street, Chicago. Pirmąjį vakarą 
pusę devynių prasidės šokiai. 
Antrą dieną iš pat ryto veiks bu
fetas ir laimės šulinys. Bus pas
kirstomos dovanos už įvairius 
laimėjimus. Chicagos lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Pabūkite 
kartu su vyčiais E.P.
ĮSTATŲ KEITIMO REIKALU

Yra sudarytas specialus komi
tetas rūpintis, kad būtų pakeisti 
Lietuvos vyčių organizzacijos į- 
statai ta prasme, kad būtų pri
imamos svetimtautės lietuvių vy
čių žmonos arba vyrai. Komite
tas galvoja, kad pakeitimas būtų 
ne esminis, o tik procedūrinis. 
Būtų priimami šeimyninio gyve
nimo partneriai, kurios pats 
Dievas surišo. Todėl bus pasiū
lyta 56-jam seimui prie įstatų V 
skyriaus 7-to paragrafo pridėti:

“Nelietuviai praktikuoją kata
likai vyčių vyrai ir žmonos gali 
būti priimami į Lietuvos vyčių 
organizaciją su sekančiomis teisė
mis:

a) Jie bus vadinami organiza
cijos bendradarbiais.

b) Jų teisės bus nustatytos 
specialios studijų grupės kitame 
seime”.

Komitetą sudaro: Aleksandras 
Vasiliauskas, Vincentas Pavis, Al
bertas Jaritis, Eleonora Laurinai- 
tė ir Leonardas Valiukas- V.

Lietuvio būdas

Visi buvo augumo vidutiniai, ne 
taip smulkio, kaip rimto ir petėje, 
vyrai žaliūkai, su visu sutikę, nes- 
gi šiandien dar yrą tariama: žinia, 
vyras, koks paritus, toks pastačius. 
Nesgi kaip girėje medžius žemus ir 
stambius regėjo nuo vėtrų ir aud
rų nepaveikiamus, tai tarė, jog ir 
žmonės ne taip aukšti ir smulki, 
kaip stambi ir resni žaliūkai yra ga
lintys prieš vargus ir nelaimes steng
ti. Povyzos drąsios ir malonios, 
ant kožno veidu narsybė ir kantry
bė žydėjo, o malonė artimo kiekvie
no širdėje klestėjo; stovyla, kalba 
ir kožnas žingsnis reiškė visus liuo- 
sus esančius.

Simanas Daukantas (iš “Būdas”)

James Forman, vienas iš juodųjų 
vadų, reikalauįįa, Kad Bažnyčios 
vadovybė sumokėtų negrų bend
ruomenei 3 bil. dol. už buvusį negrų 
išnaudojimą.

Philadelphijos arkivyskupas kard. John J. Krol kalba Ekumeninių 
pamaldų metu už pavergtas Pabaltijo tautas, šv. Petro ir Povilo 
katedroje birželio 15 d. Nuotr. V. Gruzdžio

MOSU KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

PRISIMINTI LIETUVOS KAN
KINIAI

Birželio mėnuo lietuvių isto
rijos lapuose įrašytas okupan 
to Sovietų Rusijos tankais, triuš
kinančiais tautos laisvę, enka
vedistų šautuvų durtuvais ir buo
žėmis, žudančiais geriausius lie
tuvių tautos sūnus ir nekaltų kū
dikių bei jų tėvų krauju ir nu
klotais lavonais, užtroškintais 
gyvuliniuose vagonuose, nuo 
Lietuvos iki Sibiro taigų. Taip 
pat birželio 22-23 d. sukilėlių, 
lietuvių laisvės kovotojų heroi
ne mirtimi.

Worcesterio visuomenė, pager
bdama savo tautos kankinius su
rengė kuklų jiems paminėjimą. 
Birželio 15 d. 10 vai. Šv. Kazimie
ro bažnyčioje kun. J. Bakanas at
laikė Šv. Mišias ir pasakė pritai
kytą pamokslą. Jaunimas, pager
bti tautos laisvės kovotojus, prieš 
pąųialdas prie altoriaus padėjo 
gėlių ir vainiką.

3 vai. Maironio parke įvyko 
paminėjimas. Posėdį pradėjo 
LB apylinkės valdybos narys, 
kultūros reikalų vadovas Pr. 
Račiukaitis. Sugiedotas Tautos 
Himnas, atsistojimu pagerbti lie
tuvių tautos kankiniai ir kun. J. 
Steponaičio atkalbėta malda.

Prel. Pranciškaus Juro paskaita

Šventės nuotaikai priderintą 
paskaitą skaitė prel. Pranciškus 
Juras, kuris dabar gyvena Matu
laičio Name, Putname, Conn. 
Prelegentas pirmiausia atkreipė 
dėmesį į jaunimą, kuris dalyvavo 
tautiškais rūbais apsirengęs. Jis 
pasigėrėjo, kad visi gerai giedojo 
Tautos Himną, vadinas, jį moka. 
Paskatino juos mylėti savo tėvų

kalbą ir jos mokytis, sakydamas: 
“Žinokite, jei mokėsite lietuviš
kai kalbėti, jūs būsite dvigubai 
gudresni už airiukus, kurie moka 
tik vieną kalbą”.

Toliau perėjo prie kruvinųjų 
lietuvių tautos įvykių birželio 14 
-15 dienomis, tie įvykiai buvo kar
tojami ir vėliau. Prisiminė Lietu
vos gražią gamtą, girias, ir kad 
dabar okupantas yra užterŠęs 
Lietuvą. Lakštingala nesuokia, 
nes raudonieji išdraskė jos lizde
lį. Raudonieji išdraskė ne tik 
lakštingalos lizdelį, bet išdraskė 
ir tebedrasko lietuvių šeimas ir 
visą tautą.

Prel. P. Juras pastatęs klausi
mą, ko tautos kankinių dieną 
lietuviai renkasi, atsakė, atnau
jinti savo pasiryžimą kovoti, iki 
tautos laisvė bus atgauta. Tikrai 
kovoti, bet nedėklamuoti- “Dau
gelis, kalbėjo prelegentas, vieto
je tikrai kpvojęs tik deklamuoja”. 
Komunistų partija gera valia 
Lietuvai laisvės neduos, tad ją 
galima laimėti tik ryžtinga ir iš
tverminga kova. Čia negali būti 
vietos bet kokiam pavydumui 
ar pasitikėjimui kokia nors evo
liucija.

Po paskaitos vyko meninė da
lis. LB ir skautų tautinių šokių 
grupės pašoko keletą tautinių šo
kių. Lietuvių Bendruomenės gru
pei vadovauja Šaulė Staškaitė, o 
skautams Z. Šermukšnis ir Bazi- 
liauskas.

Minėjimas baigtas giesme 
Marija, Marija.

Po minėjimo pagerbti prele
gentui surengta kukli kavutė, ku
rioje dalyvavo būrelis vietos vei
kėjų ir savo kalbomis pasisakė 
dėl kai kurių trūkumų mūsų lie
tuviškoje visuomenėje.

IŠ ŠV. KAZIMIERO PARAPI
JOS VEIKLOS I

I
Šiemet Šv. Kazimiero parapi-1 

jos mokykla, vedama sesers M.' 
Charlene, parodė daug naujos 
iniciatyvos. Visai naujas mokyk
los gyvenime reiškinys, tai vedė
jos suorganizuotas mokinių cho
ras. Mokykla jau veikia 45 metus 
(nuo 1924 m.), turėjo gerų jau
nų jėgų, bet niekas nesiėmė jų 
panaudoti dainos menui. Aišku, 
kad šių dienų mokyklinį jauni
mą suorganizuoti į chorą ir įga
linti per pusę metų pasirengti 
koncertui, reikia daug darbo, iš
tvermės ir didelės kantrybės. Ta
čiau nežiūrint visų šių sunkumų, 
sesuo M. Charlene ėmėsi inicia
tyvos ir savo užsibrėžtą tikslą 
sėkmingai atsiekė.

Birželio 5 d. mokyklos choro 
surengtas koncertas įrodė, kad 
prie gerų norų ir pasišventimo 
galima daug padaryti ir su šių 
dienų jaunimu. Dar prieš kon
certą mokyklos choras gražiai pa
sirodė surengtame miesto katali
kiškų mokyklų muzikos festiva
lyje.

Birželio 5 d. vakare Šv. Kazi
miero salėje, pripildytoje žiūro
vų, giedria pavasariška uniforma 
(mergaitės geltonom suknelėm, 
berniukai baltais marškiniais ir 
tamsiomis kelnėmis) mokyklos 
choras pasirodė scenoje sutiktas 
gausiais plojimais. Choras atliko 
keliolika angliškų ir tris lietuviš
kas dainas. Pasirodė ir solistės 
Zita Babickaitė ir Rita Padols- 
kytė. Duetą padainavo Paul 
Magnuson ir Cherilynn Perham. 
Akompanavo uoli visų Worces- 
teryje vykstančių lietuvių kon
certų akompaniatorė Olga Ker- 
šytė. Programa gerai parengta ir 
palyginti gana meniškai atlikta, 
geriau, negu galima buvo tikėtis. 
Todėl klausytojų visos choro at
liktos dainos buvo sutiktos sti
prių aplodismentų. Po koncerto 
parapijos klebonas kun. Jonasj 
Jutkevičius pasakė kalba, pasigė-J 
rėdamas suorganizuotu choru 
ir jo atliktu koncertu. Išreiškė^ 
viltį, kaip ir pati choro vadovė’ 
sesuo M. Charlene pareiškusi,1 
kad pirmutinis, bet ne paskuti
nis koncertas.

Gegužės 9 d. trečio skyriaus 
mokytojos Mahoney darbo dėka 
parapijos mokykla turėjo sporto 
bei įvairių šokių ir drilių pasiro
dymą. Programą atliko visi sky
riai, kartais atskirai, o kai kurie

(Nukelta j 7 psl.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
/ak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
llenj uždaryta. Ligoniai priimami su-
iltarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Mfe Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

5«f]
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

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

£ THE LTTHUANIAN ffOBLD"'11"’ w 5.95OO S
2 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. e • A________ |

5 Seeond class Postage paid at Chicago. Lithuanian 5
I .... __.... |

Subscriptlon: $17.00 per yr. in Cook
year outside Cook County

Prenumerata:
Cook County. Illinois f J '.00
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny $18.00

E • Redakcija stsaipsnius tai 
5 so savo nuožiūra. Nesunau- 
2 dotų straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
5 turinj neatsako Skelbimų 
5 kainos prisiunčiamos gavus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51 s t Street
Tek — GR 6-2400

Vai. pagal susltarlma: Plrmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6060

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBfi — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6440 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

AkušerUa Ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

ofiso tel. pr 8-2220 
Namų — rez. PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K M A

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 lkl 8 vai. Ir nuo 6 lkl 8 v.v. 
Seštad. nuo 1 lkl 4 yal.

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

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 68rd Street

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

Ofiso Ir bato tel. OLymplc 2-138.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad 
Ir šeštad tik susitarus.

County, Illinois, $15.00 per 
$18.00 foreign countries.

. metų 
9.00 
8.00 
9.50

mėn.
5.00
4.50
5.50

mėn.
2.00
1.75
2.25

• Redakcija dirba kasdien
8:30 _ 4:30. šeštadieniais
8:30 — 12:00

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

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

gydytojas ir chirurgas
SDecialvbė vidaus ligos

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius'l» 
“contact lansės”.'

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trėčlad leninis

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC, VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 025-76IM

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 -2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. h 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. 1. 
Seštad. 8 v. r. Iki 8 y popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc )
Priima ligonius tiktai susitarus — 
______________{By appt.) -111 ■ :

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 
Rezid. telef. PRospeet 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

Vizitai pagal susitarimą

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS. 
GINEKOLOGINfi! CHIRURGIJA

. Tel. — REllanee 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., Seštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLympio 2-4150

5 %

F
6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

per annum

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarierly
Computed and Paid 

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

Savings certificates issued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

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

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012 ;

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

Tel. 695-0533 — Elgln 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinola
Ofisas 3148 VVest 63rd Street 

Tel.: PRospeet 8-1717
Rezid.: 3241 VVest 66th Plaoe 

Tel.: REpubUc 7-7868
DR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS
Valandos: Kasdien nuo 1 ik! 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais b 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHVSICAL
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chicago, Iii. 
Dlathermy — Ultrasound — 

Massage 
'Tik susitarus

Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet, šeštad. 2—4 
vai. popiet.

Tel. FR 6-3085 arba GR 6-5500

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
_ , . Rest GDoreblU 6-O617
,X^nd0?: plrin- lr ket. nuo 12 va) 
lkl 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.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija Ofisas 2760 W. 71st Street 
Telefonas — 925-8296 

Valandos: 2—8 y, v penktad. 10—1! 
y. r., 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 v va

varu:

DR. VYT. TAURAS
„5?ZPYTOJAS m CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERV

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
r,-l, Tel- FRospect 8-122S

▼a-L • Pirm., antr., Trefi ii
TT šXd2 2kl? va?' lr 6 «
kukū popl6t *

ederal

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos ir California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

un, incnA KUnAb
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 Soutb VVestern Avenue 

Plrmad.. antrad., ketvlrt. Ir peni 
nuo 11 vai. Iki t vai. p. p. ir ni 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. n 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šešta 
11 vai. ryto lkl S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 230-2010

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-018

DR. V. TUMASONIS
CHIR U R G A S 
2454 VVest 71st Street

PriinUnPja ligonius tik susitarus
-------------Treg|n,i- h Pšešta<l. uždaryta^

avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago. III. 60608 

Virginia l-TIVJ

Tel. ofiso HE 4-5840, rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 Ist Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Perskaitė Drangą, duokite kitiems iiasiskaitvti.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir. M. BUDRYS
ALERGLIA

2751 VVest 5lst Street
Valandos: antradieniais, penktad le

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERUA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

{Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandoa pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad.. ketv., 6—g vai 
antra Ir penkt. 1—-4 vaL 

PrlimlnSJa tik susitarus.

Tel. PRospeet 6-
DR. ONA VAŠKE

(VAŠKAS) 
gydytoja ir ch

v«i ■66^8 So* A,ba»y 1 
Va.1.. olrm., antrd.. keti 
vak., penkt Ir Seštad 
_ b- kitu laiku

Tel. ofiso PR 6-6446. rez

DR. F. C. WINSI
gydytojas IR CH 

3107 VVest 71st
x2 4 v- P- Ir 7

Treč. Ir Seštad. pągąf

Ofiso tel. 767-2141

DR. PETRAS Z|
gydytojas IR CHI 

6449 So. Pulaski
antrad.,

fieštadieniaia ’ 6į



Ar katalikai yra

ANTROS EILĖS PILIEČIAI
BRANGIAI KAŠTAVUSIOS 

CHURCHILLIO ABEJONĖS
Kaip jau daugelis Illinois 

valstijoj gyvenančių lietuvių 
yra pastebėję, jos sostinėje 
'Sprfngtflielde vyksta diskusi
jos, norint įvesti mokesčius į- 
vairiems projektams įvykdyti. 
Viena iš daugelį dominančių 
norimų pravesti įstatymij yra 
finansinės pagalbos katalikiš
kom ir 'kitom privačiom mo
kyklom teikimas. Kaip žinoma, 
įstatymas nepraėjo, bet dar 
galutinai nepalaidotas ir, rei
kia tikėti, kad, nuolat spau
džiant pareigūnus, bus kada 
nors atitaisyta didžiausioji 
šiame krašte neteisybė, — bus 
pradėtos remti ir privačios mo 
kyklos, nes ir tų mokinių tėvai 
yra pilnateisiai šio krašto gy
ventojai, jie moka mokesčius 
lr jie rūpinasi, kad iš mūsų 
jaunimo išaugtų puikūs šio 
krašto žmonės.

*
Vien Illinois valstijoj valdiš

kose pradžios mokyklose mo
kosi 1,606,369 mokinių, o pri
vačiose — 416,701. Aukštes
niosiose valdiškose mokyklose 
mokosi 608,959 mokiniai, o 
privačiose — 24,200 mokinių. 
Iš viso pusė milijono mokinių 
Illinois valstijoj mokosi ne val
diškose mokyklose, kas sudaro 
penktadalį visų mokinių. Šių 
mokinių tėvai moka mokesčius 
ir išlaiko visas valdiškas mo
kyklas, o iš savo lėšų išlaiko 
privačias mokyklas, nes, nepai 
sant, kad visi vaikai lygūs ir 
kad švietimas yra prižiūrimas 
valdžios institucijų, privačios 
mokyklos jokių lėšų negauna.

Gaunasi nesuprantamas at
vejis, kad katalikai, kurie sie
kia vaikus išauginti gerais šio 
krašto piliečiais, yra palieka
mi už įstatymo ribų, jų mo
kyklos negauna jokių pašalpų. 
Argi Illinois valstijoj besimo
kančių pusė milijono mokinių 
yra blogesni už kitus vaikus, 
kurie mokosi valdiškose mo
kyklose? Organizacija, siekian 
ti lygių teisių mokslo ir švieti
mo srityje, ragina visus tė
vus, mokytojus, mokinius ir 
visus Illinois gyventojus ra
šyti į Illinois sostinę Spring- 
fieldą, State Capitol, Spring- 
field, III. 62706, kreipiantis į 
senatorius ar gub. Ogilvie, kad 
bet koks mokesčių įvedimas, 
jeigu nebus remiamos priva
čios mokyklos, yra neremtinas, 
yra diskriminacija, yra tik dar 
didesnis apsunkinimas tų pu
sės milijono mokinių tėvų, ku
rių vaikai lanko privačias mo
kyklas. Savo raštuose tiek gu
bernatoriui, tiek Chicagos me
rui turime pažymėti, kad, jei
gu nebus remiamos privačios 
mokyklos, nauji mokiniai bus 
milijonų piliečių intelektuali
nės ir religinės laisvės pažeidi
mas. Jeigu vis keliami ir no
rimi pakelti mokesčiai liečia 
visus piliečius lygiai, tai visi 
piliečių vaikai, siekią mokslo, 
turi būti remiami.

Spaudoj ir gyvenime

ŽUKOVO ATSIMINIMAI
Hitleris tikėjosi supliekti Rusiją 

per šešias savaites. Vienas iš tų, 
kurie labiausiai sukliudė tuos pla
nus, buvo gen. Žukovas. Nemažai 
dabar atskleidžiama to karo paslap
čių neseniai iš spaudos išėjusiame 
Žukovo atsiminimų tome: “Mar- 
shal Zhukov’s Greatest Battles”. 
Veikale daugiausia sudėti paties Žu
kovo atsiminimai, kuriuos redaga
vo ir paaiškinimus pridėjo H. E. 
Salisbury. “New York Times” kny
gų kritikas šiuos atsiminimus va
dina vienais iš svarbiausių.

Karo metu Žukovas vadovavo net 
20-čiai sovietinių armijų tūkstan- 
ties mylių fronte. Jis sukoncentra
vo Leningrado gynimą ir sustabdė 
vokiečius Maskvos priemiesčiuose, 
jis vadovavo Stalingrado mūšiams 
ir jvedė centrinį armijos sparną j 
Berlyną. Vokiečiai juk buvo užėmę 
700,000 kvadratinių mylių Sovie

*

Norį religiška; išauklėti sa
vo vaikus ir tuo pačiu paruošti 
gerus šio krašto piliečius tė
vai negaili jokių lėšų, tačiau 
vyriausybė taip pat turi atsi- 
žvilgti į šių tėvų mokytojų, pa
rapijų ir mokyklų vadovų pa
stangas. Įsivaizduokime, kad 
vis sunkiau begalinčios išsi
versti privačios mokyklos už
sidaro. Jei vien Illinois valsty
bėj pusė milijono mokinių nu
eitų į valdiškas mokyklas, pri
trūktų vietų ir mokytojų ir 
tada švietimas atsidurtų neįsi
vaizduojamuose sunkumuose.

Katalikai mokesčių mokėto
jai dabar išlaiko savo ir val
diškas mokyklas ir net už gau
sius vandalizmus tose mokyk
lose turi sumokėti. Valdiško
se mokyklose vien langų išdau 
žyta per metus už beveik mi
lijoną dolerių ir už tai dau
giausia sumoka mokesčių mo
kėtojai. Valdiškų mokyklų mo
kytojai gauna tūkstantines al
sas, o privačių mokvklu mo
kytojai, dažniausia seselės, dir 
ba už tiesiog neįsivaizduoja
mai mažą atlyginimą. Jeigu 
nebūtų šių pasiaukojančiu as
menų, švietimo reikalai būtu 
daug sunkiau snrendžiami ir 
vėl iš naujo reiktų kelti mo
kesčius. Todėl jau vien prak
tiškai žiūrėdami Illinois valsti
jos pareigūnai turi stengtis, 
kad, jei bus įvesti nauji mo
kesčiai, tai turi būti ir pra
vestas įstatymas visų mokyk
lų šalpai, nes, jei pradės užsi- 
darinėti privačios mokyklos, 
valdiškos mokyklos atsidurs 
dideliuose sunkumuose, — juk 
pusė milijono mokinių yra di
delis skaičius.

*
Daugeliui keista, kad šito

kiame laisvės krašte, kaip A- 
merikoje, vyksta tokia diskri
minacija. Ir tai ne prieš kokią 
mažą grupę, bet prieš milijo
nus žmonių, norinčių, kad mū
sų jaunimas būtų išaugintas 
gerais ir dorais šio krašto žmo 
nėmis. Tiesiog neįsivaizduoja
ma, kaip gali to nesuprasti j 
aukščiausi valstijų pareigūnai. 
Juk nuo tų milijonų katalikų t 
balsų priklauso ir jų pačių li
kimas. Tiesiog sunku įsivaiz
duoti, kad būtų toks neteisin
gumas daromas vaikams. Ne
nuostabu, kad ne vienas laik
raščiuose iškelia, jog ši netei
sybė turėtų būti atitaisyta ir 
jokių mokesčių negalima vi
siems lygiai užkrauti, jei aru 
ne visi lygiai traktuojami. Ka
talikai, o ir kitų konfesijų žmo 
nės, moką savo vaikus priva
čiose mokyklose, nėra antros 
eilės piliečiai ir jie negali būti 
išskirti. Todėl kiekvienas, tu
rįs vaikų ar neturįs, tegu spau 
džia Springfieldo pareigūnus, 
kad šie, kraudami mokesčius, 
atitaisytų ir didelę neteisybę, 
daromą pusei milijono vaikų.

Al. B.

tų teritorijos, kur buvo 80 milijo
nų gyventojų. Kautynės buvo tiek 
smarkios, kad pvz. Kursko kovose 
iš abiejų pusių dalyvavo net apie 
6,000 tankų. Didžiojoj kontrofenzy- 
voj rusai metė prieš vokiečius 1.3 
milijono karių, 3,600 tankų, 20,000 
patrankų ir 3,130 lėktuvų.

Pats Žukovas nepasisako, bet ki
ti generolai iškelia, kad jis tarpais 
buvo žiaurus. Pvz. savo atsimini
muose 65-tos armijos -vadas gen. P. 
Batov rašo, kad 1944 m. Lenkijoj 
gen. Žukovas per žiūronus stebėjo 
kautynes. Jam nepatiko 44-tos divi
zijos vado veiksmai. Jis jj tuojau 
pažemino iš generolų j eilinius ir 
pastatė į priešakines linijas savižu
diškai atakai, kur šis tuoj žuvo. 
Žukovas gyvybių nesigailėjo. Pagal 
ji — laimėjimai tepasiekiami drą
siomis aukomis.

Atsiminimuose Žukovas sumini,

Apollo 10 astronautai važiuoja Los Angeles miestu ir juos čia sveikina plaukų šukuotojų būrelis.

AUKSAS, KURIS VALDO MUS
Didele prekyba išmušė pusiausvyrą

Politinės įtampos, ūkinių ne
galavimų, studentų ir darbinin
kų riaušių metu Prancūzijoj 
smarkiai sukrėtė europiečių pa
sitikėjimą savo pinigais. Neno
rėdami likti su krūva praradu
sių didelę dalį savo vertės po
pierėlių, žmonės stengiasi ap
saugoti savo santaupas, o spe
kuliantai pasipelnyti supirkinė- 
dami auksą ar keisdami frankus

kaip Stalinas kartais krisdavo j pa
niką. Pvz. kartą paskambino Žuko
vui, kad vokiečiai paėmė Dedovsko 
miestą; įsakė Žukovui asmeniškai 
vadovauti jo atsiėmimui. Įsakymą 
išpildęs Žukovas pamatė, kad tai 
buvo ne Dedovskas,o tik mažas De- 
dovo kaimelis. Žukovas sako, kad 
bandyti Stalinui ką paaiškinti tai 
lyg varyti vinį i akmenį. Tačiau ap
skritai šioje knygoje Žukovas Sta
liną nemažai aukština.

Atsiminimuose susikoncentruoda
mas j savo veiksmus, Žukovas men
kai tesumini kitų, nors ir nusipel
niusių generolų laimėjimus. Jis taip 
pat nutyli amerikiečių ir kitų de
mokratinių kraštų kovas. Nesumi
ni nei to, kad JAV-bės Rusijai da
vė “Lend-Lease” pagalbos už 6 bi
lijonus dol.

P. Jacobson recenzuodamas šiuos 
Žukovo atsiminimus “Chicago Sun 
-Times’ 'dienrašty, pažymi, kad jie 
gerokai “aptvarkyti” sovietinio cen
zoriaus. Atsiminimų išėjo kelios lai
dos. Jeigu 1953 m. laidoje Staling
rado kautynių aprašyme nemažas 
vaidmuo teikiamas Malenkovui, tai 
po 1955 metų, kai Malenkovas bu
vo nusodintas iš ministerio pirm. 
posto, jau jo vardas išbrauktas. Žu
kovas, esą, būti; kitaip savo me
muarus parašęs, jeigu jie būtų su
kurti tuo metu, kai Stalinas buvo 
nužeminamas, o ne tada, kai sta
linizmą imta atgimdyti. J. Daugi.

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVIČIENfc

7
Manyarą pasiekiam jau saulei besislepiant už hori

zonto. Dar spėju nufotografuoti oranžiniais žiedais pa
sipuošusių medžių alėją. Tai liepsnos medžiai. Turiu 
prieiti ir palietus įsitikinti, kad tai tikri žiedai, nes at
rodo kaip dekoratyvinės gėlės.

Viešbutis puošnus, su verandomis, gėlynais, o pa
kalnėje mėlynuoja tamsus ežeras. Šalimais pagrindinio 
pastato vyksta nauja statyba, nes sezono metu priva
žiuoja tiek turistų, kad visų nesutalpina. Jauni, tamsiais 
kūnais vyrukai neša akmenį po akmens ir krauna vieną 
ant kito, o tarpus užkamšo pilka mase. Sunkus darbas, 
ypač vidurdienio kaitroje, o atlyginimo į dieną gauna tik 
po 3 šilingus, t. y. 48 amer. centus. Tuo tarpu kelneris 
iš turisto po vakarienės vien tik už lėkščių pakilnojimą 
gauna tiek pat ar net daugiau. Ir ieškok tu, žmogau, 
teisybės.

Ieškom liūtų

Naktį pakyla didžiulis vėjas. Atrodo, visas namas 
dreba. Stambūs lietaus lašai daužo langus ir miegas iš
sisklaido. Kas bus rytoj? Per liūtis čia visi keliai už 
plūsta ir daros neišvažiuojami. Bet rytas prašvinta gied
ras ir gražus. Žolė atsigavus, gėlės šviežiai nuplautos, o 
vanduo ir debesys dar mėlynesni.

Prie pusryčių stalo susėdam visi gera nuotaika. 
Mano bendrakeleiviai pailsėję ir pilni lūkesčių. Tik Mr.

P. GAUČYS

į vbkiečių markes. Plačiai žino
mas faktas, kad ryšium su pr. 
metų pavasario įvykiais Pran
cūzijoje per keturias dienas iš 
didžiųjų Europos bankų iške
liavo 877 mii. dolerių vertės auk 
so.

Esant tokiai piniginiai įtam
pai, Romos savaitraščio “L’Ex- 
presso”, vyr. redaktorius Eug. 
Scalfari, norėdamas pats savo 
akimis pamatyti, kaip veikia ta 
savotiška aukso rinkos mašine
rija ir ko galima iš tos jos veik 
los tikėtis ateityje, nuvyko į 
Londoną pats patirti padėtį.

Aukso kambary
Jis atsidūrė Londono Rotshil- 

do banko aukso kambaryje, ku
ris nelabai didelis. Jo viduryje 
stovi šešiakampis stalas su še
šiom kėdėm. Aplinkui prie sienų 
maži staliukai, mašininkėm, o 
ant sienų karalių portretai.

Šeši agentai, kuriems leista 
prekiauti auksu Londono rinko
je, čia susirenka kiekvieną rytą 
kaip svečiai Rotshildų, kurie y- 
ra oficialūs Anglijos banko at
stovai. Kiekvienas agentas turi 
knygelę su pirkimų ir pardavi
mų įsakymais iš viso pasaulio. 
Iš įvairiausių šalių aukso pasiū
lymai ir pareikalavimai suplau
kia į šį kambarį. Čia “nustato
ma” kasdieninė aukso kaina ir 
iš čia ta kaina gretimam kam
bary esančiom teletipų mašinom 
pertransliuojama visom pasau- 
l;o kryptim.

Tam tikra prasme, rašo E. 
Scalfaris, tai yra tarptautinės 
piniginės sistemos pagrindas. 
Tačiau ji turi vieną ypatingą 
ir svarbę savybę; ši sistema y- 
ra savotiška apversta piramidė,

kuri stebuklingu pusiausvyros 
būdu stovi ant savo viršūnės, 
o ne ant savo bazės. Rotshildo 
banko aukso kambarys arba, 
kitais žodžiais, Londono aukso 
rinka yra tos piramidės viršū
nė. Klausimas, kaip ilgai aukš
tyn kojom piramidė gali stovė
ti? Tai yra problema, kuri ne
ramina viso pasaulio vyriausy
bes, ekonomistus ir prekybinin
kus. Pastaruoju metu tos pro
blemos aštrumas augo su pasi
baisėtinu greičiu. Niekas negali 
pasakyti, kaip visa tai baigsis, 
bet visi yra įsitikinę vienu da
lyku, kad tokia absurdiška būk
lė negali ilgai tęstis. Tos siste
mos reforma 1969 m. bus gy
vybinė ūkinė problema.

Zuericho nykštukai
Bestudijuodamas aukso pro

blemą, E. Scalfaris atsilankė į 
Rotshildo banką todėl, kad jis 
norėjo asmeniškai susitikti su 
vienu ar 'kitu tų finansininkų, 
kuriuos viso pasaulio viešoji 
nuomonė praminė “Zuericho 
nykštukais”. Tie nykštukai yra 
vyrai, kurie užsienio biržose 
spekuliuoja, puola silpnas va
liutas, sudaro staigius ir milži
niškus kapitalų judėjimus, su
kelia pavojų visos piniginės sis
temos pastovumui ir centrinių 
bankų valdytojams neleidžia ra
miai naktimis miegoti.

Ar tie nykštukai iš tikrųių 
egzistuoja? Autoritetingų asme
nų pareiškimais jų yra pačiam 
Londono centre. O kai praeitais 
metais siautė audra prieš fran
ką, gen. de Gaulle pareiškė kad 
ją sukėlė “neatsakingi prancū
zų spekuliantai”. Tuo būdu at
rodo, kad tų nykštuku esama 
visur ir niekur. Būtų tiksliau, 
rašo Eug. Scalfaris, juos vadinti

Taylor nelaimingas vėl gavęs du kiaušinius.
— Kitą už rytdieną suvalgyk, — pasiūlo Chester, 

bet Mr. Taylor nė nešypteli.
Ilgom kelnėm, per petį persimetus foto aparatą, su 

plunksna ir bloknotu rankose jaučiuosi pasiruošusi bet 
kokiems nuotykiams. Mūsų volkswagenas pukšnodams 
traukia į kalną, net pasišokinėdamas rieda pakalnėn 
ir vos neužlekia ant dramblių kaimenės, kuri skabo la
pus nuo medžio viršūnių ir mosikuoja savo ilgomis no
simis. Sustojam ir fotografuojam, o drambliai mūsų lyg 
nė nemato ir toliau sau pusryčiauja. Mašinų jie nepuo
la, bet kiek toliau darbininkai, kurie taiso kelią, suli
pę į sunkvežimį, laukia, iki drambliai pasitrauks ir jie 
galės tęsti darbą.

Svarbiausia Manyaros parko atrakcija yra liūtai 
medžiuose. Atrodo, kad tai vienintelė vieta, kur jie tu
ri pomėgi lipti į medžius. Ypač jiems tai patinka karštą 
dieną, nes, tur būt, aukščiau vėjelis pučia ir ne taip 
šilta kailiniuose.

Važiuojam vingiuotu, kalnuotu keliuku per mišką, 
priaugusį keistų medžių ir krūmų, ir vis dairomės į ša
kas, ar nepamatysim liūtų. Matom gaujas beždžionių, 
kurios vaikosi viena kitą, supasi pasikabinusios už uo
degos ar draugiškai blusinėja draugę, kuri patenkinta 
tupi ir merkia akį, lyg pasišaipydama. Pasišokinėdamos 
laksto impalos, tokios greitos, grakščios, panašios į stir
nas. Patelės susitelkia į būrį, kuriam vadovauja impa- 
la patinas, didesnis, su išlenktais ragais. Kiti patinai 
grupuojasi atskirai. Kartais vienas smarkesniųjų nori 
paveržti patelių vadovo valdžią ir įvyksta kova. Laimė
tojui tenka vadovavimas. Atrodo, patelės balso čia ne
turi ir priima nugalėtoją tokį, koks jis yra.

Matom, kaip du patinai kovoja susikibę ragais. Bet, 
atrodo, ne rimtai, nes greit išsiskiria ir ramiai graužia 
žolę.

DK. I‘
Dabar, abiem šio atpasakoji

mo dalyviams mirus, The New 
York Times vyr. reaaktoriua ir 
leidėjas, C. L. Sulzberger’is pa
skelbė savo pasikalbėjimą su 
buv vyriausiuoju sąjungininkų 
vadu ir Amerikos prezidentu
D. Eisenhoweriu. Kad ir po dau 
gelio metų, bet įdomu patirti 
labai rimtus faktus, kurie ir iki 
šių dienų tebeslegia Europos 
valstybių santykius.

Kai viskas praėjo
C. L. Sulzb^rgeris aiškiai ne

nurodo nei vietos, nei datos, ka
da jis turėjo š; pasikalbėjimą 
su generolu D Eisenhowerii, 
bet neabejotina, kad generolas 
taip laisvai ir atvirai tegalėjo 
pasisakyti, jau pats pasitraukęs 
ir iš politinio gyvenimo.

— PaskuUn." proga, — pasa
koja gener. Eisenhoweris, — iš
vengti Vokietijos padalinimo, ku 
rio didžiąja dalimi būtų atlygi
nama rusams. įskaitant sritis an 
link Berlyną, buvo prieš 25 me
tus, kai ivvkc garsus Eisenho- 
vverio išsikėlimas Normandijoje, 
pralaužiant Hitlerio Europos 
tvirtovę.

Pats Eisenhoweris smerkė mi 
nisterio pirmininko Churchillio 
pesimizmą dėl “Oberlord” vadi
namo invazijos plano į Prancū
ziją už paskučiausią nuolaidą 
rusams, pavedant jiems kont
roliuoti, ką dabar mes vadina-

ne nykštukais, o milžinais, nes 
jie metų bėgyje sugebėjo su
krėsti dešimtį ūkiškai turtin
giausių šalių, dešimtį pajėgiau
sių centrinių bankų ir visą eilę 
ekonomistų, ekspertų ir politi
kų.

Prekybos bankas
Labai arti nuo Rotshildo ban

ko yra kitas svarbus bankas. 
Tai Warburgo bankas, didžiau
sias Anglijos prekybos bankas. 
Mūsų svečias ten susitiko su to 
banko direktorium Eric Roll ir 
jo prašė jam pagelbėti išnarp
lioti nesenų piniginių krizių 
priežastis.

E. Roll jam atsakė, kad, jeigu 
spekuliacinė banga nenurims, 
jeigu aukso kaina vis kils, tai 
Anglijos banko aukso rezeivas 
kritiškai sumažės. Už aukso 
standarto sistemą nūdien kovo
jama Londone. Jeigu ši tvirtovė 
kris, tada visa kris. Todėl, kai 
sterlingas atsiduri i pavojuje, 
jam pagalbon atskuba iš viso 
pasaulio, o ypatingai iš JAV, 
nes kiekviena šalis puikiai žino, 
kad. gindama anglų svarą, ji 
gina savo pačios valiutą.

— Vadinasi, — klausia Scal- 
(Nukelta 14 psi -

Važiuojam apie didžiulę kaimenę buivolų, kurie 
savo galingais ragais ir masyviu kūnu atbaido net liū
tus. Jie braido po pelkę, muistosi galvomis baidydami 
muses ir atrodo labai geraširdiškai. Kiti ramiai stovi 
ir laukia, iki paukščiai nules įkyrius vabzdžius, kurie juos 
taip kankina. Paukščiai, atrodo, jų geriausi draugai, su
tūpę ne tik ant nugaros, bet ir ant paties snukio, ki
ša snapus į gyvulio šnerves ir gaudo museles.

Bet mes vis dairomės į medžius ir ieškom šakose liū
tų. Priešais atvažiuoja kitas volkswagenas, pilnas turis
tų. Sustojam, o mūsų gidai kalbasi, mosuoja rankomis, 
kažką aiškinasi. Klausom, mėginam suprasti ir juo to
liau, juo darosi įdomiau. Tikrai kažkas svarbaus atsiti
ko.

— Kas? — neiškenčiu, vos tik pajudam.
— Nieko, ir jie nematė liūtų, — ramiai atsako 

Harrison.
Net pikta pasidaro. Po tokios ilgos ir įtemptos šne

kos tik tiek. Nesuprasi tų afrikiečių.
Skinam kelią per aukštas žoles, trankomės per duo

bes, vos neapvirstam užvažiavę ant kupsto ir kaklus iš
tempę žvalgomės. Staiga Harrison sulaiko mašiną, o mes 
— kvapą. Kas atsitiko? Jo veidas be išraiškos, tik ausys 
pastatytos lyg zuikio. Bijom prasižioti, kad kažko nenu- 
baidytumėm.

— Kas? — pašnibždomis klausiu.
— Nieko, — tas pats atsakymas. — Liūto pėdsa

kai, bet žvėries nesimatyti.
Vis šis tas. Žiūrim j išmintą žolę ir pėdas, kurios 

gali būti bet kokio gyvulio, bet Harrison sako — liū
to. Dar laukiam, dairomės, o aplinkui ramu, tylu, čirškia 
paukščiukai, ošia medžiai, protarpiais suplasnoja didžiu
lis juodas vanagas ar žolę sujudina Kori bustard, pilkas 
paukštis, sveriąs apie 35 svarus.

(Bus daugiau)

. MAČIULIS

me rytine Vokietija bei vaka
rinio Berlyno izoliacija.

Eisenhoweriui toliau pasako
jant C. L. Sulzbergeriui, dabar
tinio Vokietijos padalinimo u- 
žuomazga buvusi tokia.

Abejonės laimėjimais
Kai 1944 metų pavasarį jie 

ruošė Anglijoje “Oberlord” — 
invazijos Prancūzijon planą, 
Churchillis pasakęs, kad, jeigu 
Eisenhoweris perkels per kana
lą 36 divizijas kariuomenės už
imti Bresto ir Cherbourgho pu
siasalius, tai būtų istorijoje di
džiausia karinė opeacija, o jei 
dar pasisektų užimti ir Havro 
uostą, tai būtų istorijoje netu
rįs palyginimo žygis. Ir Chur- 
chillig būtų pirmas, kuris tai 
paskelbtų.

Čia Eisenhoweris pareiškęs, 
kad apie Kalėdas jis tikįsis pa
siekti Vokietijos sieną. Tuomet 
Churchillis papurtęs galvą ir pa
sakęs, kad apie tai nesą ko nė 
svajoti, Ir tokios Churchillio 
nuomonės dėka buvę priimti ke
li nevykę politiniai nutarimai.

Eisenhoweris buvęs absoliu
čiai įsitikinęs, kad jo planai tu
rės pasisekti, bet niekaip nega
lėjęs tuo įtikinti Churchillio. 
Kartą pas Eisenhowerį atvykęs 
Churchillis ir pradėjęs aiškinti, 
kokia klaiki būtų tragedija, jei
gu Eisenhowerio planas nepa
vyktų. Churchillio skruostais 
pradėjo riedėti ašaros, ir jis 
pasakęs ,kad tokiu atveju jis 
turėtų įteikti atsistatydinimą. 
Churchillis pradėjęs kartoti nuo 
seklius argumentus, kodėl šis 
visas invazijos žygis galėtų ne
pasisekti, tačiau jis visuomet 
pradėdavo klausimą statyti ant 
neigiamos pradinės prielaidos

Galėjo toliau pasiekti
Yra faktas, kad sąjunginin

kai galėjo žygiuoti daug toliau 
į rytus, negu jie padarė. Kai 
jie su rusais susisiekė, jie jau 
buvo išsisėmę, sumušti, apsiren
gę skarmalais ar kuo papuolė 
Ir Eisenhovveris pasakęs, kad 
mes iš jų būtume iškratę pas
kutinį kvapą... Bet jam buvę 
įsakyta sustoti ant Elbės, kuri 
buvo jau toli nuo politinės lini
jos į rytus, skeliančios Vokieti
ją pusiau, nustatytos politinių 
lyderių.

Tokia linija pasirinkta dau
giausia dėl Churchillio pesimiz
mo. Jis juk netikėjo, kad mūsų 
armijos tiek toli nužygiuos per 
Vokietiją.

Kad ir nebepasuksi istorijos 
rato atgal, o vis tik gerai ir 
tiek, kad atskleisti ligšiol mažai 
kam težinomi faktai.
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CIVILINIS KARAS MALAJUOSE
Ar Malajų federacija taps kiniečių valstybe?

VLADAS MINGĖLA

Malajiečiai puola Kiniečius. Po 
licija ir kariuomenė tiesog šau
do į langus. Kiniečiai stato ba
rikadas, kad apgintų savo ir sa
vo vaikų gyvybes. Jie nežygiuoja 
su tankais ir kulkosvaidžiais; nau
doja kitokią taktiką ir strategi
ją. Kovoja tyliai ir neatlaidžiai 
už Malajų krašto sukinietinimą. 
Tai nėra džiunglių partizaninis 
karas. Jie nešaudo, nesiginkluo- 
ja. Tam dar neatėjo laikas. Bet 
jie, atrodo, laimės karą taikiomis 
legalėmis priemonėmis.

Malajuose, tik dvi valandas ke
lio nuo Vietnamo kiniečiai yra 
kovos žygyje; jie siekia laimėti 
Malajų žemyną su visais šio 
krašto turtais. Greičiausia nepa
dės vakariečių pastangos, kad tai 
neįvyktų. Ateis laikas ir Azijatai 
okupuos Aziją, nes ji jiems pri
klauso. Nesvarbu ar jie būtų ko
munistai ar kapitalistai, — pir
miausia, jie kiniečiai. Jie jaučia 
ryšį su Kinija, su savo protėvių 
žeme.

Kiniečiai smarkiai plečiasi
Kame glūdi pavojus? Argi ki

niečiai baisūs vagys ir kriminalis
tai? Ne. Jie greičiausia lygintini 
su žydais. Kiniečiai nepaprastai 
darbštūs, Švarūs, taupūs, pado
rūs iri abai gabūs. Be to, jų 
žmonės labai vaislūs. Gal indai 
galėtų jiem prilygti. Užtat kinie
čiai anksčiau ar vėliau užgyvens 
Malajus. Jie nemano praktikuoti 
gimimų kontrolės. Kinija ir ki
niečiai galvoja, kad kuo daugiau 
pasaulyje kiniečių bus, juo jie 
bus galingesni. Jie jau ir šiuo 
metu yra užvaldę visą Malajų 
krašto ekonomiją, industriją, 
prekybą, statybą, finansus. Kol

Saulė kaitina 12 mėnesių per 
metus

Malajuose dienos metu, saulės 
atokaitoje, beveik visad 80 -
90 laipsnių šilimos. Trys ketvir
tadaliai teritorijos dar ir šiuo me
tu yra vešlios džiunglės. Klima
tas beveik visad vienodas per iš
tisus 12 mėnesių. Klimatinių są
lygų nesaisto pavasariai, vasaros, 
rudenys ar žiemos. Klimatas visa
dos vienodas, tartum iš krosnies 
einąs drėgnas, karštas tvanku
mas. Čia nėra tropiniuose kraš
tuose įprastinių liūčių laikotar
pių. Tvankus karštis ir drėgmė 
kaip šiltadaržy. Tiesa, beveik kas
dieną, trumpai, pratrūksta debe
sys ir “kaip iš kibiro” apdovano
ja liūtimis žemę. Bet žmogui nuo 
to nepalengvėja. Mirštamai karš
ta ir dar tvankiau po to. Prakai
tas atima paskutines jėgas. Už
tat ten gyveną čiabuviai yra skir
tingi nuo europiečių; pasikeitęs 
jų gyvenimo būdas. Niekas neno
ri dirbti. Malonus tingumas snau
duliu gožia ten gyvenantį žmogų. 
Žmonės, atrodo, nenori kurti ir 
tuo labiau - dirbti. Taip galvotų 
baltas vakarietis žmogus. Tokie 
yra malajų rasės žmonės. Jie tin
gūs ir nekūrybingi.Lyg šiltadar
žio drėgmė beveik visuomet ap
dovanoja žmogų 98 laipsn. drėg
me. Gal todėl 80 laipsnių šili
mos ir 98 laipsniai drėgmės.

Niekas neskuba. Malajiečiai 
bei kiniečiai nepažįsta kovos dėl 
būvio sunkumų. Maistu pati gam
ta žmones apdovanoja. Apdaro 
beveik nereikia. Tai žemės rojus. 
Bet... tas “šiltadaržio” klimatas 
vakariečių nepakeliamas.

Čiagimiai malajai nesiekia pro
greso, tačiau kitoki yra kiniečiai.

Astronautas John Young apžiūri Apollo 10 kapsulę, kuri lėkė prieš 
kiek laiko apie mėnulį. Dešinėje karikatūroj klausiama ką astronau
tai padarė su vadinamu ‘-voru ’, kuris kaip žinoma, paliko erdvėse.

BRANGIAI KAŠTAVUSIUS...

buvo anglai stiprūs, jie jų bijojo, . *r t0^iame klimate lengvai
apsiprato. Energijos nepraranda.

kažkaip magiškai'!1108 an8lai atsiveždavo darbams 
kasyklose, prie statybų, įmonėse, 
prie laivų pakrovimo ir pan?-Ki
niečiai visada buvo geri darbi
ninkai, niekados jiem energijoj, 
nepritūkdavo.

Apie kitus šio krašto ypatumus 
ir vykstančius neramumus pakal
bėsime kitomis progomis.

bet vos tik anglai spėjo pasitrauk 
ti, jų vietas 
spėjo užimti kiniečiai. Reikia pri
pažinti, kad jau šiandien Mala
jai yra kiniečių rankose. Ir kinie
čiai tuo didžiuojasi, kad jie suda
ro tokią stiprią, neišlepusią, ra
sę, kuri gali gyventi ir egzistuoti 
bet kokiose gyvenimo sąlygose. Ir 
tai tiesa, tokio klimato sąlygose, 
kaip Malajai gal tik vieni kinai 
gali dirbti, kurti ir veistis.

Tad — ar Malajų Federacija 
su laiku taps kiniečių valstybe?

Blaivybė Radviliškyje
Vysk. M. Valančiaus laikais Rad

vilišky gyvai reiškėsi blaivybės są
jūdis. Šiaulių ispravninkas 1860 m. 
rašė Kauno gubernatoriui, kad ku
nigų paskirti dešimtininkai labai 
žiūri, kad žmonės negertų, o pačia
me miestelyje jis matęs vieną kry
žium paguldytą žmogų, o prie jo 
galvos buvęs padėtas degtinės bute
lis; šitokiu būdu mėgęs išgerti as- 

Malajai ligi 1948 m. vasario 1 i mu0 atliko savo bausmę.

Kaip susidarė Malajų valstybė
Malajų Federacinė valstybė a- 

pima Malajų pusiasalį į pietus 
nuo Siamo (Tajo) ir Penango 
salų. Prie federacijos priklauso bu 
vusios D. Britanijos kolonijos Sa- 
rawak ir Sabah (Š. Borneo).

Tačiau blaivybės idėja, matyt, 
in

dr. oficialiai tebebuvo D. Britani
jos protektorate, tačiau praktiš-| baigėsi drau8e su vyskuPu VaI‘
kai jų kolonija. Nepriklausomy 
bę gavo iš D. Britanijos tik 19631 
m. rugsėjo 16 d. Naujoji valsty
bė pavadinta Malajų Federacija. 
Ir šiuo metu priklauso britų 
bendruomenei, kaip Britų impe
rijos narys. Sąjungon į- 
jungtos Džohoro (Johore) Keda- 
ho, Kelantano, Malakos, Negri 
Sembilano, Pahango, Penango, 
Perako, Selangoro, Trenganu, 
Perlio, Singapūras, Saravvakas ir 
Š. Borneo (Sabah) valstybės. Vi
sos valstybės plotas 128.130 kv. 
mylių. Prie šio skaičiaus reikia 
pridėti Saratvako ir Sabah (Š. 
Borneo) Sąjungon įsijungusias 
kolonijas (73900 kv. mylių plo
tas). Iš viso federacija yra202.030 
kv. mylių ploto ir 11.359.551 gy
ventojų. Kraštas turi tikrai dide
lį gyventojų prieauglį 1957 m. 
jame gyveno 6.276.915 gyv. Dvy
likos metų prieauglis - 5.082.636 
gyventojai. Iš jų 1957 m. ten 
buvo 49.5 proc. malajų, 38.4 proc. 
kinų, 11 proc. indų ir kitu.

Nors Malajų Federacijos di
džiausias miestas yra Singapūras 
(1,5 mil. gyv.) kuris nuo senų 
laikų garsėja pasaulyje plačiai 
varoma prekyba, tačiau sostinės 
vaidmenį vaidina Kuala Lum- 
pur miestas su puse milijono gy
ventojų. Toliau eina George- 
tovvn 430.000 gyv.Ipohas 235,000.

čium.

r
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faris, — sterlingas yra silpniau
sias taškas ir kartu visos pini
ginės sistemos pagrindas. Ko
dėl?

— Labai paprastai, — atsa
ko E. Roll, — Anglija turi trum 
palaikių skolų, siekiančių apie 
5 bilijonus dolerių. Didesnė tų 
skolų dalis konsoliduota, kita 
ne. Tuo būdu sterlingų kredi
tai, turimi svetimų bankų ir pri
vačių asmenų, kaip arabų šeikų. 
gaunančių honorarus sterlin
gais iš Shell ir British Petrole
um, suplaukia j aukso rinką. Ir 
jie keičiami į auksą. Jeigu rei
kalas eitų tik apie svarus, tai 
būtų pusė bėdos, bet yra dar 
kai kas daugiau. Yra ištisa Eu
ropos dolerių (Eurodolerių) rin
ka, siekianti apie 20 bilijonų. 
Kai kas tvirtina jų esant netgi 
ligi 30 bilijonų. Tai yra degan
ti medžiaga, nepaprastai pavo
jinga. Sterlingai tėra tik deg- 
tuvas. o Ęurodoleris — dinami
tas. Jeipm kas nors padegtų deg 
tuvą, tada...

, Tačiau, kas.tai galėtų pa
daryti? Ką tuo laimėtų? Ar tai 
būtų Londono, Šveicarijos ar 
kiti spdkufiantai ?

— Taip, tai galėtų padaryti 
vadinami Zuericho nykštukai. 
Jų yra daug; Ir aš dažnai su jais 
kalbu. Kiekvienas, kuris turi 
dolerių, sąskaitą Londone, Pa
ryžiuje, Milane ar Briuselyje ar 
kur kitur, yra Zuericho nykštu
kas; Kadangi už JAV ribų apy
vartoje yra 20 bilijonų doleriu, 
galima įsivaizduoti, kiek tų nyks 
tukų yra.

— Bet kas gi yra tas Euro- 
doleris ?

— Jis yra niekas kitas, kaip 
paprastas dolerio banknotas, ne 
amerikiečio turimas. Kitaip sa
kant, turimas kieno nors, kas 
yra. JAV kreditorius., Čia nieko 
nepaprksta. JAV yra milžiniška 
šalis, turinti ūkinius santykius 
su visu pasauliu. Amerikiečių

CADILLAC^*
S4MILLIONTH

1902-1969

Tarnautojai važiuoja 1902 m. Cedillac automobiliu, švenčiant šventę, nes 
bendrovė pagamino jau 4 milijonus to modelio automobilių. Iš viso bendrovė 
per 47 metus pagamino tik vieną milijoną, bet per pastaruosius penkeris metu 
pagamino jau tris milijonus Cedillack. mašinų.

korporacijos daugybėje šalių y- 
ra savininkės geležinkelių, ka
syklų, žemių, fabrikų ir t. t. 
Amerikos kapitalo investavimai 
užsieniuose, manoma, siekia a- 
pie 70 - 80 bilijonų dolerių.

Eksportuotas kapitalas
Kad galėtų svetur investuoti, 

amerikiečiai turėjo ekspor'.uoti 
savo kapitalą. Nuolatinis dole
rių plaukimas iš jų rankų perėjo 
į svetimas rankas. Prie to rei
kia dar pridėti JAV valdžios 
išlaidas kariuomenės reikalams i 
ir pagalbą užsieniui. Viso te iš
vadoje susidarė Amerikos mo
kėjimų balanso deficitas. Daug 
daugiau pinigu iškeliauja iš JA 
Valstybių, nei į jas įplaukia. Ry
šium su tuo deficitu pasaulis 
valdo 30 bilijonų, iš jų Europa 
— 20 bil. Tokia yra Eurodole- 
rio kilmė.

— Gerai, bet kodėl Eurodole- 
ris laikomas tokiu pavojingu?

— Pavojų sudaro tai, kad 70 
bil. vertės amerikiečių investa
vimai yra “ilgo termino” kre
ditai. Pavyzdžiui, Fordas yra 
automobilių fabriko Anglijoje 
savininkas. Tas, fabrikas duoda 
gerą pelną, kurio dalis grįžta į 
Detroitą, tačiau didesnioji jo 
dalis lieka Anglijoje naujiems 
investavimams, o pats kapitalas 
nejudomas. Ir priešingai, 30 bi
lijonų Eurodolerių, kurių savi
ninkai yra ne amerikiečiai (at
skiri asmenys, institucijos, cent 
riniai bankai ir kt.) visose pa
saulio šalyse, yra kreditas, “ma 
tomas, pateikus”. Jų savininkai 
gali juos išleisti JAV ar juos 
skolinti Amerikos bankams, iš
keisti į bet kurią kitą valiutą 
arba — ir tai jie bevelija da
ryti — juos pakeisti į auksą.

Tuo būdu tos milžiniškos kre
ditų sumos yra išimtos iš poli
tinės ar finansinės kontrolės, 
nes kas gali kontroliuoti Euro- 
dolerį? Ne JAV valdžia, nes jų 
savininkai ne amerikiečiai, ne ki 
tų kraštų vyriausybės, nes Eu- 
rodoleris nėra anglų, prancūzų, 
vokiečių, italų ar japonų pini
gas. Jis yra apolitinis ir todėl 
laisviausias iš visų valiutų. Ir 
kadangi jis yra laisviausias, jis 
yra pats judriausias. Kai papli
to gandas, kad markės vertė 
būsianti pakelta, į Frankfurto 
Bundesbanką per 3 savaites su
plaukė septyni bilijonai dolerių 
iš Londono, Briuselio. Paryžiaus 
ir Milano. Tai buvo tikras pot
vynis. kuris vos nesugriovė tarp 
tautinės piniginės pusiausvyros.

Štai kodėl šis keistas pin’gas. 
cirkuliuojąs po visą Europą, y- 
ra taip pavojingai užsidegąs. 
Per kelias valandas 20 bilijo
nų dolerių gali pajudėti iš vie
nos šalies į kitą su tom pačiom 
pasėkom, kokios būtų. jeigu lai
vo krovinį, užuot laikius triume, 
sukrautume ant denio, laisvą 
pajudėti į vieną pusę su kiekvie
nu laivo supimusi. Tokio kro
vimo svoris, prie jo pridėjus dar 
bangu judėjimą, tikriausiai nu
skandintų ir patį laivą.

Šių metų birželio 29, 30, lie
pa* 1 ir 2 d. Waterbury, Conn., 
įvyks LRKSA 64-tasis nacio
nalinis seimas. Seimas bus pra
dėtas iškilmingomis pamaldo
mis 11:30 ryto Šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčioje. Per lietu
viškas koncelebracines Mišias 
atitinkamas giesmes giedos pa
rapijos choras ir vyrų kvarte
tas vadovaujant kompozitoriui 
A. J. Aleksiui. Pamokslą pasa
kys ilgametis Susivienijimo dva 
sios vadas prel. J. F. Baltusevi 
čius iš Wilkes-Barre, Pa.

Watenbury gyvuojančios 11 
ir 91 kuopos yra sudarę seimo 
priėmimo komitetą, kurio gar
bės pirmininku yra vietos kle
bonas kun. Jurgis J. Vilčiaus
kas, pirm. komp. A. J. Alek- 
sis. Komiteto pastangomis tuoj 
po iškilmingų pamaldų parapi
jos salėje ruošiami pietūs su 
kultūrine programa ir įžymiais 
svečiais kalbėtojais.

Šeiminės sesijos bus laiko
mos Holiday Inn motelio patai 
poee. Pirmoji sesija prasidės 
pirmadienį, birželio 30 d. 9:30 
v. r.

Birželio 30 d., 7:30 v. v., taip 
vadinamoj šventojoj žemėj 
prasidės iškilmingos pamaldos 
su lietuviškais religiniais giedo
jimais ir patriotiniu pamokslu. 
Po pamaldų dalyvai turės pro
gos apžiūrėti ir susipažinti su 
Šv. Žemės įrengimais ir meno 
kūryjba.

Centro valdyba išspausdino 
ir išsiuntinėjo visiems išrink
tiems kuopų atstovams šeiminį 
leidinį. Peržiūrint raportus, į 
akis metasi Katalikų susivieni
jimo tvirta finansinė padėtis 
ir jau išmokėti nariams septy
ni dividendai, kurių bendra su
ma siekia $281,405.12. Šiais 
metais išmokėto dividendo su
ma siekia $66,748.19.

__ Mokslinė tiesa nuostabi, bet
moralinė tiesa yra dieviška. Kas par 
starosios oru kvėpuoja ir jos švie
soje vaikšto, tas atranda prarastąjį 
rn;,, — Horace Mann
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame 'Įsų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

APDRAUDŲ

j. BACE
6455 So. Kedzie

AGENTŪRA
Namo, KyvybSa, 

automobilių.
sveikatos, biz
ni**.
Patogios Išsl. 
uiokėjliu« 84 
lygos.

V I 6 I U S
Avė., PR 8-2233

“Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

— Daugelis plaukia gyvenimo 
laivu laikant užantspauduotus Įsa
kymus, kuriuos atplėšia tiktai ke- 

, lionei įpusėjus —J. Loįvell

Tą pačią dieną 5 vai. p.p. at
stovų ir svečių palinksminimui 
prie Holiday Inn motellio mau- 
dylklinio tvenkinio rengiama į- 
vairi pramoga.

Atrodo seimas 'bus gausus 
atstovais, o waterburiečiai savo 
parengimais ir priėmimu, be 
abejo, sudarys puikius įspū
džius. Linkėtina seimui geriau
sio pasisė'dmo! M. Z.

Apollo 11 astronautai Edwin Aldrin ir Neil Armstrong treniruojasi mėnulio 
fotografavimui, į kurį jie išlėks liepos 20 d. iš Cape Kennedy, Fla.

ŠVENTADIENIO ŽODIS
KUN. ANTANAS VALIUŠKA

Metų penkiasdešimt penkiem 
sekmadieniam pritaikintos min
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 iie- 
nų žmogaus vingiuotame gyve
nimo kely, ir paskata nenuklys
ti nuo jo.

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

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

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

Vakarais skambinti WA 5-860* 
P. Rudėnas K. šimulis

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ

Ir šį kartą autorius nustebina 
visai nauja tematika, paimta iš 
dabartinės Lietuvos gyvenimo. 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile į- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Salia gyvenimiški} realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER. INC.

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

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

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Chicago Savings
and Loan Atsooiatioa

YOUt SAVINOS Ve

Certiiikatų sąskaitos

Certifikatai išduodan 
tantinėmis. Mažiau: 
būti $8000. Pelnas r 
kas šeši mėnesiai.

O Ant visų knygelių 
sąskaitų

TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PA
* Notary Public Service
* Eree community rooms for 

your organiz’n meetings
s ♦ Cash checks and pay all 

fanūly bills with our spec’l 
money order checks.

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

6245 SO WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 :
H O U K S . Mon 12 P M. to 8 P M.. Tues 9 to 4, Thurs. & Pri. 9 to 8 Sat- u

INSURED



ANTANINOS CIUNKAITĖS 
IR RIMANTO LANIAUSKO 

SUTUOKTUVĖS

NAUJI SENIŪNŲ LB APYLIN
KĖJE PASKYRIMAI

LB Detroito apylinkės valdy
bos posėdyje, kuris įvyko birže
lio 18 d- Dievo Apvaizdos para
pijos patalpose, buvo patvirtin
ti sekančių seniūnijų seniūnai-c, Rln.JSj- • • nA ------- uvtjuiucie muanina uuiutaiie ir
t ’ Atb lyUUne seniūnijos, clevelandietis jaunas dailininkas
Jonas Atkočaitis — 10, Kristina 
Daugvidienė ir Augustas Rinkū- 
pas — 38, Jurgis Mitkus — 4 
Albertas Misiūnas — 9> Leonar
das Šulcas ir Petras Marčiukaitis 
— 28, Vacys Šadeika — 3, Bro
nius Staniskis — 8, Stepas Dry
ža 27, dr. Vytautas Majaus
kas — 75 (Soth fielde), Pra
nas Petravičius -1 (Allen parke) 
ir 46 (Lincoln parke), Jonas Leo
navičius - 27 (Dearborn Heights 
Bernardas Brizgis — 92 (Wyan- 
dotte), Vacys Urbonas — 40 
(Redforde). Visos eilės apylinkės 
seniūnų patvirtinimas bus sekan
čiame, posėdy. Seniūnais skiriami 
ir tvirtinami tik aktyvūs LB apy
linkės nariai.

Kultūros skyriaus vad. dr. K. 
Keblys padarė pranešimą apie 
galimybes į Detroitą atsikviesti 
* Jūratę ir Kastytį”. To veikalo 
pastatymas surištas su didelėmis 
išlaidomis, todėl kad apylinkė 
neturėtų nuostolių, reiktų su
kviesti nemažiau 1,000 žiūrovų. 
Tačiau nepaisant didelių išlaidų, 
apylinkės valdyba principiniai 
nutarė šį puikų pastatymą kvies
ti ir pavedė dr. K. Kebliui tartis 
su to pastatymo vadovybe. Tam 
pastatymui reikalingas simfoni
nis orkestras (31 muzikantas su 
40 instrumentų), kurį reiktų su
rasti Detroite. Pastatyme be chi- 
cagiečių baletininkų, solistų, ar
tistų, dar dalyvauja ir Toronto 
šokėjai. Šiam pastatymui tinka
ma salė būtų Ford auditori/a.
Parengimų vadovas Rimas Kor- 

dakas padarė pranešimą apie Mo
tinos dienos minėjimą ir Pabaltie 
čių komiteto suruoštą birž. trė
mimų paminėjimą-Šv- Sakramen
to katedroje.Per radiją angliškai 
buvo gauta vienos valandos lai

škas išvežimams prisiminti. Uni
versiteto radijas irgi paskyrė 10 
minučių tam reikalui. Naujų 
Metų sutikimui salė dar nesuras- 
ita, bet dar ieškoma ir numato
ma gauti kiek už miesto vadina
muose Country Club.

Švietimo vadovas Vytas Petru
lis kalbėdamas apie lituanistinių 
mokyklų padėtį pranešė apie 
sunkumus surasti L.B. apylinkės 
mokyklai vedėją, nes Pranas Za
ranka ateinančiais metais tų pa
reigų nebesutinka eiti. Šiame po
sėdyje buvo apsvarstyti keli kan
didatai į kuriuos bus kreipiamasi, 
kad vadovautų mokyklai sekan
čiais mokslo metais.

Šiame posėdyje iš 11 valdybos 
narių dalyvavo 7, be aukščiau 
paminėtų dar dalyvavo inž. Jo
nas Gaižutis (pirm.), kun. Alfon
sas Babonas, Leonas Petronis, 
Stepas Smalinskas ir VI. Selenis. 
Sekantis posėdis įvyks liepos 16 
d. 7:30 vai. Dievo Apvaizdos pa
rapijos patalpose, (sln)

Rimantas Laniauskas- Sutuoktu 
vių apeigos buvo iškilmingos, jau 
dinančios. Koncelebruotas Mi
šias celebravo ir jaunųjų mote
rystę palaimino prof. kun. Sta
sys Yla, pasakydamas jauniesiems 
prasmingą pamokslą. Koncele- 
brantai buvo kun. Pranas Kūra 
ir kun. Kęstutis Žemaitis, komen
tatorius kun. Kazimieras Simai
tis. Solo įspūdingai giedojo Pra
nas Zarartka, vargonais grojo kle
bonas kun. Vladas Stankevičius. 
Jaunuosius prie altoriaus palydė
jo penkios pajaunių poros: jau
nosios sesutės Viktorija ir Aldo
na Čiunkaitės, Danutė Polterai- 
tytė, Daiva Bajorūnaitė, Fanny 
Dada, jaunojo brolis ancius La
niauskas, Romas Bridžius, Pe
tras Kausteklis, Juozas Mikaila 
ir Alfonsas Nevulis. Bažnyčia 
buvo pripildyta giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Vestuvių vaišės vyko jaukioje 
St. Konstantino ir Elenos salėje. 
Bronės ir Tomo Čiunkų, Stasės ir 

[Simono Laniauskų sukviesti sve
čiai į jų vaikų vestuves atvyko iš 
tolimesnių vietovių, bet dau
giausiai iš Detroito ir Clevelan
do, viso per 300, kurių tarpe la
bai didelis procentas lietuviško 
jaunimo. Tėvai jaunuosius pasi
tiko lietuvišku papročiu — su 
duona ir druska.

Kun. Pr. Kūra pirmas pasvei
kino jaunuosius, sukalbėjo mal
dą ir vaišėms vadovauti pakvie
tė newjorkietį Antaną Sabalį, ku
ris savo pareigas gražiai atliko- 
Triukšmingai atkimšus šampa
no bonkas ir pripylus taures, sve
čiai jauniesiems sugiedojo “Il
giausių metų”.

Sveikinimo kalbas jauniesiems 
pasakė dr. Justinas Pikūnas, atei
tininkų federacijos vadas ir Ro
mualdas Bublys “Už tikėjimo 
laisvę” komiteto vardu (jaunasis 
R. Laniauskas yra šio komiteto 
pirmininkas). Taip pat jaunuo
sius pasveikino Vladas Pauža ir 
jaunosios Antaninos krikšto tė
vas Stasys Daukša iš Montrealio. 
Kalbėtojai iškėlė jaunųjų La
niauskų veiklą lietuviškose orga
nizacijose ir aktyvumą lietuvių

Detroito Šv. Antano bažnyčio
je birželio 14 d. buvo sutuokti 
du iškilūs ir veiklūs jaunuoliai: 
detroitietė Antanina Čiunkaitė ir

Stefe .JBte
Ateitininkų moksleivių stovykloje Dainavoje šio to išmokstama.

reikalams, jokiu būdu ne savo, 
bet kitų. Jis, nors ir nepataiso
mas optimistas, visad besišypsąs, 
bet kartu turėjo pilną galvą rū
pesčių, nes jis visad sielojosi, tie
siog sirgte sirgo vienos ar kito
kios pagelbos reikalingų tautie
čių reikalais.

Labai daug atskiro dėmesio 
skyrė lietuviškojo jaunimo išeivi-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. birželio m. 26 d.

visiems tai sekasi, o kun. Broniui 
kiekvienas žmogus buvo artimas, 
mielas ir neabejotinai jo brolis, 

joje problemoms. Labai pergyve sese‘

S

jau visai kitas reikalas. Savo arti-, jaučia intelektualinį trūkumą. Tai 
me įžiūrėti Išganytoją, mes gal prisipažinimas studentijai, kuria jis 
ir visi stengiamės, norime, bet,(didžiuojasi ir gerbia.
toli gražu, nevisad ir ne mums Norėdamas pasitarnauti visuo-

VIENERI METAI BE KUNIGO 
BR DAGILIO
AL. GIMANTAS

Sunku ir patikėti, kad š.m. lie-1 savo elgsena ir savo visu gyveni-
pos 9 d. sukanka jau vieneri me
tai nuo tragiškos a-a. kun. Bro
niaus Dagilio mirties. Skaudusis 
įvykis, toks netikėtas, daugeliui 
tiesiog nepatikimas, dar vis nega
li būti ir nėra užmirštamas visų 
tų, kuriems kun. Bronius buvo 
ir toks artimas ir toks mielas. To 
kunigo paprastumas, pasišventi
mas ir noras tarnauti savo arti
mui, paliko tikrai neišdildomą 
atmintį visų jį pažinojusių tarpe.

Turime gana gausų būrį lietu
vių kunigų, visi jie yra ištikimi 
savo pašaukimui, bet a.a. kun. 
Bronius kažkaip išsiskyrė iš tos 
visos savo konfratrų masės ir dau
geliui mūsų, pasauliečių, jis at
rodė lietuvio kunigo pavyzdžiu. 
Nes jis, kaip Kristaus tarnas, ne 
tiek skelbė žodžiais Evangelijos 
tiesas, kiek savo gyvu pavyzdžiu,

Dievo Apvaizdos parapijoje. Pri- 
micijantui atnašaujant Šv. Mi
šias asistavo jėzuitų provinciolas

visuomenėje. Pasidžiaugė, kad su- tėvas Gediminas Kijauskas ir

— Naujos bažnyčios, kleboni
jos ir jaunimo centro planai, ku
riuos paruošė Toronto arch. dr. 
Alfredas Kulpa, jau išstatyti Die
vo Apvaizdos parapijos patalpo
se/ Apžiūrint tuos planus, kun- 
A. Babonas paaiškino, kad dar 
gali būti neesminių pakeitimų.

Šliaukėme dar vienos inteligen
tiškos, aukštuosius mokslus bai
gusios, susipratusios šeimos. Lin
kėjo šiai gražiai šeimai ir toliau 
aktyviai dalyvauti lietuvių gyve
nime. Graži šeima, šiuo atveju, 
yra pilna šio žodžio prasme, nes 
jaunoji Antanina renkant kan
didatę į jaunimo metų grožio ka
ralaites Detroite buvo išrinkta 
pirmąja princese.

Gražiu žodžiu buvo paminė
tos Čiunkų ir Laniauskų šeimos, 
kurios ne tik pačios aktyviai reiš
kiasi lietuviškoje veikloje, bet ir 
išaugino susipratusią jaunąją kar 
tą. Vaišių vadovas A. Sabalis per-

kun. Alfonsas Babonas.
Vaišių metu programą prave

dė J. Jurgutis ir apie kun. A- Sau- 
laičio veiklą ir nueitą gyvenimo 
kelią supažindino inž. Algis Za- 
parackas. Jaunimo vardu — atei
tininkų sveikino, Valerijus Gra
žulis ir skautų Audronė Tamu- 
lionytė. Paskutinis kalbėjo kun. 
A. Saulaitis.

Meninę dalį pravedė Indrė 
Damušytė. Tautinius šokius šo
ko R. Zotovienės vad. “Pašvais
tė” ir G. Gobienės vad. ateiti
ninkių mergaičių atžalynas. Jau
na solistė Irena Vizgirdaitė pa-

Detroito skelbimai
PETRAS PUTRIUS

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
(deda "Plaster Board". Visų rūšių

grindų ir sienų plyteles.

12737 Grandmont Rd., Detroit 27, 
Michigan — Tel. VE 8-4064
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LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

VVJLB stotis — banga 1400
šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p. p.
patricia Bandža tel. 278.3265
Algis Zaparackas tel. 549-1982

Vedėjas—RAI.PH J. VALATKA 
15751! Lesure, Detroit. Mich. 48227 

TEL. 273-2224

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

mu, rodos taip ir artino žmogų 
prie mūsų visų Mokytojo. Kun. 
Br. Dagilis nebuvo uždegantis 
pamokslininkas ar iškalbus kal
bėtojas, bet jam to ir nereikėjo. 
Jo darbo sritis buvo daug papras
tesnė, bet, regis , nei kiek ma
žiau vertesnė — jo gyvenimo šū
kis tebuvo mylėti savo artimą, 
savąjį tautietį, kaip pats save. 
Tai bene ir būta pačio didžiausio 
ir neabejotinai aiškiausio kelro
džio kun. Broniaus gyvenime.

Jis visada užimtas, visad bė
ga, visad ir su autovežimiu sku
ba, kol, pagaliau, tas pats auto- 
vežimis išsiuntė jį jau nebegrįž
tamai. Artimi jo pažįstami ir bi
čiuliai žino, kad keliavimai auto
vežimiu nebuvo perdaug laimin
gi. Ne vieną, bet visą eilę,.ma
žesnių ir didesnių avarijų kun. 
Bronius buvo pergyvenęs- Kartą, 
grįžtant iš Dainavos stovyklos
Detroitan greitkelyje, mašina 

apsivertė ir pasiliko gulėti ant 
stogo. Rodos, mažai buvo gali
mybių išlikti gyvam. Vykęs pro 
šalį liuteronų kunigas sustojo, 
gal dar padėti, gal ištraukti ne
gyvėlį. Ir, koks buvo jo nustebi
mas, kai iš mašinos griuvėsių jis 
pagelbėjo išlipti katalikų kuni
gui, kuris, nežiūrint kelių sutren
kimų, išliko sveikas ir gyvas. Au- 
tovežimis,' aišku, teliko tik lau
žui. Bet visą laiką kun. Bronių 
lydėjo Apvaizdos budinti ranka, 
nes jo laikas dar nebuvo atėjęs. 
Visa eilė nelaimingų įvykių vai
ruojant tegali liudyti nekokį iš
siblaškymą, bet kun. Broniaus 
minčių dėmesį vis kokiems nors

no gana pastebimą jaunimo mo
ralinį įsitikinimų regresą. Jis ge
rai matė ir jautė, kad gyvenamo
ji aplinka negali aplenkti ir lietu
viškojo jaunimo, kad ir jam 
gręsia panašūs pavojai ir, kad ir 
mūsasis jaunimas turi vis gilė
jančių problemų. Turėjo velio
nis ir savų pastabų, bei receptų, 
ką ir kaip reikėtų daryti, bet, re
gis, nedaug kas kreipė į tai bent 
kiek rimtesnį dėmesį, galvoda
mi, kad šiandien esama dar svar
besnių ir didesnės reikšmės rei
kalų.-.

Lankė jis negaluojančius tau
tiečius namuose, ligoninėse gu 
linčius, sveikstančius, kalėjimuo
se ar arešto namuose patekusius 
ar patalpintas psichiatriniuose sk 
riuose. Dalyvavo šermenyse mi
rusių, laidotuvėse. Teikė reko
mendacijas žodžiu ir raštu darbo 

j ieškantiems, vykdavo ir pats as- 
j meniškai kalbėdavosi su įstaigų 
bei įmonių darbo gavimo parei
gūnais. Matėme jį ir teismuose, 
matėme jo dosnią ranką pade
dant savo tautiečiams finansi
niuose nepritekliuose, varguose 
patekusių tarpe. Ne tik šelpė, 
bet ir guodė, lankė prašomas, 
lankė ir neprašomas.

Ir tą nelemtą antradienį .vidu
dienį, Viešpaties Angelas atėjo 
pasiimti iš mūsų tą dorą ir tau
rų kunigą. Be jokio įspėjimo, be 
jokios ligos ar negalavimo. Stai
ga, netikėtai ir neatšaukiamai. 
Ir toks neeilinis, įspūdingas išė
jimas, dar labiau jaučiamas ir 
pergyvenimas pasilikusiųjų šian
dieną, po vienerių metų, 
bene dar ryškiau gali jausti, kad 
kun. Broniaus Dagilio palikta 
tuštuma detroitiečiiį tarpe yra 
tokia gili ir nyki. Naujų lietuvių 
kunigų tiek mažai ateina, o dar
bai Kristaus ir lietuviškajame vy
nuogyne tolydžio tik didėja.

menei, Pilypas aktyviai dalyvauja 
labdaros organizavime. Dažnai jis 
būna rinkliavų vedėju ar jų globė
ju. Tai užtikrina pasisekimą. Su
renkama po 10,000 ir daugiau sva
rų (24,000 dol.). Kas konservaty
vioje Anglioje laikoma dideliu pa
sisekimu.

Dėl savo atvirumo ir neužsidary- 
mo vien karališkoj pily, Pilypo po
puliarumas prašoka karalienės po
puliarumą. Apie tai sprendžiama iš 
neseniai pasirodžiusio Debrett leidi
nio — “Who’s Who” (kas yra kas). 
Tame leidinyje Elzbietai II skirta 
78 eilutės, o jos vyrui Pilypui 120 
eilučių.

A. Razutis

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Princas Pilypas neišdidus

Anglijos karalienės Elzbietos II 
vyras Pilypas (graikas) savo išvaiz
da ir padėtimi nesididžiuoja. Jam 
suteiktas laivyno admirolo laipsnis 
ir yra fregatos (karo laivo) koman- 
deris. Bet tai jo nepatenkina. Daž
nai karininkų tarpe apie save jis 
išsireiškia — aš esu kvailas bomas 
(stupid bum). Neseniai viename 
studentų susirinkime jis vėl prisi
pažino, kad esąs kvailas bomas, ku

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

ris niekuomet nelankė universiteto. 
Todėl, mes, kurie artimai pa- Tai neteikia man širdgėlos (harm).

žinojome kun. Bronių, visada 
juo tikėdavome. Gyventi ir likti 
krikščioniu, žodine prasme tai 
suprantant, gal ir netaip sun
ku, bet gyventi ne mažiau ir ne
daugiau, kaip pats Kristus mo
kė ir savo pavyzdžiu rodė, tai

Studentų tarpe tai sukėlė gardaus 
juoko. O konservatyvioj anglų vi
suomenėj — nepasitenkinimo. Pa
žeistas karališkos šeimos orumas.

Sulaukęs 48 m. amžiaus Pilypas, 
nors pertekęs medžiaginių išteklių 
ir prisotintas neužtarnautos garbės,

SEPTYNIASDEŠIMT 

SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS

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

FREE GIFTS
In addition to eaming the highest rate on your savings you can re- 
ceive absolutely FREE, your choice of one of the following gifts, by 
opening a netv account for $500.00 or more or adding that amount to 
your present account: —

pijos salėje.
— L. Tautinės sąjungos De

troito skyriaus vasaros išvažiavi
mas įvyks birželio 29 d. 11 vai. 
Wm. Adams — Adomaičių va
sarvietėje (prieTipsico ežero).

— Algis Rugienius vadovaus 
Amerikos ir Kanados golfinin- 
kams. Golfo sportui sparčiai ple
čiantis lietuvių tarpe prie ŠALFA 
s-gos įsisteigė golfo sporto komi
tetas, kurį sudaro: pirm. Algis 
Rugienius (Detroitas), Jonas Ba
ris (Chicaga) ir Kostas Luko
šius (Torontas).

— Golfo turnyrai. Liepos 13 
d. 12 vai. įvyks uždaras (tik spor
to klubo “Kovas” nariams) tur
nyras Warren Valley laukuose. 
Yra rezervuota tik 20 vietų. Užsi
registruoti iki liepos 1 d. pas Al-dainavo ir jaunas akordeonistas

skailė“ daufgTutų sVeiŲnTmų rašl Rimas Kasputis pagrojo solo akor'gį Rugienių tel. 755-0736. Atyi- 
deonu. ras turnyras, kuriame galės daly

vauti visi lietuvių kilmės golfi-tu ir telegramomis, keletas tele
gramų buvo gauta iš Lietuvos.

Šauniam Celevelando orkestrui 
“Sūkuriui” grojant jaunųjų val
są, juos pasekė pajauniai, tėvai 
ir, vėliau įsijungė visi svečiai. 
Vaišės ir šokiai vyko ir po to, kai 
jaunieji buvo palydėti į povestu
vinę kelionę, į Šv. Tomo salą 
(Karibų salyne).

Jaunieji po vestuvių apisgy- 
vens Clevelande. Linkime Anta
ninai laimės naujoje lietuvių ko
lonijoje, gi abiem jauniesiems 
Lanniauskams ilgo ir laimingo 
šeimyninio gyvenimo.

VI Selenis

Trumpai

— Pagerbė kun. Antaną Sau- 
laitį, SJ. Detroito jaunimo orga
nizacijos, vadovaujant LB apy- (

— Kazys Veikutis, visuomeni
ninkas ir DLOC pirmininkas, 
persikėlė į kitus namus. Jo nau
jas adresas: 8934 Milner, Detroit 
48213, tel. 924 -6469.

—Aldona Milmantienė, LB 
lituanistinės mokyklos mokytoja, 
apie keturis mėnesius praleidusi 
ligoninėje, jau pasveiko, grįžo į 
namus ir jaučiasi gerai.

— Pagerbs kun. Viktorą Kriš- 
čiūnevičių, kuris šiais metais 
švenčia 20 m. kunigystės sukak
tį. Jis kaip asistentas jau 18 me
tų tvarko Šv. Petro parapiją, ge
rai žinomas Lietuvos Vyčių veik
loje, buvęs šios organizacijos A- 
merikoje dvasios vadu, daug ra
šęs tos organizacijos žurnalo “Vy 
tis”, geras pamokslininkas ir ga
bus kalbėtojas, nuoširdžiai besi
sielojęs išeivijos ir Lietuvos atei-

linkės jaunimo sekcijos vadovui timi. Pagerbimas įvyks birželio 
Jurgiui Jurgučiui, suruošė nau- 29 d. Š- Petro parapijoje. Prasi-
jai įšventinto kun. Antano Sau- 
laičio pagerbimą birželio .13 d.

ninkai, įvyks liepos 27 d. Roches- 
terio golfo laukuose.

— Paminėjo lietuvių 1941 me
tų spontanišką sukilimą- Lietu
vių Balso radijo valandėlės metu 
birželio 22 d. buvo gražiai prisi
mintas lietuvių tautos sukilimas 
prieš rusų okupantą prasidėjus ru
sų — vokiečių karui. Valandėlę 
pravedė Jonas Urbonas, angliš
kai su tuo istoriniu įvykiu supa
žindino Danguolė Majauskaitė. 
Ji taip pat angliškai deklamavo 
iš mūsų poezijos, vertimą pada
rė Indrė Damušytė. Įspūdingai 
skambėjo 1941 m. birželio 23 d. 
aktyvistų vado L. Prapuolenio 
atsišaukimas (dublikuotas) į lie
tuvių tautą. Kalbėjo to sukilimo 
dalyvis ir tuo metu sudarytos vy
riausybės narys (pramonės mi
nisteris) dr. Adolfas Darnusis ir 
taip pat aktyvus sukilimo daly-

dės 12 vai. padėkos mišiomis ir, vis dr. Vytautas Majauskas, 
nuo 1 iki 4 vai. priėmimas para- ŲlnĮ

Sėt of beautiful Cannon Towels 
Electric Alarm Clock 
16 Piece Stainless Service
E-Z Stor Travel Bag

(Sorry—only one girt to a family)

Passbook accounts pay 43/4% (5% on Notice 
Account passbooks)

6 month 5% Per Annum Certificates
Minimum $1,000.00

6 month 5‘/4% Per Annum Certificates
Minimum $3,000.00

To transfer funds from other institutions bring your passbook to us — 
no serv ce charge. You may save by mail. We pay postage—Am- 
ple Parking.

LAWN MANOR SAVINGS & 

LOAN ASSOCIATION
2700 West 59th Street, Chicago, III. 60629

PAS H. SEIGAN JAU PAVASARIS!
Apsirūpinkite geriausių firmų rūbais, kol yra didelis pasi

rinkimas, kaip G ros h ir e, Botony “500”, Phoenix ir kitų.

Cia atvykę tėvas Ir sūnus ras visa 
kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi 
tarnautojai kalba lietuviškai ir jums ma
loniai patarnaus.

Tik ką gauta Iš ITALIJOS kostiumų, 
marškinių ir kt. aprangos.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (husky).

ATVYKITE TUOJAU PAT. KAD GALĖ
TUMĖTE IS KO DAUGIAU PASIRINKT.

S E I G A N ' S
VYRŲ IR BERNUKŲ KRAUTUVE 

4640 South Ashland Avenue
TEL YArds 7-1272

Atidarą vakarais: pirmadir ketvirtad., o kitomis dienomis iki 
6-tos vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

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.

Juzės Daužvardlenės 
POPULAR LITHUANIAN 

RECIPES
t-ji pagerinta, iliustruota laida. 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Pulki dovana lietuvėms ir nelle- 
uvėms.

Kaina — $2.50
llllnoli Hiate iryventojal prie kainos

turi pridėti 5 €5, taksu.

Užsakymus siųsti:

D R A U G A
4545 VVest 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS

4545 VVest 6.3 r d Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS

MOVING
4ERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Plaee — VVA 5-8063

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir bitus kraštus

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



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. birželio m. 26 d.

Per penketą dienų buvo pastatytas šis 7 aukštų namas Hamburge, 
Vokietijoj.

rAUKAn)RAUGU1” |

L. K. SUSIVIENIJIMO PREZ. 
LEONARDUI ŠIMUČIUI

Š. m. gegužės 23 d. “Draugo” 3 
psl. skaičiau Jūsų straipsnį: “Seno
sios lietuvių organizacijos LRKSA 
seimo belaukiant”, kuriame mini
mas senas susivienijimo pavadini
mas, t. y. LRKSA, kuris 1966 m. 
63 seime, direktorių tarybos siūly
mu, buvo pakeistas į Lithuanian 
Catholic Alliance — Lietuvių Ka
talikų Susivienijimas sutrumpintai: 
LKS. šį pakeistą pavadinimą dau- 
Mis rašančiųjų ir vartoja. Kiek 
prisimenu, tuoj po 63 seimo ir Jūsų 
pabrėžtinai “Drauge” buvo mini
mas naujasis pavadinimas. Kadangi 
tenka jau kelintą sykį matyti Jūsų 
rašlnitfdSe lr Centro v-bos laiškuo
se seną pavadinimą, norėtųsi žino
ti, kuris pavadinimas yra tikrasis, 
kad 'neklaidinus visuomenės. Su
trumpintas pavadinimas seimo bu
vo priimtas. Šiuo metu susidaro į- 
spūdis nežinantiems, kad yra “gi
męs” naujas susivienijimas.

St. Juras
LKS Švietimo komisijos narys

ATSAKYMAS

Po LRKSA 63-jo siemo Pittsbur- 
ghe organizacijos vardui keisti susi
darė nenumatytų kliūčių. Jos bu
vo dalinai iš valstijų apdraudos 
departamentų pusės, dalinai iš mū
sų pačių praktiškų bei ekonomiš
kų išskaičiavimų.

Valstijos, kuriose LRKSA turi tei 
sę operuoti, tai yra ten, kur mūsų 
cjiarteris yra įregistruotas, reikalau
ji, kad po kiekvieno seimo joms bū
tų pranešta visi statutiniai pakei
timai. Taip buvo ir po 63-čio sei
mų. Atitinkami valstijų departa
mentai nepalankiai pažiūrėjo į var
do pakeitimą. Be to, direktorių ta

Dainininkas Barry Gibb rodo žur
nalistams 7,200 dol. vertės laikro
dį, kuris jam sudaręs nepatogumų, 
imi jis važiavęs į Angliją ir 
to lAferai#0 neųžręgųjtrąvęs mui
tinėj.

ryba, apsižiūrėjusi, kad vardo pa
keitimas bus susijęs su lėšomis 
(spausdinimas naujų narystės ap
likacijų, certifikatų, konstitucijos, 
blankų ligoniams, raštinei reikme
nų ir kt.), nutarė palikti senąjį var
dą bent tol, kol užsibaigs seniau at
spausdinti įvairūs reikmenys. Dėl 
susilaikymo keisti vardą niekur ne
susidarė komplikacijų ar bet kokių 
kliūčių LRKSA reikalus tvarkyti.

Pagaliau 64-sis seimas, jei matys 
reikalą, galės įsakyti naujai valdy
bai laikytis 63-jo seimo nutarimo, jį 
visai atšaukti ar palaukti, kol, kaip 
sakyta, pakeitimas bus galima pada 
ryti be nuostolių organizacijai.

L. Šimuti^ 
LRKSA pirmininkas

PRAŠO RELIGINES LAISVES

Budapešte leidžiamas laikraš
tis “Budapešto apžvalga” pa 
brėžia, kad valstybė neprivalo 
pažeisti dirbančiųjų žmonių re 
liginės laisvės. “Nors Vengri
jos valstybė — rašo laikraštis 
— religiją ir ateizmą laiko pri
vačiu žmogaus dalyku, tačiau 
turi žiūrėti, kad nebūtų pažeis
ti tikinčiųjų ir netikinčiųjų įsi
tikinimai. Vengrijos valstybė 
_  rašo toliau “Budapešto Ap
žvalga” — siekia visus tikin
čius darbininkus įsijungti į so
cialistinę statybą, todėl turi at
sižvelgti ir į tikinčiųjų darbi 
ninku poreikius. Kitaip — pašte 
b; laikraštis — valstybės ir 
Bažnyčios santykiuose nebus 
tikros taikos, kadangi valstybė 
nenori atsisakyti saiv-o teisės 
ir toliau mokyklose ir sociali
nių ryšių priemonėmis (spau 
dos, radio, televizijos ir kino 
srityse) ir toliau propaguoti 
ateistines idėjas...”

— Esu jau senas ir pažinojau 
daug didelių bėdų, bet jų daugu
ma niekad neįvyko.

— Mark Twain

ŽIOBRIAI PLAUKIA
i

J. Švaistas
Romanas apie didįjį knygnešį 

kun. Martyną Sidaravičių, ku
ris šalia savo kunigo pašaukimo 
nemažesnę pareigą jautė darbuo
tis kaip lietuvis savo tautos švie
timui. Jo darbo vaisiais mito tau- 
iniai atgimstanti tauta.

Šalia vieno žymiausio knygne
šio biografijos, autorius vaizdžiai 
atskleidžia skaitytojui ir to meto 
laikotarpio aplinką, nuotaikas ir 
tautos idealizmą kovojant už sa- 
o spaudą.

Šių laikų jaunimui būtų labai 
naudinga susipažinti su ano me
to jaunosios kartos drąsa ir užsis
pyrusiu pasiryžimu savo sieki
muose, kas galėtų būti pavyz
džiu ir šiais laikais.

Knyga gaunama DRAUGE, 
kaina 2.50 dol.

Illinois gyventojai prašomi pri
dėti 5 proc. mokęsčiams.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9538

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1H

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

Įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvaus ir dujų (pis) pečius, 
alyvos ir duji, (gas) pečius, 
jų. Dirbu Chicag-oje ir prie 
miesčiuose.

Darbas atliekama^ su lietu- 
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 S. Auna Avė., Lyons, 
Illinois. Telef. 447-8806.

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1068

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

I
J 2457 VVest 69th Street J Tel. HE 4 - 7482

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 
4444 S. Westem, Chicago ii, III.

Telefonas VI 7-3447

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

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

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

10% — 20% — 30% pigiau mokčsll 
už apdraudų nuo ugnies ir autome 
bllio pas
FRANK ZAPOLIS

320814, VVest 95th Street 
Chicago, nibiois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 0-4339

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

M I S C E L E A N E O U S
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KOSTAS BUTKUS 
Tek PR S-2781

METALO IR
STIKLO
Tvoros, Sto 
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIilIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIl.

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

i aes insBBsss

I4EAL ESTATE

Savininkas parduoda, Marąuette 
Pke., 2-jų butų po 5 kamb. mūr. 
namą. Uždari porčiai, garažas, at
skiri šildymai. $31,060, PR 6-4819.

Union Pier, Mieh. parduodama pel
ninga nuosavybė vasarviečių rajo
ne. Ideali vieta — 1 blokas nuo 
Michigan ežero. 3 namai, kiekvie
name 2-jų miegamųjų butai. Visi 
modem. patogumai. Gražus kie
mas. Teisingai įkainuota skubiam 
pardavimui, tinkamam pirkėjui. 
Skambinti dienomis (812)—785- 
0700; vakarais (312)—251-9455 
arba (312)—432-0900.

Apyl. 55 ir VVestern savininkas 
parduoda 8 kamb. mūro rezidenci
ją, 5 ypatingai dideli miegamieji ir 
pilna vonia viršuj. Kilimai 28x14 p. 
salione, nąturaĮųįi židinys. kilimai 
valgomajame, sįiintelčs virtuvėje ir 
didelis plytelių "powder room” apa
čioj. Gazu karštu vand. apšild. Alu
min. žiotų, langai — sieteliai. 20x22 
p. 2 maš. garažas. 38 p. sklypas. 
Viduje dveji laiptai į 2-rą aukštą. 
Lengvai galima perdirbti j du bu
tus. 1 blokas nuo Jauįiimlo centro. 
Kaina mažiau $25,000. Tuojau gali
ma užimti. Skambinti po 6 v. v., vi
są d. šešt. ir sekm. —• 77(1-0855.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kjnub. med. Visas atnau

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

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

5 lr 0 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis lr garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

6. 4 lr 2-jų kamb med. S kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

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

Maisto krautuvGs su namais ar 
nuomoti.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Ta* 

Notary Public

273’ W. 43rd St — CL 4-2390

REAL ESTATE

NERIS REAL
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES ■ M0RTGA6ES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, ūl. TeL OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų ištaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

E A L E S T A T E

BFRVVYN, 2-jų butų, 5 ir 4 kamb.
(3 mieg.) Garažas 37 p. sklypas. 
Apyl. 16 ir Home Avė. Mokesčiai 
tik $86. $23,900. »VOBODA, 8739 
W. 26th St. LA 1-7038.
2-jų aukštų atremontuotas mūro 
namas: biznio patalpa ir 2 kamb : 
viršuj 5 kamb. butas 2 auto ga
ražas 2519 VV. 71 St. Kaina 
$28,000. 778-8378.

Arti Marquette pko.
3 metu modernus. 1 % aukšto 

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

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

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tu 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzle Avė. — PR 8-2233
Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš-

tinč. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

Marąuette Pke. mūr. 2-Jų aukštų 
namas. Dldeič patalpa bizniui lr 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas. 
$18,900.

Prie 7t ir IVcstcrn — Med. 6 
kamb. namas.Plrkslte $1,000.00 Įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

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

iiiiiiiciiiimiiiiimimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii
STATOME NAUJUS NAMUS

Atliekame įvairius pataisymus
Petrauskas Construction Co.

TEL. 585-5285
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINI

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

5Į4 kamb. mūr. buugalow prie 7 J 
ir Richmond. 1 % vonios, 2 auto ga
ražas. $22,900.

6 kamb., 20 metų mūr. Capo Cod 
namas, prie 67-os į vakarus nuo Ke
dzie, 1 14 vonios, Įruoštas rūsys. 50 
p. sklypas. Dvigubas garažas »u šo
niniu Įvažiavimu. $26,900.

12 butų imu Jas mūr. namas Gra
žioje pietvakarių apylinkėje. $26,000 
metinių pajamų. $175,000.

2x514 kamb., 10 metų mūr. na
mas prie 63 lr Talman. Atskiri gazo 
šildymai, mūr. garažas. $38,500.

5 kamb., 20 metų inūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 40 p. sklypas, 2 
auto garažas. $19,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KUR GERIAUSIA
Paveldėtas. 2 po 6 kamb. gražus 

2-jų butų mūras. GeležinS konstruk
cija, naujas gazu šildymas, gara
žas. Tuoj galite užimti. $27,900.

Apie 79-tą už Cicero, modernus 10 
metų bi-level, 3 mieg., žaidimo kab„ 
centr. oro vSstnlmas, tuoj pamaty
kite, pigus — $24,000.

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

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

Apartmentlnls mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įmok#*4

IJuksus 7 kamb. 2-Jų metų, raus
vų plytų rezidencija, 1 % akro žemSs, 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Highway, Lemonte $50,000.00.

Lotas SO p. Marąuette Parke.

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

REMKITE “DRAUGĄ”.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Šeimininkas parduoda mūrinį na
mą su taverna. Geriausias pasiū
lymas. Skambint —- 623-7287.

DĖMESIO

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: Baltlc Florlsts — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas h 
dienraštis “Draugas”.

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii
Apsimoka skelbtis DRAUGE,' 
nes jis plačiausiai skaitomas lie-1 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

HELP VVANTED MOTERYS

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui ir prižiūrėti invalidę 
moterį tris dienas savaitėj nuo 9 
iki 5 v. Apylinkėje 79 ir Maple- 
wood. Reikalinga kalbėti angliškai. 
Skambint prieš piet arba po 4 v. v. 
776-6834.

VYRAI IR MOTERYS

ENCELLENT OPPORTUNITY! 
IMMEDIATE OPENINGS FOR

C O U P L E
Wife for cooking and general 
duties in home Husband for yard 
work and driving, etc., pleasant 
suiToundings working conditions 
ideal.

FOR WIDOWER
Salary good, plūs room & board, 
living ąuarters, sitting nm.. double 
bedroom and bath. Mušt have re- 
ferences. Send application to.
AMERICAN FOREIGN 

NEVVSPAPERS 
225 VV. VVashlngton Street

Chicago, Illinois 60606

JANITORS
JANITRESSES 

WA N TE D
No experience necessary

One of the largest cleanlng con- 
tractors haH openings for evening 
work. Gtood pay, paid vacations, 
hospital ization. Opportunity to be- 
come foromen, foreladles and super- 
visors. Apply bet.ween 9 a. m. to 3 
p. m. Mon. through Pri.

Maintenance Services
325 W. Van Buren Street

HELP VVANTED — MOTERYS

COME TO CALIFORNIA ON YOUR VACATION

SURGERY NURSES
hnmediate Openings For Fully Experienced Scrub Nurses 

In 297 Bed Fully Accredited County Hospital 
California registration or eligibility reąuired One position reąuires 
ability to assume administrative responsibilities. Salary in range of 
$676 to $905 per month and standby pay. Starting salary depends
on ųualifications. Wonderful working conditions and benefits. 

Contact Director of Nursing
SCENIC GENERAL HOSPITAL

830 SCENIC DRIVE, MODESTO. CALIFORNIA 95350 
PHONE (209 ) 524-1251

HELP VVANTED — VYRAI

.. .. Ex)cellen.t Opportunity! hnmediate Opening! 
Outstanding Salary Commensurate With Experience

PLASTIC MOLD MAKERS
With pay for relocation

Eaccellent Fringe Benefit Program. Steady Employment. 
Contact Mr. Kenneth Coates

(812 ) 273-4040 days (812) 273-2324 eves
Or write ln confidence

MADISON PLASTICS
Highway 421 North Madison, Indiana 47250

nn.F VVANTEI) — VYRAI

Vyrui (dirbančiam arba pensinin
kui) nemokamai kambarys už na
mo priežiūrą — lengvas darbas.

LA 3-9477_________

EXPER’D SHIPPING AND 
RECEIVING MAN

FOR PRINTING FIRM 
1725 S. Kostner A ve., Chicago, III. 

PHONE LA 1-1245

LETTER PRESSMAN
Good Hourly Hat e.

Ėringo benefits.
Call or see George l’lller

CARL GORR
COLOR CARD CO.

4242 W. FiUmore 638-1400
TRUCK MKCHANICS

International Hnrvester Truck Deni- 
crship. Hospitnlizatton and vacattons. 
Overtlme available .

Oakton Automotive Service
1684 Oakton St., Dės Plaines

Tel. 296-3300

E.vcellcnt Immcdiate Opening

WATCHMAN
Donai plant needs a man to oct as 
night ivntehman. and perfornt mis 
cellaneous duties Hour nights a week 
Opportunity and \vttrkhig conditions 
įtro very goou. Steady year round 
employment. Apply at:
GIIKAT UVKUK TKHMINAL AND 

'l’ltA N S PO K’l’ COM PAN Y 
71st & Archer Avė., Kcdford Park, 

or l’bone 735-0586

Investigate Thesc Challcnging 
Opportunities!

ELECTRICAL
ENGINEERS

NEEDED AT ONCE
Grnduate electrleal englneer for staff 
poHitlon. Exper'ee in rubber indus- 
try preferred. Excėllent salary and 
frlnge benefits. For further Informa
tion contact our Employment Offlee, 
7:30 a.m. to 4:00 p,m — Monday 
through Friday.

GOODYEAR
TIRE & RUBBER COMPANY

Topeka Plant
Box 1069, Tojieka, Kaunas 

CE 4-9(541, Ext. 282
An Ktjiiai oppuriunity employer

MACHINIST
SOME LATHE 

' VVilling to learn. Eull time.
HARDVVOOD LINE COMPANY 

2022, No. California Avė.
TEL. DI — 2-2777

ilIlHINUIIilIlINIlHlilIlIHIl.'UlinhllllllllllllHIUIIIiniH^IHiNIlIlHIIlniHlldlIbUNIIINIIIIIIIIIAIIIIHIII

Progressive Office Eumiture 
Company Is Groiving 

And Has Openings F’or

PRODUCTION
FOREMAN

Trim and Pack Dnpa-rtmont, Kx- 
perience in met'ting' HhippinK sehudu- 
le« and orgranizing department wwk 
load.

INDUSTRIAL
ENGINEER

Degree or eąuivalent experience. 
Proven bockground in methods and 
eost savings impi-ovements ln -one of 
the follouing fields: Wood techno- 
logy: maehining and flnlshtng, plas- 
ties: paekaglng and materlal
hnndllng: tool planning, sheet metai 
and vvelding.

Send resume in confidcnce to 
R. GRASMEYER

KERMAN MILLER INC.
855 East Main Street

Zeeland, Mieh, 49464

STOCK AND INVENTORY 
CONTROL MAN

Experlenced man retjuired for olec- 
tronlcs oąulpment stoekroom & in- 
ventory control operation. Fringe 
benefits & good vorking cond. Call 

Mr. McAloon — 889-0740

M U Z A K
6645 VV. North Ave„ Oak Park



Dariaus-Girėno lit mokyklos mokslo metų užbaigimas. Penketukais baigę mokiniai išsirikiavę laukia garbės 
U' • Nuotr. P. Maietos

SENSACINGA MEDICINIŠKA BYLA DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. birželio m. 26 d.

DARIAUS-GIRĖNO MOKYKLOS 
MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS

1969 m. birželio 7d. Dariaus — 
Girėno lituanistinė mokykla už
baigė septintuosius mokslo me
tus. 10 vai. tėvai, mokytojai ir 
vaikai rinkosi j Gage Parko pa
talpų salę. Tėvai susirinkime ap
tarė mokyklos reikalus, išrinko 

1 sekantiems mokslo metams tėvų 
komitetą. Mokiniai ruošėsi bai
giamajai programai, mokytojai

dėliojo parodėlės eskponatus.
11 vai. visi susirinko j didžią

ją salę. Vedėjas J. Plačas prie 
garbės stalo pakvietė Švietimo ta
rybos pirmininką J. Kavaliūną, 
mokyklų inspektorių S. Rudį, 

LB Brighton Parko apylinkės 
valdybos iždininką V. .Šilą, tėvų 
komiteto pirmininką V. Markevi
čių.

Po trumpos vedėjo įžanginės kai 
bos, mokytojai išdalino moki
niams pažymių knygutes. Toliau 
pakvietė visus mokinius, kurie 
mokslo metus baigė penketukais- 
Švietimo tarybos pirm. J. Kava
liūnas įteikė jiems garbės raštus. 
Garbės raštus gavo šie moki

niai: Danutė Dragūnaitytė, d.
Gauriliūtė, Lidija Jonušaitytė, 

Kristina Likanderytė, Kristina 
Kotovaitė, Tauras Liubinskas, 
Grasielė Matukaitė, Irena Micku
tė, Daiva Mikūnaitė, Gaja Pem- 
kutė, Betina Peteraitytė, Al
ma Ostraskaitė, Marius Stro
pus, Vytas Mickus, Linas Pec- 
kus, Silvija Jasinevičiūtė, Vytenis 
Markevičius, Albertas — Gie
drius Augustinas, Laima Sidry- 
tė, Vida Kavaliūnaitė, Raminta 
Pemkutė, Asta Petkutė, Rasa 
Kaminskaitė, Sabina Kotovaitė, 
Arūnas Pemkus, Violeta Matu
kaitė, Algis Mickus ir Rita Li
kanderytė.

Aštuonis skyrius baigė Regina 
Kiudulaitė, Vytautas Jasine- 
vičius, Algirdas Krasauskas.

Jiems pažymėjimus įteikė tėvų 
komiteto pirmininkas V. Mar
kevičius. Brighton Parko Apylin
kės valdyba absolventams pas
kyrė auksinius lietuviškus žen
kliukus, kuriuos įteikė valdybos 
ižd. V. Šilas.

Toliau sekė mokytojų ir mece
natų pagerbimas. Šie metai yra 
šeimos ir švietimo metai. Pasau
lio LB valdyba nutarė šiais me
tais atžymėti tuos mokytojus, ku
rie išeivijoje yra dirbę lituanisti-

Worcester, Mass.
(Atkelta iš 2 psl.)

sujungti- Buvo pašokta ir pora 
lietuviškų šokių. Ir šitam moki
nių pasirodymui įdėta daug dar
bo. , . .

Paskutinę mokslo savaitę pasi
rodė paskutinis šių mokslo metų 
mokyklos laikraštėlis Casimira- 
ma, išeinąs kas mėnuo.

Šiemet mokyklą baigia 38 mo
kiniai, o naujų kandidatų į vai
kų darželį bei į pirmuosius sky
rius žymiai mažiau. Jei taip ir to
liau parapiečiai nevertins savo 
mokyklos, po kelių metų ji turės 
užsidaryti.

nauji lietuvių fondo
NARIAI

Krautuvės savininkai Jonė ir 
Petras Mikšiai sumokėjo 200 dol. 
Inž. Petras Pauliukonis įamžino 
savo mirusio brolio žurnalisto 
Antano atmintį 100 dol., ir Mai
ronio parkas įmokėjo 200 dol. 
(įg paskirto 1000 dol. jau įmokė
ta 400 dol.).

Pr.

nėse mokyklose nemažiau 3 me1*. 
tų. Dabar dirbą ir anksčiau šio
je mokykloje, nemažiau trijų me
tų, dirbę yra šie mokytojai: Jo
nas Kavaliūnas, ,kun. Jonas Bo
revičius, SJ, Marija Bulakienė, El
vyra Narutienė, Irena Regienė, 
Gerda Česienė, Vanda Milavic- 
kienė, Magdalena Šulaitienė, St.

Petersonienė, Aušrelė Vaiče- 
liūnaitė, Rūta Jonynaitė, , Leoni- 
lija Nakutytė, Alfonsas Alčiaus- 
kas, Faustas Strolia, Juozas Pla
čas. Vedėjas pakvietė mokyklų 
inspektorių S. Rudį, kad įteiktų 
išvardintiems mokytojams gar
bės diplomus. S. Rudys paaiški
nęs šių diplomų reikšmę ir į- 
vertinęs mokytojų darbą, išdali
no juos išvardintiems asmenims. 
Ne visi šiandien galėjo dayvau- 
ti, jiems diplomai bus įteikti kita 
proga. Taip pat buvo pagerbti ir 
mokyklos išlaikytojai. Vieni rė
mė pinigais, kiti darbu. Apdova
noti: Dr. Bronius Leparskas, Jo
nas Žadeikis, Vytautas Markevi
čius, Danutė Viktorienė, Jani
na Stanislovaitienė. Atsilankiu
siems. garbės diplorpus( įteikė in
spektorius S. Rudys. Nedalyva
vusiems — bus įteikti kita proga. 
Įteikus diplomus, kalbėjo Švieti
mo tarybos pirmininkas J. Kava
liūnas. Visus pasveikino mokslo 
metų baigimo proga ir išryški
no šeimos ir švietimo metų reikš
mę.

Toliau sekė trumpa programė
lė, kurią atliko mokyklos moki
niai mokytojų paruošti. Progra
mą organizavo ir jai vadovavo 
mokytoja Audronė Pavilčiūtė. 
Programą pranešinėjo penkto 
skyriaus mokinė Violeta Matu
kaitė. Programą sudarė: eilėraš
čiai, šokiai, žaidimai, inseceniza 
vimai, dainos, bei individualūs 
instrumentalistų pasirodymai. 
Tautinius šokius paruošė moky
toja Rūta Jonynaitė ir bendras 
dainas Leonilija Nakutytė. Po 
programos kalbėjo tėvų komite
to pirmininkas V. Markevičius. 
Perskaitė naujo tėvų komiteto 
sąstatą, kuris rūpinsis sekančiais 
mokslo metais mokyklos reikalais.

Vedėjas padėkojo mokyto
jams už sąžiningai atliktas parei
gas jr visiems palinkėjo ramaus 
poilsio. Dienos darbas baigtas 
tautos himnu.
Trumpa mokslo metų apžvalga
Mokykla užbaigė septintuosius 

mokslo metus. Buvo artimai 
bendradarbiauta su mokinių tė
vais. Tėvų ir mokytojų konferen
cijos buvo naudingos ir vieniems, 
ir antriems. Su Nightingale mo
kyklos administracija santykiai 
buvo labai geri, jokių skundų iš 
jų nebuvo gauta.

Mokykloje veikė astuoni sky
riai, parengiamasis (Vaikų dar
želis) ir speciali klasė nemokan
tiems ir silpnai mokantiems lie
tuviškai. Praktika parodė, kad 
ji visais atžvilgiais buvo naudin
ga. Mokykloje mokytojavo dvyli
ka mokytojų, iš jų trys specia
liems dalykams: tikybai, dai
noms ir tautiniams šokiams. Kla
sės buvo neperkrautos, todėl mo
kiniams ir mokytojams darbo są
lygos buvo geros. Pamokos mo
kiniams buvo skiriamos kiekvie
nai dienai, kad lietuvių kalbos tą
sa eitų be pertraukos. Mokyto
jai patys gaminosi mokslo prie
mones.

Mokslo metų eigoje buvo pa
rengimų ir minėjimų. Jų tiksiąs 
ne vien pramogai, bet ir tauti

niam auklėjimui. Buvo suruošta 
Kalėdų Eglutė, paminėta Vasario 
16, Motinos diena. Buvo suruoš
tas margučių marginimo kon
kursas. Buvo dalyvauta bendra
me mokyklų jubiliejinių laisvės 
ir kovos metų užbaigime. Mokyk
los choras įsijungė į muziko J. 
Bertulio kantatos “Sugrįžimo gies 
mė” muzikinį pastatymą, kuris 
praėjo su dideliu pasisekimu.

Dalyvauta su dainomis ir tauti
niais šokiais Chicagos apygardos 
mokyklų pavasario šventėje-

Vasario 16 d. proga mokiniai 
suaukojo 40 dol., kurie atiduoti 
lietuvių televizijos programoms 
paremti. Tikybos pamokų metu, 
tėvas J. Kubilius su broliu Virgi
lijum paruošė mokinius lietuviš
kai Pirmajai Komunijai ir ją atli
ko lietuvių kalba V.24 tėvų jėzu
itų koplyčioje. Tas daroma jau 
antri metai iš eilės. Mokykla lei
džia mokinių laikraštėlį “Litua
niką”. Jį tvarkė I. Regienė. Mo
kyklos mokiniai bendradarbiau
ja “Tėvynės Žvaigždutėje”. Da

lyvauja “Eglutės” konkurse-
Mokykla išsilaiko ekonomiš-' 

kai dėka darbštaus tėvų komite
to ir LB paramos. Iš bendruo
meninių institucijų mokyklą su
šelpė: Švietimo tarybų, Chicagos 
LB apygardos valdybą ir Brigh
ton Parko apylinkės valdyba. Tė
vų komitetas suruošė tradicinį 
balių ir Vitalio Žukausko su Ai- 
dutėmis koncertą.

Nemažas skaičius mokinių yra 
atvežami šeštadieniais iš tolimų 
Chicagos apylinkių. Yra ir arti 
gyvenančių tautiečių, kurie ne
leidžia savo vaikų į lietuviškas 
mokyklas. Turima vilčių, kad 
šiais šeimos ir švietimo metais 
pabus ir jų lietuviška sąžinė, 
rudenį tikriausiai užregistruos sa
vo vaikus į lietuvišką mokyklą.

Dalyvis

POPIEŽIUS PAKVIETĖ 
ABISINIJOS KARALIŲ

Ženevos spauda ypatingo dė
mesio atkreipė į popiežiaus 
Pauliaus VI-jo susitikimą su 
Abisinijos imperatorium Haile 
Selassie, kuris specialiai tam 
tikslui Ibuvo atvykęs į Ženevą. 
Valandą trukusiame privačiame 
pasikalbėjime buvo paliestas ir 
brolžudiškas Nigerijos — Biaf 
ros karas, kurio taikingas už
baigimas taip rūpi katalikų Baž 
nyčios vadui. Pasikalbėjimo me 
tu Šv. Tėvas asmeniškai pakvie 
tė Abisinijos imperatorių apsi
lankyti Vatikane.

Ronald Shilling dėvi šitokią skry
bėlaitę Ascot mieste, Anglijoj.

1963 m. rugpiūčio mėn. Ko
lumbijos sostinėje Bogotoje, ge
riausioje medicinos klinikoje 
Hospital Militar kolumbiečiui 
Chacon Escobor buvo padary
ta vidurių operacija. Ligonis po 
kelių mėnesių buvo išleistas kaip 
pasveikęs. Tačiau išėjęs iš ligo
ninės jautė, kad su jo viduriais 
kaž kas netvarkoj. Tų pačių me 
tų lapkričio mėn. jis vėl buvo 
paguldytas minėton ligoninėn, 
bet gydytojai ištyrę nieko ypa 
tingo nerado, tik išėmė dar pa
silikusius chirurginius siūlus, 
dėl kurių, gydytojų manymu, jis 
jautėsi nesveikas.

Taip Chacon išgyveno penke 
rius metus vis jausdamasis ne
sveikas. Nepasitikėdamas Ko
lumbijos gydytojais, pereitų me 
tų gale išvyko į Los Angeles. 
Čia jis kreipėsi į žinomą ameri
kietį specialistą, kad jį tinka
mai peržiūrėtų. Los Angeles 
gydytojas padarė vidurių nuo
trauką ir gerai išstudijavęs 
nuotrauką išaiškino, kad jo vi
duriuose yrą chirurginis pince
tas, kuris buvo Bogotoje opera
ciją dariusių gydytojų per ne
apsižiūrėjimą paliktas. Jis yra 
maždaug 15 cm. ilgio. Dėl jo’ 
Chacon ilgiau kaip penkerius'

metus jautė vidurių negalavi
mus.

Šis nepaprastas ligonis vėl 
grįžo į Kolumbiją ir, kadangi 
pradėjo jaustis blogiau, buvo pa 
guldytas į kitą Bogotos ligoni 
nę. Jo sveikatos stovis yra pa
vojuje.

Chacon advokatas teismo ke
liu įteikė ieškinį valstybei, nes 
Hospital Militar yra tiesioginė
je krašto apsaugos ministerijos 
žinioje. Ieškinys siekia vieną 
milijoną pezų. Tuo tarpu jam 
nedaroma operacija, kol teis
mas nepripažins ieškinio ir ne
suras kaltininkų.

Chacon Amerikoje yra savo 
sveikatą apdraudęs nemaža su
ma. Amerikoje jo reikalus at
stovauja jo sūnus, kuris ten gy
vena jau iš seniau.

Šis įvykis gydytojų taipe yra 
sukėlęs sensaciją. Apie jį rašė 
ir didžioji Amerikos spauda. 
Žurnalas “Life” nori gauti iš 
Chacon bet kokia kaina nuotrau 
kas ir ligos istoriją. Už tai Life 
jam pasiūlęs stambesnę sumą. 
Tuo tarpu Chacon susilaiko nuo 
šio biznio, kol galutinai nebus 
Kolumbijoje išsiaiškinti jo svei
katos reikalai ir jų juridinė pu
sė. K. Klastauskas

KARD. CICOGNANI 
ATSISVEIKINO

Ilgus metus vadovavęs Vati
kano valstybės Sekretoriatui 
kardinolas A mieto Cicognani, 
oficialiai atsisveikino su diplo
matinio korpuso nariais, akre
dituotais prie Šventojo Sosto. 
Lietuviams iškilmėse atstovavo 
Lietuvos pasiuntinybės prie 
Šventojo Sosto sekretorius St. 
Lozoraitis jr. Ta proga kardi
nolui Cicognani Ibuivo įteiktas

specialus adresas su visų tautų 
diplomatinių misijų vadovų pa
rašais. Lietuvos pasiuntinybės 
vardu pasirašė imin. St. Gird
vainis.

GĖLĖS
VestuvčniM, hunlutnins. laidotuvėms 

ir kitokioms pi-otfoms 
GUŽAUSKV 
ltr.\ EltLY IIII4,N Gfcl.INYf’lA 

2113 W. (I3rd Street, Clileago, Ulinois 
Tel. PK 8-UH33 — l»K H-0S34

A.+A. PRANUI IVAŠKEVIČIUI 
staigiai mirus, jo seseriai STASEI, švogeriui PETRUI 
ir seserėčiai ALICIJAI MILIAUSKAMS ir jo broliui 
STASIUI VAŠKIUI nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

D. ir P. Bojevai 
N. ir A. šantarai

Clevelande gyvenusiam

A. + A.
JONUI BAJERČIU!

mirus, jo Chicagoje gyvenančiai sesei ONAI IZ0KAI 
TIENEI ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

J. L. Venckai

A. + A.
PRANUI IVAŠKEVIČIUI 

mirus,
jo brolį STASĮ VBŠKĮ ir seserį MILIAUSKIENĘ nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

PETKUS >•

ų.41
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: '^1^

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Kleofa ir Bronius Gaižauskai

1969 PLYMOUTH
2 DURŲ, TIK $1,89500

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL- VI 7-1515

800 vartotu ir gerame stovyje automobiliu — 
pirksite labai pigiai — urmo kaina

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me. 
tu Certificatt, sąskaitas 

.Mininiuni $9,000,00
Naujas aukštas divi
dendas mokamus už 

mvestavlmo sąskaitas.

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

PIRMAD. It KETVIRTAD............9 v. r. Al 1 T. v.
VALANDOS: ANTRAD. Įr PENKTAD.................9 v. r. Iki B v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta 
----- --------------------------------------------

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausia# Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 2Srd PLACE

Tel. REpubllc 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. birželio m. 26 d.8

X Dr. Zenonas Danilevičius,
Liet. Kat. federacijos vicepir
mininkas, bus vysk. A. Deksnio 
pagerbimo 'vakarienės vadovas 
Martiniąue salėje rengiamoje 
birželio 29 d akademijoje. Jis 
pristatys naująjį vyskupą ir 
garbės svečius, atsilankiusius į 
pagerbimą.

X Senatorius Thomas J. Dodd 
ir kongreso atstovai Thomas J. 
Meskill, John ISL Monagan, Wil- 
liam L. St. Onge iš Connecticut 
ir Charles W. Sandman Jr., Ed-

X Juozas Masilionis, “Drau
go” linotipininkas, su ponia 
nuo biržeUo 16 d. atostogauja 
Denver, Colo. Lanko apylinki- 
nes vietas — Estes Park ir kt.' 
Grožisi gamta, snieguotomis 
kalnų viršūnėmis. Į darbą grįš I 
birželio 30 d.

X šv. Kazimiero seserų atsi 
' naujinimo kapitula oficialiai 
ihaigėsi iškilmingomis mišiomis 
sekmadienį, birželio 22 dieną. 
Mišias koncelebravo kun. V. 
Mikolaitis, seselių kapelionas, 
ir kun. J. Malin, Marijos aukšt. 
mokyklos kapelionas. Iš visų 
Chicagos misijų ir apylinkių 
apie trys šimtai seselių dalyva
vo susirinkime.

X Kun. Vladas Budreckas,
kompozitorius, šiuo metu dirbąs

ward J. Patten, Charles S. Joel-,^v^- M. Marijos į Dangų Ėmimo
son, James J. Hovvard iš New 
Jersey mielai sutiko būti Ame
rikos lietuvių kongreso garbės

parapijoje, Rrooklyne atvyko j 
Chicagą dalyvauti vysk. Antano 
Deksnio iškilmingame priėmime

Po primicijų lietuvių visuomenė Chicagoje pagerbė pr imicijantą Tadą-Joną Degutį gražiame bankete, šv. 
Kryžiaus parapijos salėje. Prie garbės stalo iš kairės j dešinę antras Tadas-Jonas Degutis', OFM., provin
ciolas L. Andriekus su geradariais. Programą veda dr. V. Majauskas. Nuotr. V. Noreikos

/J ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— IV Dainų šventėje (1971 
m.) dalyvauti jau užregistravo 
— kun. Br. Jurkšas Prisikėlimo 
parapijos chorą, Toronto, Cana 
da, muz. Petas Armonas Lietu
vių Meno ansamblį “Dainavą”, 
Chicago, UI., muz. V. Marnai-

padainuoti ją visą, vieną ar dvi 
jos dalis. Chorai registruojasi 
šiuo adresu: muz. Petras Armo
nas, 4538 So. Hermitage Ave,, 
Chicago, III. 60609.

— Atlanto rajono skautų 
stovykla. Šiais metais Atlanto 
rajono skautų — skaučių sto- 

' vykia, “Tr akai”, įvyks rugpiūčio
tis šv. Petro ir Povilo parapi- 24_30 d> 4.H Camp, Spencer, 
jos chorą, Elizabetth, N. J.,. ^ass. gį stovyklavietė, dauge- 
muz. Alg. Kačanauakas Apreiš-l^ gerai žinoma( randasi prie 
kimo parapijos chorą, Brooklyn,1 gražaus ežero, kuriame stovyk 
N. Y. ir “Rūtos” ansamblį, N. stojai turės progos pasimau-

AŠ ATEINU ĮPRASMINTI SAVO 
GYVENIMĄ

JURGIS JANUŠAITIS

Birželio 15 d. pirmą valandą 
po pietų ėmė gausti Chicagojekomiteto nariais. Kongresas į. Chicagoje. Po to dalyvaus Liet. u * x-

Ž_____ : kunimr vtienvbės seime Ansistn- Šv- Kryžiaus bažnyčiosvyks Detroite Darbo dienos sa- kunigų vienybės seime. Apsisto varpai,

nigo sunkiame kelyje.
Po iškilmingųjų šv. Mišių pri

miciantas teikė individualų kiek-

Ir savo kukliame žodyje tėvas 
Tadas-Jonas Degutis pareiškė, 
kad jis siekė kunigystės kantriai, 
vingiuotais ir sunkiais keliais, no
rėdamas savo gyvenimą šioje že
mėje kiek galint padaryti pras
mingesnių-

vaitgalyje. Visi kviečiami kon
grese dalyvauti.

X Chicagos skautai ir skautės 
šį šėštadienį, birželio 28 d., iš
vyksta stovyklauti į nuosavą
stovyklavietę __ Camp Raikas
prie Custer, Mich. Visi užsiregis
travusieji stovyklos dalyviai 
renkasi 7 vai. r. prie Jaunimo 
centro, kur jų lauks autobusai. 
Smulkesnes informacijas teikia 
vienetų vadovai, -ės.

X A. a. Pranas Ivaškevičius, 
72 metų amžiaus, staigiai mirė 
birželio 24 d. Richmond Hill, N. 
Y. Chicagoje gyvena jo sesuo 
Stasė Miliauskienė su šeima, o 
kartu su velioniu gyveno jo bro 
lis ISitasys Vaškys. IStasė ir Pet-

jo Šv. Kryžiaus klebonijoje. Ly
dimas kun. K. Juršėno lankėsi 
“Draugo” redakcijoje.

Baigė universitetą

Iš baigusiųjų M/arylando uni
versitetą šį pavasarį (buvo vos 
keli lietuvių kilmės. Tarp jų ga 
vo diplomą Germanistikoj Fe
licija Giedrytė. Keturių tūkstan 
čių baigiančiųjų tarpe Felicija 
buvo tarp trijų pirmųjų geriau-

pranešdami tikintiesiems, kad šią . vienam palaiminimą, kuris truko
valanda ateina naujas lietuvis 
kun. Tadas Jonas Degutis OFM, 
atnašauti pirmųjų šv. Mišių, tar
nauti Dievo garbei ir žmonijos 
gerovei. Primiciantą lydi procesi
ja. “Dainavos” ansamblis gieda 
Veni Creator. Bažnyčioje sušvin
ta gausybė šviesų. Tikinčiųjų pil
na šventovė. Koncelebruotas Mi
šias atnašauja primiciantas kun. 
Tadas-Jonas Degutis, drauge su 
kun. Leonardu Andriekum, liet. 
pranciškonų Amerikoje provinci 
lu, J. Kubilium, SJ, Augustinu

ilgoką valandą.
Po to apie 400 svečių susirin

ko į Šv. Kryžiaus parapijos salę 
pietų. Primiciantą kun. Tadą - 
Joną Degutį susirinkusieji sve
čiai salėje pasitiko ilgomis ovaci
jomis. Prie garbės stalo sėdo pri
micianto artimi geradariai: M. 
Caplan iš New Yorko, apmokėju
si studijų 1968-69 m. išlaidas, 
Mrs. Rūšis Kanė, nupirkusi kieli- 
ką, Kazys Laikūnas, aukojęs pi
nigų bažnytinių rūbų įsigijimui, 
prof- Adomas Varnas su ponia,

Savo maldose niekada nepa
miršiu jūsų ir visa širdimi dirbsiu
žmonijos labui, tarnaudamas ir
gerajam Dievuliui, kuris suteikė 
man šias malones” — baigė pa
dėkos žodį šis mielas naujas ku
nigas Tadas Jonas Degutis.

Naująjį pranciškoną į gyveni
mą susirinkusieji palydėjo linkė 
jimu, sugiedodami jam Ilgiausių 
metų.

šiai baigusių ir gavo diplomą gučiu, OFM, Paulium Baltakiu, 
su aižymėjimu “With High Ho-' OFM, Juozapu Bacevičium, 
nors”. Kiek anksčiau buvo iš-1 OFM. Ceremonijoms vadovauja

Simonavičium, OFM, Eug. Jur- pas kuriuos primiciantas Lietuvo 
je ilgokai gyvenęs, J. Staugas iš 
Detroito, Irena ir Paulius Šal-

rinkta į Amerikos studentų 
garbės sąrašą Phi 'Beta Kappa.

ras Miliauskai su dultoa Alicija prteS baigiallt h„V(> ipa.
išvyko į laidotuves.

X Kun. Jonas Vilutis, MIC,1 gerbta Universiteto Aliumini

kun. John Reiss, primicianto ar
timas kurso draugas, slovakų 
pranciškonas iš Pittsburgho, Pa-, 
šiemet gavęs šventinimus. “Dai-

J., kun. Justas Grabauskas Šv. 
Juozapo parapijos chorą, Bing- 
hamton, N. Y., muz. Jonas Bei- 
noris, Šv. Andriejaus parapijos 
Šv. Cecilijos vardo chorą, New 
Britam, Conn., ir kun. Leonas 
Zaremba Aūšros Vartų parapi
jos chorą, Montreal, Canada. 
Užsiregistravusiems chorams 
jau siunčiama muz. Br. Budriu 
no kantata “Lietuvos šviesos 
keliu”. Būtų gera, kad ir Ikiti 
chorai, kurie nori dalyvauti IV 
Dainų Šventėj, galimai greičiau
registruotųsi. Tuomet iki 1969
m. rugsėjo 1 d. galėtume kan
tatos gaidomis aprūpinti. Cho
rai, laiku gavę gaidas, iki Lietu
vių švietimo ir šeimos metų pa
baigos dar galėtų suspėti kan
tatą išmokti ir koncertų bei mi
nėjimų progomis savo vietovėse

einąs kapeliono pareigas Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, buvo sun
kokai susirgęs ir paguldytas 
toje pačioje ligoninėje. Šiuo 
metu iš ligoninės jau išleistas 
ir taiso sveikatą tėvų marijonų 
namuose prie Draugo. Čia tu
rės pailsėti apie porą savaičių, 
kol vėl galės pradėti savo pa
reigas ligoninėje.

X Kun. Antanas Kardas, dir
bąs New Yobkie, pasinaudoda
mas atostogomis, atvyko į Chi
cagą aplankyti savo brolio kun. 
J. Kardausko, MIC, ir sesers 
Marijos Kardauskaitės. Apsi
stojo iki ateinančio penktadie
nio ipas tėvus marijonus.

X Vyskupo A. Deksnio, nau
jojo Europos lietuvių sielova
dos vadovo, įsikūrimas Europo
je yra didelis rūpestis. Tam 
tikslui birželio 29 d. rengiamo
se iškilmingose pamaldose Švč. 
M. Marijos Gimimo par. bažny
čioje Ikleb. prel. V Černauskas 
sutiko duoti rinkliavą. Taip pat 
likutis nuo bilietų į pagerbimo 
vakarienę bus įteiktas kaip do
vana vyskupui. Bilietus ir sta 
lūs prašoma kuo greičiau užsi
sakyti, nes reikia (žinota tikslų 
dalyvaujančių skaičių. Skam
binti O. Gradinskienei, tel. FR 
6-1998.

X Kun. Antanas Treška, da
bar dirbąs šv. Petro ir Povilo 
parapijoje Grand Rapids, Mich. 
ir aJktyviai dalyvaująs vietos lie
tuvių veikloje, atvyko į Chica
gą, kur lanko savo pažįstamus. 
Dalyvaus vyskupo Antano Deks
nio iškilmingame priėmime ir 
Liet. kunigų vienybės seime. 
Kartu su chicagiškiu kun. K. 
Juršėnu ir kun. V. Budrecku 
buvo atvykę į “Draugą”, kur su
sipažino su redakcijos ir spaus
tuvės darbu.

tanlkete ir -gavo atžymėjimą už nįlvos ansamblis šauniai gieda 
iškilmingųjų šv. Mišių metu, opasižymėjimą moksle. Savo stu

dijų dalį ji praleido Europoj:

Felicija Giedrytė ir Vanda Giedrie
nė.

ansambliui vadovauja muz. P. 
Armonas. Seselės kazimiėrietės 
pasirūpino bažnyčios gražiu pa
puošimu gyvomis gėlėmis.

Labai jautrų, gilios prasmės pa
mokslą apie kunigo dalią pasakė 
kun. Leonardas Andriekus, OF- 
M. Jis poetišku žvilgsniu ir gražia 
mintimi klausytoją nukėlė į ku
nigo gyvenimą, išsakė kunigo 

‘ sunkiausius uždavinius, pareigą 
ir atsakomybę prieš Dievą ir žmo 
nes. Gėrėjosi naujuoju pranciško
nu Tadu Jonu Degučiu, pasirin
kus šių kilnių darbų kelią ir prašė 
Aukščiausiojo jam palaimos ku-

Salzburge 3 mėn. 
tu kur susirenka

vasaros me- 
studentai iš

ship NDEA, kiuri pilniai apmo
ka visas tolimesnes studijas. 
Vasarą dirbdama Pentagone, 
ruošiasi rudeniui į Amherst, 
Mass. Giedrių šeimoj šis pava
saris yra atmintinas ypač dėl-

daugelio kraštų. O vėliau metus ; to, kaid Felicijos mamytė Van- 
laiko studijavo Muencheno u-te da tame pačiame u-te išlaikė 
Yra apkeliavusi beveik visą Eu- i baigiamuosius egzaminus ir ga- 
ropą ir šiaurinę Afriką. Felici-1 vo magistro laipsnį vokiečių k. 
ja, greičiausiai iš savo tėvelio,! ir literatūroj, kuriam ruošėsi 
taip pat paveldėjo pamėgimą: mokytojaudama. Birželio 7 d. 
sporte: ypač tenisą, golfą ir Giedrių ūkyje šeimos tarpe tas
slidinėjimą, kurį išbandė ir pa
mėgo būdama Europoj. Mėgsta 
ir muziką — skambina pianinu. 
Dar bebaigiant Felicija turėjo 
daug galimybių pasirinkti į į-
vairius universitetus asistentės!

įvykis buvo atšvęstas: dukra 
Rita su vyru ir sūnus su žmona 
ir dukrele atvyko į tą dvigubą 
šeimos šventę. Linkėtina poniai 
Vandai dar daug našių metų 
akademijos baruose, o Felicijai

vietai, mokyti ir ruoštis magis-1 geros sėkmės siekiant tolimes-
tro laipsniui, Iblet pasirinko vy
riausybės trejų metų fellow-

nių horizontų.
(B. Saldukienė).

X Patys gerieji Emerson vė
sintuvai netik vėsina ir sausi
na orą, bet turi ir daug kitų 
labai gerų savybių. Klauskit 
pas Gradinską, 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sk.)

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

Svečiai “Draugo” redakcijoje: (iš k.) — kun. Antanas Treška, komp. 
kun, VI. Budreckas ii jų palydovas chicagi&kis kun. J. Juršėnas

čiai, Eug. ir Andrius Daugirdai, 
Janina ir Jonas Mikulioniai iš 
Detroito, dr. Vyt. Majauskas su 
ponia iš Detroito.

Pokylį pradėjo vaišėms ruošti 
komiteto vardu Bronius Polikai- 
tis, pakviesdamas programai va
dovauti dr. Vyt. Majauską. Kun. 
Juršėnas sukalba maldą, prašyda
mas ir naujajam kunigui Aukš
čiausiojo palaimos.

Programos vedėjas dr. Vyt. Ma 
jauskas trumpu, įžvalgiu žodžiu 
nuskubėjo per visą kun. Tado - 
Jono Degučio sunkų ir vargingą 
gyvenimą, iškeldamas šio vyro 
nuopelnus ypač čia Amerikoje, 
kur pašventė kelioliką metų mū
sų jaunimo organizavimui ir jo 
gražiam auklėjimui.

Nuostabiai ilga eilė sveikini
mų. Žodžiu sveikina kun. Leo
nardas Andriekus, OFM, kun. 
John Reiss, OFM, sportininkų 
vardu R. Dirvonis, Liet. filatelis
tų sąjungos vardu E. Petrauskas 
ir įteikia specialią dovaną. Svei
kintojai gražiu ir šiltu žodžiu pri
siminė naujo kun. Tado - Jono D 
gučio, OFM, kilnius darbus ir ry
žtą tapti kunigu, kad vėliau dar 
su didesniu pasišventimu galėtų 
savas likusio gyvenimo dienas 
aukoti žmonijos išganymo gero
vei.

Inž. Šilkaitis perskaitė Šv- Tė
vo specialų palaiminimą.

Prie žodinių sveikinimų buvo 
jungiama gausybė sveikinimų te
legramomis ir raštu. Jų tarpe vy
skupo V. Brizgio, Lietuvos atsto
vo Washingtone J. Kajecko su po
nia, Lietuvos general. kons. dr. 
Petro Daužvardžio, Liet. gener. 
konsul. dr. Bačkio su ponia iš
Washingtono, PLB valdybos pir
mininko Stasio Barzduko ir dau
gelio kitų iš Amerikos, Kanados 
ir Lietuvos. Visuose sveikinimuos 
visų nuoširdžiausi linkėjimai 
naujam lietuviui kunigui su mei
le ir atsidėjimu dirbti lietuvių ti
kinčiųjų tarpe ir į šių dienų aud
ringą gyvenimą patekusiam jau
nuoliui ir vyresnesiems rodyti 
šviesesnius ir laimingesnius ke
lius.

Trumpu, bet šiltai nuoširdžiu 
padėkos žodžiu primiciantas ku
nigas Tadas Jonas Degutis prisimi 
nė savo a. a. geruosius tėvelius,

Pranciškonas kun. Tadas-Jonas Degutis OFM (viduryje) atnašauja 
pirmąsias šv. Mišias šv. Kryžiaus šventovėje, Chicagoje, birželio 15 d. 
Iš kairės kun. J. Kubilius, SJ, ir iš dešinės kun. Leonardas Andriekus, 
OFM. pranciškonų provinciolas Amerikoje. Nuotr. V. Noreikos

CHItAliOJt Hi APYLINKES!
CICERO KOLONIJOJ

— A. A. inž. Algirdas J. Rū
bas mirė prieš metus. Tėvai, 
brolis, sesuo jo atminimui su
ruošė minėjimą birželio 21 d. 
Bažnyčioj buvo šv. Mišios, o po 
pamaldų gedulo pusryčiai sa
lėj.

— Senosios kartos Adomas 
Kasmauskas, sulaukęs senat 
vės, mirė birželio 18 d. Palai 
dotas iš Vance koplyčios, 1421 
So. 50th Ave., birželio 21 d. 
Gausiai buvo susirinkę palydo
vų, iš bažnyčios nulydėjusių į 
Šv. Kazimiero kapines. Laido
tuves gražiai tvarkė David P. 
Gaidas, visi didžiavosi, kad jau 
nuolis jau turi pilną laidotuvių

tas ligoninėn, bet dabar svei
kas.

— Alfonsas Gailius su žmo
na išvyko atostogų.

— Julius Norkus, veiklus lie
tuvis po širdies smūgio sveiks
ta. ligoninėj. K. P. D.

KONCERTAI GRANT PARKE
Grant Parko simfonijos or

kestras birž. 27 . 8 v v. duoda 
šią propramą Grant Parke prie 
ežero; Beethoveno Leonore o- 
vertiūrą, Otravinskio Koncertą 
pianinui, Francko Variacijas pia 
ninui ir Brahmso Simfoniją nr. 
1. Solistas pianistas Joseph Ka- 
lichstein, diriguoja Irwin Hoff- 
man. Birž. 28 ir 29 d. programa:

direktoriaus titulą ir taisyklių- Mozarto Simfonija nr. 236 ir
gai kalba lietuviškai. Garbė 
Eudeikiui, tai jo auklėtinis.

_  Svetys iš Californijos Ed-
wardas Deveikis, čia augęs ir 
mokyklą baigęs, nepamiršta 
savo gimtos kalbos. Jau metai 
kaip susilaukė įpėdinio, Cicero 
Deveikis anūko.

— Albinas Rudinskas sveikas 
grįžo ir dukros globojamas tvar 
kosi nuosavame name, 4837 W. 
14th St. P. Rudinskas dėl ligo3 
atostogas Floridoj buvo užtę- 
sęs.

— Antanas Matulis, turėjo 
spaustuvę, yra narys vietos

brolius ir sesutę, visus geradarius, draugijų, turi nuosavą namą, i 
kurių tiek daug turėjęs ir kurie 1631 ISo. 48th Ct., bet pasto- 
jam, vargo sąlygose padėjo atsiek .viai apsigyveno Miohiigan vals
ti savo didžiojo siekio-kunigystės 
Prisiminė visus bet kokia auka 
parėmusius jo darbus ii* tuos žmo 
nes, kurie jo kelionėje po Euro
pa buvo tikrieji ir nuoširdžiausi 

(bičiuliai visokeriopais atžvilgiais.

rijoj ūkyje, bet dažnai atlanko 
Cicero. P. Matulį 'kelyje buvo 
ištikusi nelaimė, kitas vairuo
tojas įvažiavo į jo mašiną. Ma
tulis be sąmonės Ibuvo nugaben-

Maklerio Das Lied von der Er- 
de. Solistai: kontraltas Floren
ce Kopleff ir tenoras WiMiam 
Cochran, diriguoja Irwin Hoff- 
man. Įėjimas į koncertus nemo
kamas. Laukiama gražaus oro..

dyti. Vilkiukai ir paukštytės 
bus apgyvendinti namukuose, 
o kiti skautai ir skautės sto
vyklaus palapinėse. Maistas bus 
gaminamas bendroje virtuvėje 
ir visi valgys ten esančioje vai 
gykloje. Stovyklos mokestis — 
25 dol. vienam asmeniui. Stovyk 
lautojai registruojasi pas sto
vyklos iždininką pe. A. Glodą, 
15 Ayrshire Rd., Worcester, 
Mass. 01604, iki liepos 15 d., 
prisiųsdami 5 dol, kurie bus 
įskaityti į stovyklos mokestį. 
Tiems, kurių tėvai aukojo 100 
dol. stovyklavietei, mokestis 
bus sumažintas 2 dol. už pirmą 
stovyklautoją. Stovyklos virši
ninkas yra v. s. Petras Molis, 
skaučių stovyklos viršininkė — 
ps. Giedrė iStanlkūnienė, skautų 
stovyklos viršininlkas — s. Čes
lovas Kiliulis. Paukštyčių ir 
vilkiukų pastovyklių viršininkai 
_  s. Ramutė Larą ir ps. Ro
mas Jakubauskas. Tolimesnės 
žinios bus prisiųstos vienetų 
vadovams. Šiemet bus švenčia
mas Atlanto rajono skautų- 
slkaučitj 15 metų jubiliejus, tai
gi visi broliai ir sesės yra ragi
nami stovykloje dalyvauti.

(P. M.)

AUSTRALIJOJ
— Tasmanijos geidausiu spor 

tininku Australijos kontinente 
šiemet išrinktas lietuvis Anta
nas Andrikonis, pasižymėjęs te 
niso ir krepšinio žaidynėse. An
tanas Andrikonis Tasmanijos 
lietuvių sportinėje veikloje daly 
vauja nuo 1951 metų ir šiuo me 
tu dirba Tasmanijos fizinio auk 
Įėjimo taryboje instruktorium.

ITALIJOJE
— Italijos lietuvių bendruo

menė Romoje birželio 15 d. su 
rengė Lietuvos kankinių, Sibi
ro tremtinių bei Lietuvos lais
vės kovotojų minėjimą. ITa pro
ga Romos centrinėse Campo 
Verano kapinėse, lietuvių pa
minklinėje koplyčioje įvyko spe 
cialios pamaldos. Šv. Mišias už 
žuvusius partizanus, Sibiro 
tremtinius ir Romos kapuose 
palaidotus Lietuvos vyskupus 
Praną Brazį, Vincentą Padols- 
kį ir Pranciškų Bučį bei Lietu
vos nepriklausomybės akto sig 
natarą prel. Kazimierą Šaulį, 
Progai pritaikytą pamokslą pa 
sakė kun. V. Rimšelis, MIC, 
(šiuo metu atvykęs į Romą daly 
vauti Marijonų vienuolijos ge
neralinėje kapituloje.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Punios piliakalnis daugy

bės ekskursantų iš įvairių okup. 
Lietuvos vietų yra gausiai lan 
komas. Įvairiomis progomis ant 
piliakalnio ruošiami literatūros 
vakarai.

Vasario 16 (gimnazijos 1EI89 m. abiturientai,. Iš kairės, Antanas 
Juodzevičius, Petras Buračas k Petras Nevulis. Nuotr. J. Dėdino


