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Žygis į mėnulį
Vatikanas ir erdvės 

žygis
Meldėsi ųž “nuostabaus žygio' 

sumanytojus 
/vykdytojus

CASTEL GANDOLFO. -
Popiežius Paulius VI dar sek- Gen. E. Wheeler, prez. Nbconui pa- 
madienį, savo vasaros būstinė- vedus, nuvykęs į P. Vietnamą, šta- 
je, laimino tikinčiuosius ir ta J bo viršininkas tiria padėtį frontuo- 
proga apie “Apollo 11” žygi kai karįugJ 6
bėjo: tai įvykis, kai “mokslo I
aprašymai virsta tikrove”. To 
žygio centre — žmogus, teigė 
popiežius, ir jis “mums pasiro
do esąs milžinas ir dieviškos 
prigimties, ypač savo kilme bei 
paskirtimi”. Popiežius žygį lai
ko “nuostabiu” ir pažymėjo mel 
siąsis už jo “sumanytojus bei 
jo didvyrius”.

Vatikanas: išlaidos 
pateisintinos, bet...

VATIKANAS. — Vatikano 
radijas nurodė: galima pateisin
ti milžiniškas “Apollo 11” žy
gio išlaidas, tačiau “neturėtų 
būta pamiršti ir taikos bei var
go pasauly klausimai”. Pagal 
radiją, “žmogaus vykdomas kos 
moso nugalėjimas pateisina ne
paprastus moralinius bei mate
rialinius energijos išteklius. Ta
čiau žmogus privalo savo pas
tangas skirti nemažiau svar
biems uždaviniams” — pažymė
ta antradienio programoje.

Vatikanas nurodė — “Tegu 
šis žygis apjungia žmoniją ir 
tegul skatina bendras visų pas
tangas išspręsti taikos ir visus 
kitus, seniai sprendimo laukian 
čius, klausimus.”

(Demonstravo juodieji — 
vargšai...

CAPE KENNEDY. — Ties 
erdvės įstaigomis vakar ir už
vakar demonstravo juodųjų va
do kun. Abemathy vadovauja
mi, vargingųjų atstovai. Jie ne
šė užrašus, bylojančius, esą, 
kraštas vietoje 24 bil. dolerių 
erdvės žygiams, turėjęs juos 
išleisti vargui bei badui krašte 
nugalėti.

KALENDORIUS
(Liepos 17 d.: šv. Aleksijus, 

šv. Vestina, Auksutis, Nelda.
Liepos 18 d.: šv. Kamilis, šv. 

Simforoza, Tautvylas, Austutė.

Gen. Wheeler lankosi 
Vietname

SAIGONAS. — JAV gen. šta 
bo viršininkas gen. E. Wiheeler, 
atvykęs į P. Vietnamą, vakar 
tarėsi su JAV kariniais vadais 
ir buvo nuvykęs į frantą. Jis 
susipažįsta su padėtimi ir aiš
kinasi komunistų vykdomo, jau 
mėnesį, karinių veiksmų sulėti
nimo priežastis.

Vakar taip pat nebuvo žy
mesnių karinių veiksmų sausu
moje. Vienas spėjimų: priešas 
ruošiasi didesnio masto ofenzy
vai ateity.

Jie skrieja...
MASKVA. — Sovietų spauda 

vakar jau paskelbė apie “Apol
lo 11” žygio pradžią. Paskelbta 
trumpa poros eilučių žinia ir 
“drąsiems kosmonautams” pa
linkėta sėkmės.

J. Verne “fantazija”
virto tikrove

Chicago. — Prancūzų rašyto
jas , Julės Verne, prieš 100 metų 
parašęs dviejų dalių knygą “Nuo 
žemės iki mėnulio” (ji išleista 
1865 m.) jau buvo “pranašiš
kai” numatęs, kad amerikiečiams 
teks garbė pasiekti mėnulį. 
Knygos pabaigoje jis rašė: “...mes 
galime lengvai prieiti išvados, 
kad amerikiečiai niekuomet ne
nurims, kol jie galutinai neįvyk
dys to nepaprasto žygio”.

Tos knygos puslapiai dvelkia 
šių dienų vaizdais: rašytojo Ver
ne vaizduotės erdvėlaivis taip 
pat pakilo iš Floridos, apie 140 
m. nuotoly nuo dabartinės pa
kilimo vietos, Cape Kennedy. 
Vieta buvo parinkta, įvykus at
kaklioms dviejų valstijų, Floridos 
ir Texaso, varžyboms.

Trys pasiekė mėnulį, nusileido 
į Ramųjį vandenyną

Tas pats 19 amž. rašytojas jau 
buvo numatęs, kad žygyje į mė- 

Oro biuras praneša: Chiea- nulį dalyvaus trys astronautai,

ORAS

kad jie bus pasiekę mėnulio ap
linką ir kad jie saugiai nusileis į 
Ramiojo vandenyno vandenis, 
kur juos “išžvejos” amerikiečių 
laivas.

Vienas tik skirtumas: rašyto
jui buvo neaišku, kaip astronau
tams teks nusileisti mėnulio pa
viršiuje. Jie buvo paleisti, panau
dojus 900 pėdų ilgio patranką. 
Erdvėlaivis pasiekė mėnulį, bet... 
pasitenkino skriejęs aplink pla
netą.

Mėnulis ir Wells romanuose
Kiti, po Verno, rašytojai, savo 

herojus buvo jau nutūpdinę mė
nulio paviršiuje. Pvz. britų isto
rikas bei rašytojas, H. G. Wells 
1901 m. parašė apysaką “Pir
mieji žmonės mėnulyje”. Čia 
smulkiai pavaizduotas nusileidi
mas mėnulio paviršiuje.

Būdinga, kad minėtas J. Verne 
vertina amerikiečių technikų 
bei specialistų sugebėjimus. Pvz.

__ ___ _____ jis savo knygos pradžioje pažy-
Jules Verne romanas virsta tikro- mi: ‘‘Jokiai — geriausi pasauly
ve Čia matyti knygoje aprašytas mec,111 kai, tai, is prigimties
erdvėlaivis, laimingai grįžęs iš ke- inžinieriai. Dėl to jie pranašes- 
Uonas į mėnulį. ui už europiečius”.

goję ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, kiek vėsiau, bet vis 
dar šilta ir drėgna, temp. sieks 
80 ir daugiau 1. F., galima per
kūnija, ryt — saulėta, be paki
timų.

Saulė teka 5:30, leidžias 8:23.

JIE JAU PAKELIUI Į MĖNULĮ
Vakar rytą pradėtas istorinis erdvės žygis į mėnulį — Trys astronautai "Apollo 11" 
žygį pradėjo tiksliai ir pirmosios paros kelionė vyko šauniai, be sutrikimų — Prez. 
Nixcnas astronautus sveikino telefonu: "Jūs pakėlėte ne tik amerikiečių tautos, bet 
ir viso pasaulio dvasią" — Per 500 mil. pasaulio gyventojų stebėjo televizijos per
davimo vaizdus — Nekantriai laukiama sekmadienio, jiems nutupiant, akimirkų — 
Tikros "mėnulio pamišimo" nuotaikos daugely pasaulio kraštų.

'Jau apie 85,000 mylių 
(nuo žemės

CAPE KENNEDY. — Ilgai 
ir nekantriai lauktos akimirkos 
— “Apollo 11” erdvėlaivio paki
limas į erdvę — įvyko vakar, 
“Saturno” raketai erdvėlaivį su 
trim astronautais iškėlus į erd
vę numatytu laiku — 9:32 rytų 
(8:32 vid. Amerikos) laiku iš ! 
ryto.

Praslinkus 12 minučių, erd
vės centras Houstone patvirti
no: erdvėlaivis pateko į žemės 
orbitą ir pradėjo skrydį aplink 
žemę.

Po pustrečios vaalndos, jiems 
du kartus skriejus aplink žemę, 
12:16 (11:16) vai. astronautai 
įjungė paskutinės raketos — 
nešėjos pakopos variklį ir erd
vėlaivis buvo pervestas iš orbi
tos aplink žemę skridimo į mė- 

' nulio link trajektoriją. Po to, 
pagrindinis astronautų “laivas” 
atsiskyrė nuo raketos - nešėjos 
paskutinės, trečiosios, pakopos 
ir skriejo į mėnulį savarankiš
kai.

Skrisdamas per žemės trau
ką erdvėlaivis buvo išvystęs 24, 
500 mylių per vai. greitį. Toliau 
jo greitis mažėjo.

Prieš tris istorinio žygio vy
rus — 240,000 mylių kelionė 
mėnulio link. Vakar 11 vai. nak 
tį jie jau buvo sukorę 75,000 
mylių nuo žemės, gi šiandien 
rytą bus įvykdę jau apie 85,000 
mylių kelionę.
Žmonijos viltys skrieja drauge 

su astronautais
Erdvės kelionė, pati svar

biausia iš buvusių, buvo pradė-

tinka kelionei. Astronautai pa
pusryčiavo (steikas, kiaušiniai, 
pakepinta duona, kava ir apel
sinų sunka) ir netrukus, esant 
palankioms oro sąlygoms, pra
dėjo istorinį žygį.

Prieš skrydį pradedant, buvo 
sutrikęs vandenilio tiekimas, 
bet tai buvo greitai pataisyta.

Į Cape Kennedy pakilimo vie
tą atvyko vieno astronautų, žy
gio kapitono N. Armstrongo

ta itin sėkmngai bei sklandžiai, žmona. Kitų dviejų žmonos su
Dar prieš trims astronautams 
įlipant į erdvėlaivį, gydytojai 
pripažino: jie gerai pailsėję ir

Osvaldo Lopez, Hondūro areziden- 
tas

TRYS ASTRONAUTAI

vaikais liko namuose, Houstone, 
kur pakilimą stebėjo televizijoj. 
Prez. Nixonas, su šeimos na
riais ir kai kuriais svečiais, 
pvz. su astronautu F. Bormanu, 
pakilimo akimirkas taip pat ste
bėjo televizijoje.

Skrydis pradėtas ir su erd
vėlaiviu drauge keliauja visų 
geros valios žmonijos gyvento
jų viltys, maldos bei. linkėjimai. 
Tuos linkėjimus, viltis reiškė 
ligi 1 milijono svečių pačioje 
Floridoje ir bent 500 milijonų 
televizijos žiūrovų visame pa
sauly.
Prez. Nbconas linkėjo sėkmės 

telefonu
WASHINGTON. — Liepos 

15 d. popiet, skrydžio išvakarė
se, prez. Nixonas telefonu pa- 

, Į siekė astronautus, “Apollo 11” 
žygio dalyvius ir jiems linkėjo

Tai įvyks, JAV laiku, naktį iš liepos 20 į liepos 21 d. — du astronautai, 
Armstrong ir Aldrin dvi su puse valandos atliks visą eilę veiksmu .mė
nulio paviršiuje

Armstrong — veteranas 
erdvėje

Vienintelis civilinis asmuo, ne 
profesinis lakūnas, aviacijos ka
rys, vakar pradėjęs su kitais dviem 
žygį į mėnulį, Neil A. Arms
trong, yra pakankamai patyręs 
ir laikytinas tikru veteranu erd
vės žygiuose. Jis astronauto kar
jerą pradėjo 1962 m. ir dalyva
vo trijuose “Gemini” skrydžiuo
se: 5,11 ir 8 - šiam pastarajam 
jis vadovavo.

Gimęs Ohio valst., prieš 38 
metus, Armstrong dalyvavo Ko
rėjos kare, ir du kartus buvo vos 
išvengęs mirties.

Greitųjų lėktuvų vairuotojas
Armstrong dar 16 m. amž. bū

damas, jau gavo leidimą vairuo
ti lėktuvą. 1955 m. pradėjęs ben
dradarbiauti su erdvės tyrinėji
mų įstaiga. NASA, jis skraidė 
X-15 bandomaisiais, didelio grei 
čio lėktuvais, išvystęs apie 4000 
mylių per vai. greitį ir pasiekęs 
40 mylių aukštį. Iš viso skraidęs 
4000 valandų. Armstrong yra 
šaltai galvojąs, santūrus ir tin
kamas vadovas.

Collins — antrą kartą erdvėje
Leit. pulk. Michael Collins, 

taip pat 38 m. amžiaus, panašiai 
kaip erdvėlaivio kapitonas, N. 
Armstrong, yra išskraidęs dau
giau kaip 4000 valandų. Collins 
yra dalyvavęs “Gemini” 10 žygy
je. Jis yra gimęs Romoje, Italijo
je, jo tėvui, maj. gen. James L- 
Collins, anuomet buvus kariniu 
attache Romos JAV ambasadoje.

Jis 1952 m. baigė West Point 
akademiją, mokėsi privačiose mo
kyklose Washingtone. Dar ir 
šiandien neaišku, kodėl jis pasi
rinko aviaciją, pradėjęs bandyti 
naujuosius lėktuvus.

'• Izraelio min. pirmininkė 
Goldą Meir liepos 26 d. atvyks 
į JAV ir numato pasitarimus 
su prez. Nixonu. Ji viešės JAV 
10 dienų.

Fidel Sanchez Hernandez, EI Sal- 
vador prezidentas

Aldrin <- disertacijos autorius
Trečiasis “Apollo 11” žygio da

lyvis, Edwin E. Aldrin, Jr., 39 m. 
amž., prieš pradėjęs darbą erdvės 
žygių srity, parašė disertaciją 
daktaro laipsniui gauti, apie su 
sitikimus erdvėje. Ir jis - patyręs 
lakūnas, dalyvavęs “Gemini” 9 
ir 12 skrydžiuose, su lėktuvais 
skraidęs apie 3500 valandų. Gi
męs Montclair, New Jersey valst., 
sūnus aviacijos ats. pulk. E.E. 
Aldrin, Sr. Šis, dabar 73 m. amž. 
tebegyvena New Jersey valst. 

Salvadoro - Hondūro
karas

SAN SALVADOR. — EI Sal- 
vador, kurio daliniai tariamai 
įsiveržę apie 20 mylių į Hondū
ro gilumą, nekreipė dėmesio į 
OAS — Amerikos valstybių or
ganizacijos, kreipimąsi sustab
dyti karinius veiksmus. Salva
doras reikalauja, kad Hondūras 
pasiduotų...

EI Salvador žiniomis, jo da
liniai, su tankais, žygiuoją Hon
dūro sostinės, Tegucigalpa, kryp 
timi, apie 40 mylių nuo abiejų 
kraštų sienos.

Aviacijos veiksmų vakar ne
buvo, tačiau abiejų kraštų sos- 

, tinėse vakar buvo vykdomos 
i aptemdinimo priemonės,

Toronto užmiestyje miesto 
tarybos narys pasiūlė pirmadie
nį paskelbti Žmogaus mėnulyje 
diena.

Belgrado, Jugoslavijoje radi
jas užsakė specialų “Himną 

Sąjungos apskaičiavimu, vakar įMmonautaniB”, gi dienraštis
dienos “Apollo 11” erdvėlaivio “7?™^ Novo* ’ paskyrė 

800 dol. dovaną skaitytojui, ku
ris atspės pirmuosius Arm
strongo žodžius, jam atsiradus 
mėnulio paviršiuje.

Kolumbijoje, Bogotoje, stu
dentai pirmadienį turės laisvą 
dieną — norima, kad jie galėtų 
naktį stebėti astronautų “pasi
vaikščiojimą” mėnulyje. Ka
dangi Kolumbijoje tėra apie pu
sę milijono televizijos priimtu
vų, vyriausybei įsakius, TV a- 
paratai bus viešai pastatyti mie 
stų aikštėse ir krautuvėse.

Koks dėmesys žygiui teikia
mas Kolumbijoje, liudija tai,

Menulis
Apie 600 mil. televizijos žiūrovų

ŽENEVA. — Europos Radijo

pakilimą ir žygio tolimesnį vyks 
mą bei vaizdus, mėnulyje atsi
radus dviem amerikiečiams, 
seks 592 milijonai televizijos 
-žiūrovų, 40-je pasaulio kraštų.

Pasaulis turi vieną temą: 
skrydį į mėnulį

Vakar dienos įvykis, dėmesys 
jam, sukaustė beveik viso pa-

., . ,T. , šaulio kraštus ir jų gyventojus,sėkmės. Nixonas pažymėjo: Kalbama> kad «mėnulio j. 
Jus pradedate didžiausią pa- žimo-. epidemija vis plbltanti

šaulyje žygį. Jūs vežate drauge 
Visų mūsų linkėjimus bei mal
das”.

Prezidentas nurodė: “Tai, ką 
jūs vykdote, kildami į mėnulį, 
reiškia, kad jūs keliate ir Ame
rikos tautos bei viso pasaulio 
dvasią. Jūs drauge vykstate ir 
su geros valios jausmais”. Ast
ronautai prezidentui dėkojo ir 
teigė, kad juos padrąsinę ir jo 
ir visų krašto gyventojų linkė
jimai.

Prez. Nixonas, šalia linkėjimų 
telefonu, astronautams pasiun
tė ir telegramą. Jis liepos 23 d. 
skris į Ramiojo vandenyno sri
tis, į pietvakarius nuo Havajų, 
pasitikti sugrįžtančių astronau
tų.
B. prezidentas Johnsoaios ir

r

viceprezidentas S. Agnew,
erdvėlaiviui palydint, vakar bu
vo žymiausiais svečiais, šalia 
Kongreso narių, vyriausybės 
narių ir kelių tūkstančių kvies
tinių svečių.

ir apimanti vis daugiau kraštų.
Iš Bonnos, Tokio, Belgrado, 

Toronto ir kitų pasaulio miestų 
pranešama: visi kalba apie žygį 
į mėnulį ir trijų astronautų 
Skrydį.

Japonijoje, kurios milijonai 
gyventojų, satelito dėka, ste
bėjo pakilimo akimirkas, visi 
kartoja trijų herojų pavardes. 
Krautuvėse tūkstančiai perka 
erdvėlaivio modelius. Vienas 
Tokio TV pranešėjas įsigijo ast
ronautų aprangą ir penkioms 
dienoms užsidarė viename sosti- 
hės viešbuty. Kai kurių japonų 
vasarviečių geriausi kambariai 
pavadinti “Apollo” vardu. •

Belgrado radijas užsakė 
“Himną kosmonautams”

Vak. Vokietijos dienraščiai 
pirmuosiuose puslapiuose skel
bė visas skrydžio ruošos smulk
menas. Vokietijos radijas ir te-

kad sekmadienį numatytos fut
bolo rungtynės atšauktos.

Arabų ir Izraelio generolai 
stebėjo pakilimą...

Kviestųjų svečių tarpe erd
vėlaivio pakilimą stebėjo atvy
kę 22 valstijų gubernatoriai, 
40 miestų merų, 290 krašto pre 
kybos bei pramonės atstovų, 69 
svetimų kraštų ambasadoriai 
ar pasiuntiniai, (jų tarpe ir Lie
tuvos Atstovas, charge d’af- 
faires J. Kajeckas), be to, dau
giau kaip 100 įvairių kraštų 
ministerių, atstovaujančių mok 
slo, švietimo reikalus ir sveti
mų kraštų kariniai atstovai, jų 
tarpe arabų kraštų bei Izrae
lio kariniai atstovai — genero
lai.

• Ženevos nusiginklavimo kon 
ferencija posėdžiaus šiandien,

levizijos trys kanalai skrydžiui i Antradienį jos posėdis vyko vos 
skyrė svarbiausią vietą. Į dvi minutes.

I BRITiSH™
i HONDŪRAS

HONDŪRAS
) ZACAPA,
* GUATEMAtA

SAN,/ ’u ^TEGUCIGALPA
SALVADOR

Mcar

EI Salvador ir Hondūras valstybės Vid. Amerikoje. Pranešta apie Salvador dalinių įžygiavimą į Hondūrą 
bei kautynes, žvaigždutėmis pažymėtos abiejų kraštų sostinės: San Salvador ir Tegucigalpa
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RŪTOS ANSAMBLIS
56-jo seimo delegatai ir svečiai 

rugpiūčio mėnesį turės progos 
pasiklausyti lietuviškų dainų, 
kurias penktadienį per seimo Kul 
tūrinį vakarą Šv. Jurgio salėje, 
Newarke, dainuos Rūtos an
samblis. Kartu jie turės progos 
su tuo ansambliu susipažinti.

Rūtos ansamblis gimė 1941 
on. spalio mėn., kai naujai įsteig 
tos radijo valandėlės “Lietuvos 
garsai” vedėjas Jokūbas Stukas 
suorganizavo to paties vardo cho
rą, kaip pagelbinę priemonę lie
tuviškoms transliacijoms. Stuko 
vadovaujams 35-kių balsų cho
ras pirmą kartą pasirodė visuo
menei 1941 m. gruodžio mėn., 
Lietuvos prezidento Antano Sme
tonos garbės suruoštoje progra
moje.

Kai antrasis pasaulinis karas 
pašaukė daug jaunų žmonių, cho
ras trumpam apmirė. 1944 me
tais jis buvo atgaivintas kaip 20- 
ties balsų moterų choras, ir jo 
vardas buvo pakeistas į Rūtos 
chorą. Jis vėl pradėjo duoti lietu
viškų dainų koncertus New - 
York ir New Jersey valstijose.

1945 m. buvo suorganizuota 
tautinių šokių grupė, taip pat 
Rūtos vardu, kaipo talkininkė 
lietuviškajai radijo valandėlei, 
dabar jau vadinamai “Lietuvos 
prisiminimais”.

Moterų choras vėliau išvirto 
į moterų kvartetą.

1950 metais vėl buvo suorgani
zuotas mišrus choras, taip pat 
Rūtos vardu, Liudo Stuko vado
vaujamas. Tuo pačiu metu tau
tinių šokių grupė buvo sujung
ta su choru į vieną Lietuvių Rū
tos ansamblį. Ansamblis, kartu 
su moterų kvartetu, kaip viene
tas pasirodė 1951 m. sausio mėn. 
“Lietuvos prisiminimų” dešimt
mečio sukakties minėjime.

Rūtos ansamblio šokių grupė, 
daug kartų su pasisekimu pasiro
džiusi lietuviams ir svetimtau
čiams, 1961 m. nutilo.

Algirdo Kačartausko vadovau
jamas Rūtos choras nuolat augo 
skaičiumi, veikla ir garsu. Jis jau 
nebėra “Lietuvos prisiminimų” 
radijo padalinys, nors dažnai 
dainuoja per radiją, per minėji
mus arba radijo koncertus. Ke
letą kartų pasirodė ir lietuviško
se televizijos programose, o taip 
pat įvairiuose lietuvių ir nelietu
vių koncertuose bei minėjimuo
se.

Rūta dalyvavo pirmojoje ir an
trojoje JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventėse Chicagoje, ir ke

liuose religiniuose koncertuose. 
Tas choras negalėjo likti nepas
tebėtas pasaulinėje parodoje New 
York mieste 1964 metais, kai 
dainavo Lietuvių dienoje rug
piūčio mėnesį Singer Bowl ir ki
tuose pavilijonuose. RCA pavili- 
jone Rūtos dainavimas buvo į- 
rekorduotas į magnetafono juos
telę ir paskui dvi savaites duoda
mas per televiziją.

Paskutinieji Rūtos koncertai 
buvo: pernai rugsėjo mėnesį Wil- 
kes- Barre mieste, Pensilvanijoje, 
ir 1967 m. spalio mėn., paskui 
antrą kartą šį pavasarį, Worces- 
teryje.

Rūtos ansamblis 1959 metais 
išleido savo pirmą plokštelę, ku
rioje dainuoja ir solistė Lionė Jo- 
dytė. Vėliau buvo išleistos dar 
dvi plokštelės: “Dainuokime lie
tuviškai” ir “Lietuviškos Kalė
dos”. Pirmoje yra lietuvių liau
dies dainos, o antroje — lietuviš
kos ir tarptautinės giesmės. Abi 
plokštelės labai perkamos. Jų bus 
galima gauti vyčių seime.
Rūtos repertuaras yra platus. 

Jis turi lietuvių liaudies dainas, 
vėlesnius lietuvių muzikų kūri
nius, ištraukas iš operų ir kitus 
žinomesnius tarptautinius daly
kėlius. Todėl Rūtos koncertas 
vyčių seime tikrai bus įdomus ir 
gražus. V.

SEZONO UŽBAIGTUVĖS
Vyčių salėje, Chicagoje, birž.

13 d. įvyko Illinois — Indiana 
apygardos vyčių choro sezono 
užbaigtuvės. Prasidėjo Susirinki
mu, kurį atidarė ligšiolinis cho
ro pirmininkas J. Aukščiūnas, 
pasiūlydamas susirinkimui pir
mininkauti V. Bilitavičių, sekre- 
toriaut E. Pakalniškienę. Susi
rinkimas prezidiumą priėmė vien
balsiai.

Pranešimą padarė choro vedė
jas F. Strolia. Jis apgailestavo, 
kad šiais metais choras negalėjęs 
išvystyti pilnos veiklos. Ateity
je sąlygos būsiančios geresnės ir 
choras turėsiąs daug dirbti, besi 
ruošdamas įvairiems pasirody
mams. Rašytojos Birutės Pūkele- 
vičiūtės vardu dėkojo choristams 
už pagalba išleidžiant naują vai
kų plokštelę. Dėkojo už užuo
jautas, Mišias ir rūpestį, parody
tą a.a. jo tėvelio J. Strolios mir
ties proga. Dėkojo valdybai už 
darbą ir susiklausymą metų bė
gyje.

Choro pirmininkas J. Aukš
čiūnas savo kalboje ragino cho
ristus būti vieningais ir toliau.

Amerikiečiai išlydi laivą, išplaukiantį iš Vietnamo į Okinavą, su JAV 
kariais, kurie atitraukiami iš Vietnamo, pagal prez. Nixono paskelbtą 
programą. Pradžioj atitraukiama 25,000 vyrą.

Clevelando vyčiai senjorai po Mišių užkandžio metu. Rožė Sankalienė, 
pakelta į antrą laipsni, bučiuoja vysk. Brizgiui žiedą. Juos' stebi garbės 
narys ir “Vyčių Veiklos” korespondentas Juozas Sadauskas.

CENTRO VALDYBOS POSĖDIS
Lietuvos Vyčių organizacijos 

centro valdyba birželio 15 d. 
buvo susirinkusi Robert Treat 
viešbutyje Newarke. Posėdį ati
darė malda N.Y. ir N.J. apygar
dos pirm. Laurynas Janonis 
Jis yra ir centro valdybos iždo 
globėju. Be Jo posėdyje dalyva
vo dar šie asmenys: Longinas 
Švelnis iš Pietinio Bostono, Nan- 
cy Kober iš Great Neck, Marija 
Jankauskienė iš Worcesterio, gar
bės narė Ona Mitchell iš Eliza
beth, garbės narys ir buvęs centro 
valdybos pirmininkas Juozas Bo- 
ley iš Broooklyno, Marija Kober 
iš Creaut Neck, Marija Stonytė 
iš East Orange, Loreta Stukienė 
iš Hillside, Pranas Vaškas iš 
Netvarko, Darata Dutkutė iš 
Maytvood, Ona Bender ir Helen 
Gillis iš Worcesterio.

Pranešimas apie paskutinį cen
tro valdybos posėdį, įvykusį ko
vo mėn. 29 d. Youngstotvne, 
buvo perskaitytas ir priimtas. Po
sėdyje dalyvaują centro valdy
bos nariai padarė pranešimus, o 
tie, kurie į posėdį neatvyko, savo 
pranešimus, atsiuntė raštu.

Ilgus pranešimus apie artėjan
tį 56-jį seimą, kuris vyks rugpiū
čio 21-24 dienomis Robert Treat 
viešbutyje, Netvarke, ir bus glo
bojamas Netv York - Netv Jer
sey apygardos, padarė Laurynas 
Janonis ir Loreta Stukienė. Tai 
buvo tikrai gražūs pranešimai; 
Galima pagirti seimo rengimo ko
mitetą už jo pastangas šių metų 
seimą paversti istoriniu mūsų 
organizacijoje. Kadangi turime

Kasininkas L. Paukšta patiekė 
finansinę apyskaitą.

Vicepirmininkas V. Bilitavi- 
čius iškėlė kai kurias negeroves, 
gal būt ne iš blogos valios atsi
radusias.

Susirinkimo dalyviai įnešė 
daug įvairių pasiūlymų dėl atie- 
ties planų, kaip padidinti choro 
narių skaičių, kokius organizuo
ti pasirodymus, kaip pakviesti 
lietuviškus spaudos atstovus į 
kiekvieną pasirodymą. Vyčių žur
nale “Vytyje”, Illinois -Inidiana 
apygardos biuletenyje “The 
Trumpet”, “Vyčių Veiklos” sky
riuje “Drauge” turėtų būti daž
nesni choro veiklos aprašymai. 
Ilgai tęsėsi diskusijos visais rū
pimais klausimais.

Po pasitarimų sekė valdybos 
rinkimai. Naujoji choro valdyba 
bus šitokio sudėties: pirmininkas- 
Vytautas Bilitavičius, vicepirm- 
ninkė - Zita Reinytė, sekretorė- 
Emilija Pakalniškienė, kasinin
kas - Juozas Juška.

J revizijos komisiją pakviesti: 
Vladas Paliulionis ir Jonas Aukš
čiūnas.

Susirinkimą uždarydamas V. 
Bilitavičius dėkojo choristams už 
pasitkėjimą išrenkant jį pirmi
ninko pareigoms. Pasižadėjo 
dirbti, kad Illinois - Indiana apy
gardos choras būtų gražus, darb
štus ir vieningas.

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Jas suorganizavo ligšiolinė cho
ro sekretorė Elena Gudauskaitė. 
Antaninės Lietuvoje visiems bū
davo gerai žinomos, nes valsty
bės prezidentas buvo Antanas. 
Laimingu supuolimu ir šį vaka
rą tais prisiminimais gyvename, 
sveikindami Antaną Bilitavičių. 
Giedojome jam “Ilgiausių me 
tų”, pakilnojome, ir valgėme ska
nų vardadienio tortą.

Gražios vasaros choristai. Ru
denį su naujomis jėgomis grįši
me prie lietuviškos dainos. E.P.

CHICAGIŠKIAI
Neužmirškite dalyvauti Pa

vergtųjų tautų parade šį šešta
dienį.

šimto metų sukaktį nuo gimimo 
Lietuvos Vyčių organizacijos į- 
kūrėjo, dalis seimo bus pašvęsta 
jo atminimui pagerbti. Paminėji
mui laikas yra parinktas sekma
dienį po pietų, rugpiūčio 24 -tą. 
Garbės narys Juozas Boley paruo
što minėjimo programą.

Buvo tartasi ir dėl ateinančio 
Lietuvių Kongreso, įvykstančio 
Darbo dienos savaitę Detroite. 
Daugiau šis klausimas bus pa
liestas seime.

Centro valdyba nutarė pasvei
kinti naująjį Europos lietuvių 
vyskupą Antaną Deksnį.

Dr. Stukas kalbėjo apie su
manymą organizuoti vyčių eks
kursiją į Romą 1970 metais, da
lyvauti Lietuvos Kankinių ko
plyčios šventinimo iškilmėse. 
Smulkesnių žinių tuo klausimu 
bus vėliau.

Baigfant posėdį maldą sukalbė
jo Juozas Boley. Sekantis centro 
valdybos posėdis bus rugpiūčio 
20-tą Robert Treat viešbutyje 
Newarke. Prasidės 8 vai. vakare. 
Nuoširdi padėka priklauso N.Y. 
ir N.J. apygardai, už valdybos 
nariams ir svečiams parodytą vai
šingumą. F. V-

— Skokie detektyvas pirma
dienį pašovė šiaurinėj Chicago
je jaunuolį, kai jis bandė areš
tuoti netoli Montrose ir Paulina. 
Jaunuoliui buvęs duotas perspė
jimo ženklas.

0R. ANNA BALIUNAS
AKTŲ. AUSŲ, NOSIES IP 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2S5S \Vesi SSrd Street
'ei kH'-'ritftji IG 12 .-ai Ii 7 9 r 
vak Šeštai! ientale lo i ^al Tračia 
!len) užrtarv*- r ig-onlel orllmaml su 
■Įtarus.

Oflao telefonas: PR 8-3229 
Res telef O/Albmok 5-5O76

Rezid. I'elef. 239-4083
0R. K. G. BALUKAS

UU'SERhlA IR MOTERĮ? 1,(008 
OINEKOIX»GlNft OH1RTTRO1.I4

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

Priima ligonius pagal susitarimą 
lel neatsiliepia, skambinti S74-8012

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

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

Route 25, Elgin, Blinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos lr 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

Tel. ofiso HE 4-5849, rez S88-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, pemttadle- 

naia 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
I.liront&i orllmaml D&-K&J nusitari/nu

CRANE SAVINGS
4 B D L0 4 H ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 Wes>t 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me- Naujas aukštas divi-
tu Certlflcatų sąskaitas dendas mokamas už

Minimum $5,000.00 mvestavlmo sąskaitas.

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

<7 s v PIRMAD. Ir KETVIRTAD............. 9 V. r. Al 9 V. T.VALANDOS: ANTRAD. lr PENKTAD................... 9 v. r. lkl 6 v. V.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. 4. — Trečlad. uždaryta j

-------- ------ i .. ........

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875 J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

Jr

lt NAUJŲ - 20 DEMONSTRUOTU
1968 CHRYSLER

Paskutinė proga! 
SUTAUPYKITE IKI #3,000.00 

nuo fabriko kainos. 

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

4030 ARCHER AVENUE — TEL VI 7-1515

Vartotą automobilį galite pirkti 
pradedant $50.00.

r?

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

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, SeStadie 
mąis — 8:80 — 12:00

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477, Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBE — NERVŲ LR 
EMOCINES LIGOS

Crayvford Medical Building 
6440 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr moterų ilgos 
Glnekologlnč Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt lr penkt. 
nuo 12 lkl S vai. lr nuo 6 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktiką

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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 6Srd Street

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

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1S8.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Conrt, Cicero
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečlad 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — KEUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p„ 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSICAL
THERAPIST

4788 S. Damen Ave., Chicago, UI. 
Dlathermy — Ultrasound — 

Massage 
Tik susitarus

Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet, šeštad. 2—4 
vai. popiet.
Tel. FR 6-3085 arba FR 6-6885

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-415B

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

IR VAIKO LIGŲ

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVest e ra Avenue 

Plrmad.. antrad.. ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. lkl l vai. p p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 231 2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmiock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: pirmad., ketv., 6—8 va!., 
antra lr penkt. 1—4 vai. 

Prllm ln5 Ja tik su. Įtarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS. OPT.
8424 VV. 6Srd SL, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius i* 
"contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 Su. Damen Avenne
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423
fi?

2660

D B. E. N I N G U S
RENTGENOLOGAS

9760 So, Kedzie Avenue
VaL, plrmad., antrad., ketvirtad. ii 
penktad. 8 v. r, lkl 9 v. v. Treč. b 
Šeštad. 8 v. r. iki 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

i 2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc )
Priima ligonius tiktai susitarus _

. (By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS .IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DB. ALDONA ŠIMKUS
akių ligos ir chirurgija

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, UL

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

Vizitai pagal susita,-ima

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

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

Valandos: pinu. ir ket. nuo 18 va) 
lkl 2 vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą.

DB. P. STBIMAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 71st Strfcer 

Telefoną* — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. va penktad. 10—11 
v. r.. 2-8 v. vak, šeštad. 1-.4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. Uždaryta 
_______ Rezid. tel. VVA 5-8099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTI KA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir fez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospeot 8-122S

Oflao vai.: , Pirm., antr., Treč. b 
penikt. nuo 2 ikl 4 vai. lr nuo 6 lkl 8 
r. ▼. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal snijltarimą,

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DB. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. lr 6—8 vai. vak. 

Trečlad. tr šeštad. uždaryta

Tel. 1‘Rospect 6-9400
0R. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albany Avenne 
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVeet 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. b 7 lkl 8 ▼. ▼.

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą 

Ofiso tol. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakare, 
šeštadieniais U-1 vai. popiet.



Pasmerkus diktatorius,

KAS LIKO NEPASMERKTAS
SOVIETŲ PIRŠIMASIS DRAUGYSTĖN

Taika ir pastangos bičiuliautis su JAV

Juodoji Amerika (1)

PASITURINTYS NETURTINGIEJI
Visas pasaulis pasmerkė du 

amžių bėgyje kruvinuosius dik 
tatorius — Hitlerį ir Staliną. 
Malonu, kad Staliną pasmer
kė ir patys Maskvos komunis
tai, ir nuolat kalbama apie Sta
lino metais padarytas neteisy
bes, bandoma rehabilituoti nu
teistieji, iškeliami Stalino žiau
rumai. Net ir tuos žiaurumas 
padėjęs vykdyti Berija taip 
pat pasmerktas ir sunaikin
tas. Komunistinėje spaudoje 
nuolat tenka matvti raštu apie 
blogus asmenybės kulto me
tais padarytus sprendimus, 
nuolat kalbama apie asmens 
kulto, tai yra Stalino valdymo 
metais padarytus ekonom.nivs 
ir kultūrinius nuostolius, anie 
bereikalingus žiaurius valy
mus. Be abejo, tenka sutikti, 
kad Stalinas ir Hitleris buvo 
patys žiauriausieji tironai, 
prieš kuriuos Neronas tebuvo 
tik vargšas skurdus mėgėjas. 
Bolševikai pasmerkė Hitlerį ir 
nacių partiją. Tač'au, pasmerk 
darni Staliną, nepasmerkė ko
munistų partijos, kurios dar
bai nė kiek nemažiau kruvini, 
negu Hitlerio, nacių ar Stalino.

*
Beveik už mėnesio sueina 

istorinė sukaktis, kada 1939
ttt. rugpiūčio 23 d. Sta’mas su 
Molotovu nutarė padėti Hitle
riui pradėti karą, už tai išsi
derėjo dalį Lenkite?!. Fstiją, 
Latviją ir Besarabiia. Vėliau 
Stalinas paprašė Hitlerio ir 
Lietuvos, Hitleris negailėjo, 
nes tikėjo, kad vėliau ils viską 
iš Stalino atsiims. Du diktato
riai pasidalino savo kaimvnus. 
Naciai ir komunistai sėdėio 
prie vieno stalo, draugiškai 
tardamiesi, ką reikia grobti ir 
ką žudyti.

Naciai ir Hitleris pasmerkti, 
pasmerktas jų bendradarbis 
Stalinas, tačiau nepasmerkta 
komunistę partiia. vykdžiusi 
tuos tironų nutarimus. Jeigu 
jau pasmerkti karo pradėtoial 
naciai ir Hitleris, jei pasmerk
tas asmenybės kulto įvedė ja s 
Stalinas, tai reikia, kad būtiį 
pasmerkta ir komunistu par
tija. Tai svarbu nuolat kelti, 
ir ypač dabar, minint nuo na
cių ir komunistų, Hitlerio ir 
Stalino susitarimo trisdešim
ties metų sukakti, nes šios su
tarties padariniai teb'ra ne
atitaisyti. Pasmerkti du dik
tatoriai ir viena partija, o ta
čiau kita, draugiška naciam, 
komunistų partija tebėra ne
pasmerkta.

*
Yra teigiama, kad Stalinas 

jautęs, g jo naciai galį nesi
laikyti savo draugei komunis
tų partijai duotų pažadų, ir 
Stalinas manęs, kad jo bičiu
lis Hitleris galįs apgauti, to
dėl vieton, kad Lietuva liktų 
neriklausoma, Stalinas iš Hit
lerio paprašė Lietuvos bent

Spaudoj ir gyvenime

iki Nemuno. Tačiau šiuo pra
šymu Stalinas parodė, kad jis 
šalia sadistinių palinkimų ne
turėjo jokio politinio sumeti
mo. Jeigu Lietuva būtų išliku
si nepriklausoma, tai ji būtų 
buvęs barieras ir, kai Hitleris 
būtų pradėjęs karą, jis būtu 
turėjęs pereiti Lietuvą ir Mas
kva nebūtų per kelias dienas 
sufcišusi savo šimtatūkstanti
nių armijų. Lietuvos užgrobi
mas komunistams buvo kenks
mingas. Bet tai istorijos reika
las. Mūsų šiuo metu uždavi
nys reikalauti, kad nacių ir 
komunistų partijos draugiško 
susitarimo padariniai būtų pa
naikinti. Be abejo, niekas šiuo 
metu nesiims to vykdyti, ta
čiau nuolat ir nuolat reikia 
kelti nacių ir komunistų drau
gystę, įgalinusią pradėti II-ji 
pasaulinį karą. Jeigu jau pa
galiau Sovietų Rusijos XX 
partijos suvažiavime 1956 m. 
vasario 24 d. buvo pasmerk
tas Stalinas, tai turi būti pa
smerkti ir jo visi darbai.

“Encyclopedia Britanica”, 
rašydama apie komunizmą, iš
kelia Stalino žiaurumus, to
dėl mūsų uždavinys skelbti, 
kad tas žiaurusis, anot encik
lopedijos, tironas yra drauge 
su Hitleriu pasidalinęs įtakos 
sferomis, kas, sunaikinus na
cius ir pasmerkus Staliną, te
bėra neatitaisvta.

*
Minint Pavergtųjų tautų sa

vaitę ir ta proga rašant į ame
rikiečių laikraščius, ruošiant 
plakatus ar kPkias paskaitėles 
per radiją, nuolat reikia iškel
ti, kad komunizmas yra naciu 
draugas, kad tų abiejų partijų 
ir jų vadovų pasitarimo rezul
tatas — Baltijos tautų paver
gimas tebėra neatitaisytas. 
Šios gėdingos nacių ir komu
nistų sutarties sukakties pro
ga reikia išnaudoti visus gali
mumus, ryškinant komunistų 
giminystę su naciais, ko niekas 
negali užginčyti, nes tai rodo 
susitarimo dokumentai, Molo
tovo ir Ribentropo parašai, į- 
vairios telegramos ir datos. 
Reikia, kad, smerkiant abu 
diktatorius ir nacių partiją, 
būtų pasmerkta ir komunistu 
partija, neleidžianti nacių lr 
komunistų partijų susitarimo 
metu pagrobtose Baltilos m 
kitose tautose jokios laisvės. 
Maskva teigia, kad Pekino ko
munistai yra banditai, Pekinas 
teigia, kad Maskvos komunis
tai pasiutę šunys. Mes per 
daug neprieštaraujame dėl šio 
komunistų tarpusavio plūdi
mosi. Tai jų reikalas vadintis 
tikraisiais ir nemeluotais var
dais. Mums svarbiausia, kad 
būtų atitaisyta skriauda, kad 
'būtų duota laisvė pavergtoms 
tautoms, kad komunistų par
tija nustotų tęsti savo bičiulių 
nacių pradėtą terorą. Al. B.

Liepos 10 d. užsienio reikalų 
ministerio A. Gromyko kalba 
įrodė, kad Sovietų užsienio po
litikoje tebevyrauja nesuderi
nami kraštutinumai. Praėjusį 
mėnesi Maskvoie buvo sukvies
tos 74 komunistų partijos pa
smerkti JAV imperializmui. Po 
komunistinio suvažiavimo sovie
tuose buvo šaukiami respubli
kiniai suvažiavimai ir net rajo
nų susirinkimai aiškinti komu
nistų partijų nutarimus.

Dar nepasibaigus nedraugin
gai JAV propagandai, Sovietų 
Užsienio reikalų ministeris skel
bia, kad Maskva siekia ne gerų, 
bet draugiškų santykių su JAV. 
A. Gromyko pritaria abiejų kra 
štų pirmūnų pasitarimams, de
ryboms branduoliniams gink
lams varžyti, pokalbiui vakari
nio Berlyno klausimais ir paša
linti branduoliniams ginklams 
Viduržemio jūros srityje.

Posūkio priežastys
Kas privertė Sovietų užsienio 

reikalų ministerį daryti šuolį 
nuo neapykantos iki JAV pasi
piršimo draugystėn.

Sovietų - Kinijos santykiai pa 
aštrėjo. Naujas karinis susidū
rimas Amūro upėje pietryčiuose 
nuo Chabarovsko pabėrė du’kes 
i akis. Kinų - rusų pasitarimai 
Chabarovske pasienio klausi
mams spręsti nesėkmingai bai
gėsi. Sovietai tebetelkia kariuo
menę ilgajame pasienyje. Ka
riniai įsistįprinimai daromi y- 
nač retai apgyventoje Mongoli
joje.

Kinų komunistų partija gąs
dina tautą, kad rusai ruošiasi 
kariniam puolimui, kuris būsiąs 
pradėtas ateinantį spalio mėne
sį. Karinis perrikiavimas daro
mas Sovietų pasienyje.

Tarkime, kad abiejų kaimy
nų karinė grėsmė perdėta, o abi 
šalys, nenorėdamos karo, atlie
ka aziatinį ažidimą kaimynu^ 
gąsdinti. Seniai prasidėjusi žo
dinė kova nuvedė į įniršį. Juo 
pasižymėjo ir A. Gromyko kal
ba.

A. Gromyko siekė kelių tiks
lų. Pirmasis jo tikslas apginti 
Sovietų grobį Europoje. Pasi
tarimuose dėl vakarinio Berly
no vėl bus daromas spaudimas

lomais. O Tėvų pranciškonų 
nų gimnazijos mokytojai, jos 
steigėjai, kurie tiek aukojosi lietu
viškam švietimui, ar kada nors 
gavo kokį atžymėjimą? Popie
rius, žinoma, nedaug reiškia, bet 
visuomenės dėmesys gali būti 
lemiamas”.

Norima čia lietuvių gimnazi
ją vėl atgaivinti. Tėvai, jauni
mo organizacijų vadovai, L. Ben
druomenės veikėjai, mokytojai, 
dvasininkai turi skatinti, kad 
daugiau jaunuolių įstotų į šią 
gimnaziją. Jei susidarys apie 100, 
gimnazija galės būti vėl atgai
vinta. Tai svarbus reikalas.

]. Daugi.

GEDIMINAS GALVA P. GAUČYS

vakariečiams, kad pripažintų 
Rytų Vokietiją.

Antrasis jų tikslas apsidraus
ti vakarų srityje. Sovietai per
ša JAV draugystę ne tiek siek
dami atsparos karo atveju prieš 
kinus, bet jau dabar ieško tal
kos Kinijai apsupti.

Sovietai deda didžiausias pa
stangas ansuipti Kiniją. Sovietu 
komunistų partijos generalinis 
sekretorius L. Brežnevas birže
lio 7 d. paskelbė, kad Maskva 
daranti žygius sukurti beudroio 
saugumo lanką Azijoje. A. Ko
syginas. lankydamasis Indijoje, 
Įtikinėjo, kad Sovietai tesiekią 
Azijoje ūkinių ir politinių, bet 
ne karinių tikslų.

Sovietų pastangos Kinijai ap
supti laikytinos nesėkmingomis. 
Indija nesutiko dalyvauti lanke 
kaimynui apsupti.

Sovietai pastaruoju metu su
švelnino santykius su Japonija, 
tačiau nepavyko jos palenkti. 
Japonija reikalauja atšaukti a- 
merikiečius karius iš jos valdų, 
tačiau ji nerodo noro tapti So
vietų politikos įrankiu.
Sovietų - Amerikos “bičiulystė”

Sovietai pergyveno keleriopą 
nesėkmę pastaruoju metu. Po
lėkis apsupti Kiniją nepavyko. 
Užsienio komunistų partijos ir 
net kai kurios komunistinės res 
publikos nepritarė Sovietų poli
tikai Kinijai pasmerkti. Krašte 
ryškus nepasitenkinimas kom
partijos vidaus politika, nors 
jis šiuo metu nekėlia atviros 
grėsmės. Šiose sąlygose Maskva 
bando pakartoti Stalino ir Chru 
ščiovo šuolius užmegsti glau
desnius santykius su JAV.

Amerikos astronautai jau kelyje į mėnulį. Čia astronautas1 Neil Arm
strong,. prieš kelionę beduodąs spaudos žmonėms pasikalbėjimą.

A. Gromyko pirmasis JAV 
draugystėn primena Chruščoivo 
žygius “bičiuliautis” su JAV. 
Jis bandė pasitelkti Washingto- 
ną s oręsti vokiečiu ir Berlyno 
klausimui. Jo pokalbiai su JAV 
prezidentais buvo nesėkmingi. 
Chruščiovo bandymas apsupti 
Kiniją pačioje įtampos pradžio
je laikytinas nepavykusiu.

Tarkime, kad Sovietai siekia 
vakaruose potliinio atoslūgio. 
Ką vakariečiai gali jo metu lai
mėti?

Europoie visi politiniai klau
simai greičiausia liks įšaldyti. 
Sovietai nėra linkę net šiuo me
tu daryti nuolaidų. Jie visomis 
priemonėmis gins savo įtakos 
sritį Europos žemyne.

Ne daug žada ir JAV sovieti
nė “bičiulystė”. Komunistų par 
tijų nutarimuose aiškiai pasa
kyta: komunistiniai kraštai įga
li siekti sambūvio su kapitalis
tiniais kraštais, tačiau nebus 
daroma nuolaidų komunistinių 
kraštų sąskaiton. Sovietai ieš
ko tvarinio jų naštai nešti, bet 
pasiruošę ji sunaikinti, kai jo 
patarnavimas bus nebereikalin
gas.

Sovietai, siekdami saugaus už 
nugario vakaruose, priversti tar 
tis su JAV. Net ir šiose sąlygose 
tariamos taikos sąskaiton ban
do iš JAV išsiderėti politinių 
nuolaidų. Ar JAV šiuo metu vėl 
pakartos praeities klaidas su
stiprinti rusiškam imperializmui 
ir kitų tautų priespaudos gran
dines Sovietuose?

Sovietų pasipiršimas draugys 
tėn yra ne naujas politinis mos
tas. Jis tik parodys, kiek yra 
pažengęs JAV budrumas ir ūg- 

' telėjusi politinė išmintis.

Daugelio europiečių manymu, 
juodasis amerikietis visvien yra 
turtingesnis už eilinį prancūzą,vo 
kietį ar anglą, nors 40 proc. bied- 
nesnis už savo baltąjį kaimyną. 
To nepaisant, juodųjų gyveni
mą Amerikoje europiečiai laiko 
pragaru. Norėdamas susipažinti 

j su negrų būkle vietoje, prancū- 
Įzų žurnalistas Guy Sitbow’as 
skersai ir išilgai apkeliavo JAV, 
matė ir pažino juodųjų gyveni
mą. Sugrįžęs, jis Paryžiaus žur
nale “Le Nouvel Adam” aprašė 
savo įspūdžius, kuriuos čia su
trumpintai atpasakosime.

G. Sithonas, bekeliaudamas 
po krašto šiaurę, pietus, rytus 
ir vakarus, matė kaip negrai gy
vena: vieni jų dažnai švariau vil
ki už baltuosius, kiti - daug link
smesni, o jų mergaitės gražesnės; 
daugiau jų darbininkų nei biz
nierių gatvėse. Tačiau jį sukrėtė 
Los Angeles.

Vieną vakarą, jo naujais paly
dovas jam pasiūlė pasimatyti su 
kai kuriais Juodosios jėgos vadais. 
Šį kartą prancūzas tikėjosi iš arti 
pamatyti JAV skandalą ir karin 
guosius vadus, besistengiančius 
jam padaryti galą. Jis važiavo 
žiom gatvėm su sodu supamais 
namais, ir jų mašina prie vieno 
tokių sustojo. Nustebintas pran
cūzų žurnalistas prispažįsta nie
kad nematęs tokių gražių namų. 
Takas į juos vedė per skoningai 
apšviestą sodą su puikiu peizažu. 
Kambarys, į kurį jiedu buvo įves
ti, išklotas nuo sienos iki sienos 
kilimu, kuris toks storas, kad sun
ku juo žengti. Iš didžiulės terasos 
buvo matomas vaizdas į Los An
geles įlanką. Viduryje įrengtas 
didelis maudymosi baseinas. Ar 
tai buvo filmo dekoracija, ar ap
gaulingas, suklastotas vaizdas? 
Ne, rašo G. Sithonas. Jis iš tikro 
stovėjo priešais juoduosius kovo
tojus, jis buvo pačiam Juodosios 
jėgos centre.

Būti negru — privilegija

Viename gale grojo orkestras. 
Aplink maudymosi baseiną — 
puošnios merginos. Poros šoko. 
Iš viso ten buvę apie 150 asme
nų. Ir jis — vienintelis baltasis. 
Tačiau daugelis jų atrodę balti, 
kaip tikri baltieji. Jam buvo pas
tebėta, kad jis nesąs atidus ste
bėtojas. Lengvai priplota nosis 
vieno, suraizgyti plaukai turėjo 
būti pastebėti. Jie galėjo neatro
dyti juodi, tačiau jie buvo juo
džiai. Jų protėviai turėjo būti 
juodi. Tada jis suprato, kad šia
me krašte, tiksliau šiame mies
te, šiuose namuose ir šiuo laiku 
būti negru reiškė privilegiją. Jo 
palydovas jam išaiškino, kad tai 
rasių mašymos išdava. Niekas 
tiksliai nežino, kiek dabar JAV 
negrų yra. Vieni sako jų esą 20 
milijonų, o kiti, kad 30.

Pasirodo, kad prancūzas buvo 
atvežtas į labdaringą vakarą Juo
dosios jėgos judėjimui paremti. 
Namai priklausė vienam juodųjų 
aktyvistų. To vakaro metu tikė
tasi surinkti tūkstančius dolerių.

Svečias buvo supažindintas su 
Juodosios jėgos vadais ir gausiai 
jų vaišinamas. Kaip tik čia jis tu
rėjęs labiausiai stebinantį iš vi
sos kelionės pokalbį.

— Ką turi bendra ši praban
gi vila, visas šis turtas su Juodą
ja jėga? — jis klausė.

Jo pokalbininkas nusijuokė. 
“Kur, jūsų manymu, aš turėčiau 
ieškoti lėšų Juodajam judėjimui 
paremti? Jeigu pats pobūvis bū
tų surengtas tarp uosto krovikų, 
mes turėtume tiek pat dalyvių, 
o jie visi suaukotų 10 dolerių. 
Tuo tarpu iš šitų svečių jis tiki
si mažiausia šimto dolerių iš 
kiekvieno.

Tikslas — apsijungti
— Bet jūs save laikote sočia 

lietais?
—Mano įsitikinimu, kai ku

riom vargingom tautom socia
lizmas gali būti veiksminga poli
tinė ir ūkinė sistema. Tačiau JAV 

' reikalui daug labiau sudėtingi. 
Amerikos sistema reikalinga pa
gerinimų įvairiose srityse, ir kiek
vienas amerikietis stengiasi tai 
daryti. Mes esame už laisvą ūkį 
ir privačią iniciatyvą.

— Ar tamsta juokauji?
— Visai ne.
— Aš tikėjaus susitikti su re

voliucionieriais, pasiryžusiais su
versti JAV kapitalistinę sistemą. 
Tuo gi tarpu aš matau tuos 
“maištininkus” be jokių sąlygų 
palaikančius privačią iniciatyvą 
ir Amerikos gyvenimo būdą. Bet
gi gerai, ką jūs kritikuojate ame
rikiečių sistemoje?.

— Blogiausias dalykas dabarti
nėje santvarkoje yra tai, kad ji 
nukrypo nuo visuotinės demo
kratijos principų, kurie buvo val
stybės kūrėjų tikslas. Dabar mes 
norime juos atstatyti.

Nūdien to paties siekia hipiai 
ir Amerikos intelektualai. Ta
čiau negrai užmiršta, kad anuo 
metu negrai tebuvo tik vergai. 
Tuos principus jie pasisavino, lyg 
kad būtu buvę Europos emigran
tų palikuonys.

Vienas su kitu sugretinti už 
JAV ribų, baltieji ir europiečiai 
atsiduria lygiai keblioje būklėje. 
Negrai pamato, kad jų kova su
žadina visuotinę simpatiją ir jie 
tuo džiaugiasi, tačiau jie nesu
pranta kaip europiečiai gali jiem 
pagelbėti. Susitikęs su jais, rašo 
prancūzas, jų namuose, jis pa
našiai jautėsi. Pavartykite, jis sa
ko, prancūzų tuo klausimu kny
gas ir laikraščius. Jie visi rašo tą 
patį: kaip palengvinti negrų kan- 
čiąas.

Apie netaip jau blogas juodo
sios rasės žmonių faktines gyveni
mo sąlygas pakalbėsime kita 
proga.

— Žmonėms Dievas duoda 
nemalonumų, (kad nors kartą 
šie prisimintų ir jį.

GIMNAZIJOS NEKROLOGAS IR 
PRISIKĖLIMO VILTYS

Pranciškonij vedamos lietuvių) kuris, atrodė, pūstels gaiviu,
gimnazijos Kennebunkporte už
darymas ima jaudinti visuomenę. 
“Tėviškės Žiburiai” liepos 3 d. i 
pirmą puslapį įsidėjo vedamąjį, 
kur rašoma:

“Visa gimnazijos tragiką glū
di kietame Amerikos lietuvių a- 
bejingume. Ir kai kyla klausimas 
— kas uždarė gimnaziją, atsigirs- 
ta aiškus atsakymas: tai padarė 
ne pranciškonai, o lietuvių vi
suomenė. Tėvai pranciškonai, at
vykę iš Europos, pilni energijos, 
lietuvių dvasios,—metė pagrin
dines savo jėgas į lietuvišką gim
naziją. Kunigai nepabūgo gana 
ilgų papildomų studijų Ameri
kos universitetuose, kol gavo val
stybės reikalaujamus diplomus. 
Vadovybė sumaniai telkė kapi
talą, kurio šimtus tūkstančių in
vestavo gimnazijos ir kitų su ja 
susijusių patalpų statybon. Bu
vo atliktas milžiniškas darbas,

stipriu lietuviškumo vėju ir tai 
ilgam laikui — bent dviem ar 
trim kartom. Įdėta daug pastan
gų sutelkti jaunimui. Švietimo, 
kultūros ir sporto programa sto
vėjo aukščiau už kamynines gim
nazijas. Ir vis dėlto po 13 metų 
reikia rašyti nekrologą. Sakoma, 
gimnazija buvusi įkurta perdaug 
nuošalioje vietoje. Galimas daly
kas. Bet kiek tokių nuošalių gim
nazijų yra Amerikoje ir visos pil
nos. Pvz. kad ir Marijanapolis, 
kur mokinys moka ne 700 dol., o 
2400 dol. Be to, lietuvių cen
trų N. Anglijoj ir kaimyninėse 
srityse apstu. Visa tai verčia ma
nyti, kad lietuvių visuomenė ne
įvertino tos svarbios institucijos, 
pakankamai nesidomėjo, o jos 
darbininkų net nepastebėjo. Pvz. 
Švietimo ir Šeimos Metų proga 
šeštadlerHnfų mokyklų mokyto
jai buvo atžymėti specialiais dip-

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVICIENft
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Atsilyginu savo jaunajam gidui ir grįžtu į viešbu
tį. Kontrastas tarp ką tik matyto vaizdo ir viešbučio 
liuksuso pribloškiantis. Plytelių grindys, kilimai, minkš
ti baldai, švarios staltiesės, — viskas čia pat, paliečia
ma ranka ir taip nepasiekiamai neprieinama, beveik 
pasakiška tiems lūšnų gyventojams.

Pasaulis suskyla į dvi dalis — išrinktieji ir nu
skriaustieji. Ar jie niekada nesusikeis vietomis?

Žvilgsnis į praeitį
Etiopija yra viena iš retų pasaulio tautų, kurios 

civilizacija prasidėjo senaisiais bibliniais laikas. Dar 
daug to meto pėdsakų yra užsilikę šiame krašte, bet 
neprižiūrimi, tinkamai neglobojami, jie nyksta ir virsta 
padavimais.

Po pietų važiuojam apžiūrėti Švč. Trejybės bažny
čios, pastatytos 1684 metais. Ji aptverta akmenine tvo
ra ir atrodo kaip pilis, nes tais laikais Etiopija turė
jo daug priešų, kurie dažnai ją puldavo.

Akmeniniais laiptais pasikeliam į viršų. Čia gidas

liepia nusiauti batus. Nors koptai yra krikščionys, bet, 
atrodo, pasisavino kai kuriuos musulmoniškus papro
čius.

Viduje drėgna, kaip ir kiekviename kitame šim
tus metų atgyvenusiame akmeniniame pastate, juo la
biau, kad languose stiklų nėra, tik angos, pro kurias 
išskrenda laukan mūsų išsigandę karveliai. Paukščiai 
čia šeimininkau, kaip jiems patinka, net daugiau nei 
žmonės, kuriems teleidžiama rinktis pirmoje bažnyčios 
patalpje. Vidurinės dvi patalpos skirtos kunigams ir ati
tvertos nuo pirmosios gėlėtomis paklodėmis.

Bažnyčios sienos ir lubos išpuoštos paveikslais. Tai 
retas dalykas, nes koptų šventovės labai kuklios. Ne
žinia, ar todėl, kad žmonės buvo neturtingi, ar todėl, 
kad buvo asketiškų pažiūrų ir meną laikė viena iš tuš
tybių, kurios reikia vengti. Motyvai paveikslams paim
ti iš Naujojo Testamento. Lubos nusėtos angelais, ku
rių tamsūs veidai ir didelės akys kiek vaiduokliškai 
žiūri { mus.

Prisimenant, kad čia nėra jokios priežiūros, pa
veikslai, piešti tiesiai ant pliko akmens, gana gerai iš
silaikę ir vaizdžiai atspindi žmonių tikėjimą Šv. Raštu.

Ant altoriaus padėta didžiulė knyga, įrišta ožkos 
odos viršais, kurioje bažnytine geze kalba surašytas Šv. 
Raštas.

Sunku žavėtis tuo, kas kelia tik pasigailėjimą, nes 
taip apleista ir neprižiūrima. Gidas gi rodo kiekvieną 
nereikšmingą menkniekį, kuris yra, bet ištikrųjų nieko

nepasako, ir tikisi nustebinti. Aš pasigendu įrėmini
mo visai tai giliai senovei ir didingai praeičiai, ku
ria Etiopija didžiuojasi, nes pirmoje vietoje akis už
kliūva už krašto nepajėgumo neatsilikus eiti tuo pa
žangos keliu, kuriuo eina visas civilizuotas pasaulis.

Mane daugiau stebina akmenų tvoros, kurios juo
sia atskirus sklypus ar kelio, kuriuo važiuojam , pa
šalius. Akmenys sukrauti vieni ant kitų, niekuo nesu
cementuoti ir laikos kaip sulipę, nors tvora išvesta į 
kalną ir į stačią pakalnę.

Sutinkam nemažai kariuomenės, pėsčių kareivių ir 
sunkvežimiuose ssusėdusius būrius. Jie čia visi savano
riai, nes karinės prievolės nėra. Įstojus į kariuomenę 
ji tampa gyvenimo karjera ir išstoti ne taip jau leng
va, — reikia tikrai geros priežasties.

Už miesto ribų yra Falashos kaimas, kuriame, at
siriboję nuo visos apylinkės, gyvena žydai. Savo išvaiz
da jie nesikiria nuo kitų gyventojų, bet iki šiol išpa
žįsta judaizmą. Sakoma, kad tai karalienės Sabos ir 
Saliamono laikų palikuonys.

Karalienė Saba, grįžusi iš Jeruzalės, kur lankė 
šventą miestą ir Saliamoną, susilaukė sūnaus. Kai vai
kas jau suaugo, ji nusiuntė jį aplankyti tėvo Saliamo
no. Tas sūnų ne tik gražiai priėmė, bet, išleisdamas at
gal, apdovanojo visokiais turtais ir dargi davė 30,000 
žydų, kurie čia įsikūrė ir ilgainiui susimaišė su vieti
niais gyventojais, išlaikydami tik savo religiją iki šių 
laikų.

(Bus daugiau)
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POVILAS DILYS

Šiais laikais kiekvienas religi-- 
nis suvažiavimas labai greitai 
peržengia grynai lokalinių rei
kalų ir užduočių ribas. Sinodai, 
kurie siekia ne toliau kaip tik sa
vo religinio gyvenimo, ne daug 
reikšmės teturi ir jų nevertėtų 
net minėti kasdieninėj spaudoj.

Šiuo atžvilgiu šių metų — 
(jau 22)— Lietuvos Evangelikų 
Reformatų Bažnyčios sinodas iš
eivijoje, savo paliestoje tematiko
je diskutavęs įvairiausias šios die
nos problemas, visiškai pateisino 
save prieš istoriją.

Jau net ilgesnėje, negu pripra 
sta, kun. S. Neįmano kalboj, ati 
darant sinodą š.m. birželio 21- 
mą dieną, buvo juntama univer 
salizmo dvasia, apimanti ne vien 
bažnytinius, lietuvių evangelikų 
reikalus, bet taip pat ir viso pa
saulio užduotis ir rūpesčius. Kas
met besikartojanti, o todėl jau 
nebetiek įdomi sinodo programa 
šiais metais įgavo ypatingo spal
vingumo. Šių metų sinodo direk
toriaus kuratoriaus Jono Varia- 
kojo, Jr., vedami posėdžiai vyko 
greitai, sklandžiai ir tiksliai. Su
sirinkę parapiečiai, kuratoriai ir 
dvasininkai išklausė broliškų lie
tuvių evangelikų bažnyčių sveiki
nimus: kun. lic. J. Paupero iš 
Ziono parapijos ir Lietuvių Ev. 
senijoro kun. A. Trakio. Sveikini
mai buvo trumpi, bet nepapras-

jai tą darbą greičiau atlikti.
Kuratorė Emilija Railienė pa

sidalino su sinodo dalyviais įdo- 
niais ekumeniškais pergyveni
mais Baltimorėj, Md. len tarp 
amerikiečių katalikų ir evangeli
kų vyksta ekumeniniai pokal
biai ir laikomos bendros pamal
dos, maldos už bažnyčių vienybę 
savaitėje. Tose pamaldose daly
vauja ir lietuviai. Taip pat ku
ratorė Railienė stipriai akcenta
vo prisirišimą prie lietuvybės. 
Nepaisant, kad gyvename išsklai
dyti, galime jaustis sąmoningais 
lietuviais.

Sinodo metu buvo platinamas 
naujas “Mūsų sparnų” numeris. 
Buvo dar per anksti to numerio 
turinį įvertinti.

Sinodas išreiškė pageidavimą, 
kad Lietuvių Evangelikų taryba 
paruoštų ekumeniniu klausimu 

, bendrą nusistatymą. Žinoma, 
toks pareiškimas būtų tik reko
mendacija, kuri palengvintų at
skiroms Bažnyčioms priimti ati
tinkama nutarimą.

Birželio 22 d. kun. P. Dilys sa 
vo pamoksle pabrėžė sdnkią būk
lę, kurioje dabar atsidūrė Kris
taus Bažnyčia. Ji privalo ginti 
savo tradicijas, pabrėždama jų 
vertingą įnašą į žmonijos išsivys
tymą, bet kartu neturi būti kur
čia dabarties šaukimui, ypatin 
gai mūsų dažnai nekantraujan

Jaunimas apžiūri erdvių centre Floridoj .modelį aparato, kuriuo astro
nautai nusileis į mėnulį. Pagal stovinčius šalia žmones, galima įsivaiz
duoti jo didumą.

DRĄSIEJI SAKALAI- 

DARIUS IR GIRĖNAS
U. V. SCDUVAS

tai turtingi, neapsiriboju vien j gjo jaunimo. Palikdama savo pa 
grindė tai, kas yra nekeičiama ir 
amžina, — Dievo apreiškimas 
Kristuje, — Bažnyčia privalo 
nuolatos atsinaujinti, stengtis su
prasti dabarties reikalavimus.

Didelio džiaugsmo suteikė si
nodui mūsų brangaus generali
nio konsulo dr. Petro Daužvar- 
džio atsilankymas į tradicinius 
pietus birželio 22 d. Jo šilta, nuo
širdi kalba giliai sujaudino klau- 
muose, kaip sinodas ar pan., pasi
taiko ir šiokių tokių nesklandu
mų. Taip buvo net Uppsaloje, 
kur paruošiamieji darbai buvo 
pradėti labai iš anksto. Prie to
kių momentų galima būtų pri

šabloniniais žodžiais bei linkėji 
mais. Kalbėtojai pabrėžė didelę 
atsakomybę tenkančią tokioms, 
kaip Bažnyčia, organizacijoms, 
ypatingai šiais revoliuciniais lai
kais. Šiandien reikia surasti nau
jus kelius skelbiant tą pačią Kris
taus Evangeliją. Sinodas, kaip tik 
esąs susirinkimas, kuriame tokie 
keliai turi būti apibrėžti.

Įdomi buvo kuratorės H. Di
lienės paskaita: Uppsalos suva
žiavimo įvertinimas Teologiniu 
ir istoriniu požiūriu. Tai nebu
vo pateikimas vien sausų faktų 
iš Uppsalos, kur H. Dilienė atsto
vavo L.E. R. B., bet Upsalos įver
tinimas, kaip didelės reikšmės į

“...Bet jei Neptūnas ar ga
lingasis audrų Perkūnas ir 
mums bus rūstus — pastos 
mums kelią į Jaunąją Lie
tuvą ir pašauktų LITUA- 
NICĄ pas save, — tada Tu, 
Jaunoji Lietuva, turėsi iš 
naujo ryžtis, aukotis ir pa
sirengti naujam žygiui...’’ 
(iš Dariaus ir Girėno tes
tamento)

Į tamsius ir nešančius audrą 
debesis leidosi saulė 1933 m. 
liepos 17 d. vakarą. Nuvarginti 
karštos vasaros dienos ir kanki
nami. didžio laukimo^ džiaugs
mingos žinios Lietuvos žmonės 
kaimuose ir miestuose budėjo 
prie radijo aparatų, gaudyda-

jo išvados atstovavo labiau»jo pa
ties asmeniškai nuomonei, o ne 
dalyvių daugumai.

Lietuvos Evangelikų Reforma
tų Bažnyčios sinodai turi neabe
jotinai didelės reikšmės jos na- 

skirti kai kuriuos kuratoriaus V. riams ir. draugams. Reikia dėko- 
vykio visam pasauliui. Kiaušy- Karoso kalbos aspektus sinodo ti Dievui, kad toks palyginti ma- 
tojai galėjo išgirsti daug naujo,
pateikto aiškia, kiek per daug 
siekė giliai ir bandė paprastais 
žodžiais apimti Uppsalos esmę.
Ji nurodė į didelį skirtumą tarp 
Amsterdamo suvažiavimo 1948 
m. ir Uppsalos 1968 m. Amster
dame bažnyčios koncentravosi 
pačios savyje. Tuomet visų pir
ma rūpėjo sudaryti bendruome
nę, kuri galėtų bendrai liudyti a- 
pie Kristų, bet Uppsaloje suva
žiavimas norėjo parodyti Dievo 
veikimą pasaulyje. Dievas ir pa
saulis — tai buvo Uppsalos tema.
Referentė pabrėžė keletą esmi
nių teologinių aspektų, pvz. nau
ją Bažnyčios supratimą, vertika
lų ir horizontalų Evangelijos in
terpretavimą (W. A. Vissert 
Hooft’o referatas), naują herezi- 
jos definiciją, o taip pat stiprų 
Jėzaus Kristaus išimtimumą (H.
Berkhofo referatas), Uppsalos su
važiavimas priėjo prie išvados, 
kad, kaip bendruose, taip ir tikė
jimo reikaluose negalima aplenk
ti trečios krikščionijos srovės —
Rofnos katalikų Bažnyčios. Todėl 
bendradarbiavimas visų krikščio- 
niiįį yra dabartinių laikų būti
nas dalykas. Tenka apgailestau
ti, kad sinodas nerealizavo refe
rentės pasiūlymo — išrinkti ko
misiją arba pavesti kolegijai studi 
juoti Upsalos dOkumentą.Tačiau 
kolegija savo posėdžiuose papras
tai svarsto ir diskutuoja aktua
lius religinius klausimus, todėl 
reikia manyti, kad ir Uppsalos 
dokumentų bei nutarimų nagri
nėjimas nebus jos pamirštas.

Sinodas rimtai svarstė Lietu
vos Ev. Reformatų Bažnyčios is
torijos išleidimo klausimą ir ra
ginė jau seniau išrinktai komisi-

pietų metu. Bendrai, tą kalbą žas žmonių būrys nenuleidžia 
tenka teigiamai vertinti, ypatin- rankų, tęsia savo darbą ir sugeba 
gai už bekompromisinį, griežtą kasmet kelti susirinkusių dvasią 

nusistatymą ateistinio komuniz- religiniu ir tautiniu atžvilgiu, 
mo atžvilgiu, bet vis dėlto reikia l ai yra pozityvus įnašas į lietu- 
pabrėžti, kad kai kurios kalbėto- vių tautos gyvenimą.

Debbie Lichennegger, 14 m., stovi prie naujos iškabos, kviečiančios į 
metodistų bažnyčią, Trevose, Pa. šalia stovi jos klebonas R. W. Stroud.

radio praneša baisią tiesą: “O- 
ranžinės spalvos lėktuvas Litu
anica, pakilęs iš New Yorko A- 
merikoje ir perskridęs Atlantą 
dėl neišaikintų priežasčių liepos 
17 d. naktį nukrito Soldino miš
ke. Abudu lakūnai: kapt. Stp. 
Darius ir St. Girėnas yra žu
vę...” — “Sudužusį lėktuvą ir 
didvyrių lakūnų kūnus saugą 
Vokietijos S.S. dalinių sargy
bos”.

Tai buvo paskutinės žinios a- 
pie didvyrišką dviejų Amerikos 
lietuvių lakūnų žygį. Viso pašau 
lio radio stotys pakartojo šią 
žinią ir atpasakojo aną dar tuo
met aeronautikos istorijoje ne
žinomą skridimą. Vienmotoriniu 
lėktuvu ir be radio perskristi 
Atlantą ir be nutūpimo pasiek
ti Kauną. Lietuvos vyriausvbė 
buvo užversta užuojautos tele
gramomis iš daugybės šalių ir 
privačių žymiųjų žmonių. Lietu
vos vardas tuo metu skambėjo 
viso pasaulio spaudoje.

Jau toks mūsų tautos liki
mas, kad mes savo didvyrius 
galime pagerbti tik jiems mi
rus. Po dviejų dienų vėl su a- 
šaromis akyse tyliai plaukė žmo 
nių minios į Kauno aerodromą. 
Ne džiaugsmo ovacijos, bet juo 
dos vėliavos sutiko vokiečių Der 
Luft bendrovės lėktuvą, kuris 
atvežė didvyrių lakūnų kūnus 
į išsvajotą tėvų žemę. Ne to
kio sutikimo jie tikėjos, ne to
kio vylėsi ir visa Lietuva, visi 
Amerikos lietuviai.

mi kiekvieną jo bangų žinią a- 
pie dvie jų Amerikos lietuvių Stė 
pono Dariaus ir Stasio Girėno 
herojišką skridimą per Atlantą, 
vienmotorihiu lėktuvu “LITUA
NICA”, neturint net radio siųs
tuvo.

“Lituanica” liepos 17 d. pa
vakary pastebėta perskrendant 
Airiją ir Angliją, praneša Eu
ropos radio stotys. Laukiančių
jų nekaintravimas auga minu
tėmis. Į Kauno aerodromą jau 
plūsta tūkstantinės žmonių mi
nios. Temstant Vokietijos radio 
stotys praneša: “Oranžinės spal 
vos “Lituanica”- perskrido Ber
lyno sritį Kama kryptimi”. Tai 
gi didvyrius iki nusileidimo sa
vo protėvių žemėje — Kauno 
aerodrome jau skyrė tik dviejų 
Valandų laiko tarpas.

Kaune ir visoje Lietuvoje pa
kyla vėliavos, žmonių džiaugs
mui nėra rbių. Įsisiūbavusios 
džiūgaujančių žmonių minios 
Kauno aerodrome sugriauna ka 
riuomenės ir policijos apsaugos 
užtvaras. Didvyrių lakūnu suti
kimo komitetas yra bejėgis pa
laikyti tvanką prieš užsidegu
siu laukiančių žmonių džiaugs
mą.

— Didvyriai Amerikos lietu
viai nugalėjo Atlantą ir jau ar
tinasi prie tėvų žemės slenksčio 
— liejosi iš žmonių lūpų pasku
tiniai vokiečių ir pertransliuoti 
Kauno radio pranešimai.

Tačiau audringi debesys, mė
tydami galingus ugnies žaibus 
Vakaruose, slinko Lietuvos pu
sėn ir tarsi, tamsaus gedulo šy
dai drumstė laukiančių nuotai
ka. Dvi valandos jau praėjo. 
Lituanica jau turėio nusileisti 
Kauno aerodrome. Tūkstantinės 
laukiančiųjų minios nerimauja. 
Baisus klausimas pakilo virš 
Lietuvos žemės, virš kiekvieno 
lietuvio ir skausmingai kankino 
kiekvieną minti. Kas atsitiko 
Lituanicai ir jos drąsuoliams 
lakūnams prie Lietuvos slenks
čio vokečiu žemėie? Šio baisaus 
klausimo kankinami, jau auš
tant skirstėsi žmonės iš Kauno 
aerodromo.

Tuo tarpu Lituanica perskri
dus Staarvardą. a+sidūrė virš 
Soldino miško. Audringas de
besys. i kuri įj jnėrė. jau negąs
diną, kad ir išvargusius Stp. 
Dariaus ir St. Girėno, jie Atlan
te pergyveno baisesniu audrų. 
Ju akyse vaidenasi išsiilgtos pro 
tėviu žemės horizontas, o jis 
jau taip netoli.

Bet kas tai... Lituanica ne
klauso Dariaus vairuoiančios 
rankos — ii smunka žemvn, o 
apačioj tik tamsus miškas ir ne 
svetinga vokiečių žemė.

Liepos 18 d. rytą vokiečių

Amžiais gyvens tas, kuris sa
vo gyvybę paaukojo savo Tėvy
nės garbei ar laisvei — rašė 
Ciceronas, Trisdešimts šešeri 
metai praslinko nuo istorinio 
Stepo Dariaus ir Stasio Girėno 
transatlantinio skridimo. Pasi
keitė ir Lietuvos veidas, prislėg 
tas rusiškos okupacijos. Į gy
venimą jau įžengė naujos lietu
vių kartos. Tačiau didvyriu la
kūnų vardai pasiliko ir amžinai 
liks gyvi kiekvieno lietuvio at
mintyje giliu Tėvynės meilės 
pavyzdžiu. O Jų atvaizdai iškal
ti Puntuko granito akmeny 
Šventosios pakrantėse amžiais 
bylos ateinančioms lietuvių kar 
toms apie didžią Tėvynės meilę 
ir rasiaukoūmą.

Tu. Dariau ' ir Girėne, įvyk
dė! savo visą gyvenimą siekta 
troškimą iškelti Lietuvos var
dą pasaulio akyse. Jūs įvykdė
te savo testamentą, kuriame 
savo jaunų gyvybių krauju įra
šėte: ‘šį savo skridimą aukoja
me Tau, Jaunoji Lietuva ir ski
riame Tavo garbei...”

MOSU KOLONIJOSE
Hartford, Conn.

VIENO ASMENS VAIŠES — 
PIKNIKAS

Warehouse Point, Conn., gy
vena su šeima Peter Putriment. 
Jis kiekvienais metais ruošia 
vaišes — pikniką darbininkams, 
savo ir žmonos giminėms ir jų 
artimiesiems. Šiemet tas pikni
kas įvyko liepos 6 d.

Nuomojama piknikavimo vie
ta High Meadow Oranby, Conn., 
tarp kalnų ir miškų, specialūs 
pastatai su modemiškais įren
gimais, du maudymosi baseinai
— suaugusiems ir vaikams. 
Žmonių jau pilna, vieni valgo, 
kiti maudosi ar saulinasi, kiti 
šoka, griežiant orkestrui.

Pasitaikius progai užklausiau 
rengėją ar galėčiau apie tą pik
niką parašyti į lietuvišką laik
raštį.

— Ar yra toks lietuviškas 
laikraštis, kad apie tai rašytų,
— užklausė rengėjas.

— Yra, Chicagoje. Jo var
das “Draugas”. Išeina kiekvie
ną dieną. Tamstos tėvai buvo 
atvažiavę iš Lietuvos. Gal Tams 
ta žinai iš kokios parapijos ar 
kaimo ?

—- Nežinau. Mano vyriausia 
sesuo gyvena netoli Marijampo
lės, tai viską žino, bet jau sena, 
negalėjo atvažiuoti.

— Kiek Tamstos fabrikėly 
dirba darbininkų’ ?

— Penkiasdešimt.
— Kiek turit svečių šiame 

piknike ?
— Dabar yra apie 250, o už 

kokios valandos dar pribus apie 
50.

Prisitaikęs vėl klausinėjau 
ir trumpai jis papasakojo kad 
dar turi 3 farmas, 60 jojamų 
lenktynėms arklių, 400 raguo

čių gyvulių mėsai, gyvenamus 
namus, 450 akrų žemės ir dar 
kaž kokias plantacijas užpirkęs.

Peter Putriment arti 50 m. 
ir jo žmona Paulina kiek jau
nesnė, abu patrauklios išvaiz
dos, labai nuoširdūs ir neblo
gai kalba lietuviškai. Jie turi
4 vaikus — 3 mergytes ir vie
ną berniuką. Vyriausioji duktė 
lanko universitetą Bostone.

Nors buvo gausiai prikrauta 
pietum įvairių valgių, bet apie
5 vai. vakarienei kas norėjo sto
jo į eilę ir gavo į lėkštę nuo 
ugnies karštą steiką.

Vaišingumas yra lietuvių cha 
rakterio prigimtas bruožas. To
dėl, tur būt, ir Peter Putriment 
su lietuvišku nuoširdumu tą pik 
niką ruošė ir visą laiką rūpi
nosi “kad visiems būtų gerai”.

Matas Palubinskas

ŠV. TĖVAS APIE PAVOJUS
Šv. Tėvas, kalbėdamas kar

dinolų kolegijos nariams, at
kreipė dėmesį į kai kuriuos vi
dinius pavojus, kurie blaško 
katalikų jėgas ir aptemdo Die
vo apreikštojo ir Bažnyčios iš
saugotojo mokslo aiškumą. 
Tuos vidinius pavojus — ragi
no Šv. Tėvas _  reikia atremti
blaiviai ir objektyviai, visuo
met pasirengus atnaujinti tai, 
kas nėra surišta su tikėjimo 
dogmomis, kas , sudaro tiktai 
juridines bažnytinės organiza
cijos struktūras. Siekiant to 
atsinaujinimo, ateinančiam spa
lio mėnesį yra kviečiama ypa
tinga Vyskupų sinodo sesija. 
Tuo tikslu yra rengiama bažny
tinės teisės Ikodekso reforma. 
Popiežiaus troškimas yra išgirs 
ti visų balsą ir apsvarstyti vi
sų tiek kunigų, tiek pasau
liečių — pasiūlymus.

— Nuo kruvinojo komunisti
nio rėžimo pabėgusi į Ameriką 
žiauriojo tirono iSitalino duktė 
Svetlana gyvena Princeton, ,N. 
J. ir rašo naują knygą.

Ben Het tvirtovę Vietname apšaudo raudonieji, tačiau matyt kariai su 
tuo apsipratę, nes net šalmo nedėvįs amerikietis karys rūpinasi šu
nimi, kurį veda j bunkerį. ,
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Chicago Savings
and Loan Assooiatioa

Certifikatu
Certifikatai

sąskaitos
išduodami tūks

tantinėmis. Ma 
būti $8000. Pelną 
kas šeši menesiai

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club 
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Clnb 
Insured Family Savings

į^sAHnor^ 
■iy TOUR SAVINOS

INSURED

į Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MĖNESIAI.

TEIKIAMAS MOSV PILNAS PATARNAVIMAS-
* Notary Public Service * Sėli & redeem U.S. Bondi-
* Free community rooms for * Two large tree park’g lots 

your organiz’n meetings * Save-by-Mail Kits
* Cash checks and pay all * Travelers Checks, 

fan.iiy hills with our spec’l * Sale Deposit Boxes
money order checks

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7
H O U R S Mon 12 P M. to 8 P M , Tues 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30
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SAULIŲ S-GOS JUBILIEJINIS 
JONINIŲ LAUŽAS 

DAINAVOJE
Sena šaulių tradicija atsivežta 

iš Lietuvos švęsti Jonines, kurti 
laužus buvo vykdoma ir Daina
voje užbaigiant šaulių kultūrinę 
savaitę birž. 21 d.

Atkrantėje prie Spyglio ežero 
M. Vitkaus vadovaujami “Švy
turio” kuopos jūros šauliai su
krovė milžinišką laužą. Aplink 
jį susirinko gausus būrys stovyk
lavusių bei savaitgaliui suvažia
vusių šaulių ir svečių.

Laužas pradėtas daina “Lietu
va brangi”. Po to K. Kodatienė 
paskaitė savo kūrybą “Aukso su
kaktis”.

Penkių dešimčių Šaulių S-gos 
gyvavimo aukso sukakčiai pami
nėti laužas uždegtas iš penkių 
vietų penkiais degtukais. Jubilie
jinį Joninių laužą uždegė: Šau
lių S-gos pirm. VI. Išganaitis, dr. 
Adlfas Damušis, poetė Marija 
Sims, šaulių stovyklos viršinin
kas V. Tamošiūnas ir Kanados 
atstovė M. Valiulienė.

S-gos pirm. VI. Išganaitis pas
veikino laužo dalyvius ir vaiz
džiai papasakojo Lietuvoje ir čia 
tęsiamas joninių tradicijas.

Iškviesti visi lauže dalyvavu
sieji Jonai pasveikinti Vardo die
nos proga ir Kanados sesių Iz. 
Navickienės ir Z. Jonikienės pa
puošti gėlėmis. Sudainuota - “Il
giausių metų”.

Kun. J. Borevičius, SJ, visų Jo
nų vardu prasmingu žodžiu pa
dėkojo.

Po keletos smagių bendrų dai
nų mielai klausėmės R. Kaspu

čio išpildomo akordeonu solo.
Su įdomumu klausėmės mon

tažo —“Stovėjau parimus”, pa
ruošto aktorės D. Juknevičiūtės. 
Atliko R. Kaunelytė, R. Putriūtė 
ir D. Gaižutytė. Akordeonu paly-

i dėjo R. Palaikis.
Bostono šaulių Vanagaičio 

kuopos pirm. J. Stašaitis puikiai 
pravedė liaudies dainų monta
žą, į kurį gyvai įsitraukė visi 
laužo dalyviai.

Gražiai išpildytas Chicagos 
Vytauto Didžiojo kuopos, J. Pe
trausko paruoštas, montažas “Su
diev, motule”, kurį atliko S. Pe
trauskienė. A. Markuzienė, J. Pe

trauskas ir V. Bilitavičius.
Poetas Antanas Sutkaitis iš 

Kanados paskaitė kūrybos, spe
cialiai parašytą Šaulių s-gos pen
kiasdešimtmečiui paminėti.

Detroito St. Butkaus kuopos 
pasirodymas montažas — “Auk
štaičių senovės vestuvės”, paruo
štas kuopos pirm. V. Tamošiū
no, buvo maloni staigmena, vi
sus nukėlusi į linksmą Aukštai
čių kraštą. Vakaro darnioj ty
loj ypač meliodingai skambėjo 
moterų išpildomos dainos. Mon
taže dalyvavo D. Petronienė, L. 
Mingėlienė, O. Josiukienė, M. 
Šimkienė. S. Miltakienė, L. Pe
tronis. V. Mingėla ir V. Tamo
šiūnas.

Iš anapus ežero Detroito jaun. 
skaučių-tų stovyklos įvykusio pas
kutinio laužo, ps. R. Zotovienė 
atneše liepsnelę - degančią žva
kutę ir prijungė prie didžiausios 
savliško laužo liepsnos perduo
dama skautiško seseriškumo, 
broliškumo jausmus.

“Švyturio” kuopos jūros šau- 
liai nuleido į Spyglio ežerą di

džiulį jų pačių nupintą vainiką 
su 5 degančiom žvakėm — sim
bolizuojančiomis S-gos penkias
dešimtmetį. Jo lėtą plaukimą ly
dėjo bendra jausminga daina 
“Leiskit į tėvynę”. Po valandė
lės vainikas pasiekė kitą ežero 
pusę jaun. skaučių-tų stovyklą.

Programai pasibaigus įteiktos 
dovanos-ta u rėš, laimėjusiems pir
mąsias vietas šaudymo varžybo
se kultūrinės savaitės metu, dėl 
kurių ypač daug pasidarbavo St. 
Butkaus kuopos sporto vadovas 
A. Šurkus ir šaudybos instrukto
rius J. Šostakas.

Laužo programa rūpinosi ir ją 
pravedė Kanados šaulių rinkti
nės pirm. St Jokūbaitis ir mote
rų šaulių vadovė K. Kodatienė.

Ilgai dar skambėjo dainos ir 
buvo šokami rateliai aplink lau
žą, gaila buvo išsiskirti. Visų ma
lonumui ir gen. J. Černius su po
nia Verute likosi iki vėlumos.

Nutilę šaulių dainos ir vėl sus
kambėjo Dainavoje šį rudenį 
šaudymo varžybų metu.

K. Kodatienė

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSI
VIENIJIMO SUSIRINKIMAS

LRKSA 265 kuopos narių susi
rinkimas įvyks liepos 20 d. 11:30 
v. Šv. Antano parapijos mokyk
loje. Susirinkime bus seimo de

legatų pranešimai. Apdraudos 
mokesčiai bus renkami prieš su
sirinkimą nuo 10 vai. ryto. 

AUKOS KOPLYČIAI
ALRK Federacijos 4-tas sky

rius ėmėsi iniciatyvos Detroite 
parinkti aukų Lietuvių Kanki
nių koplyčiai Romoje. Aukos bus 
renkamos liepos 13 ir 20 d. prie 
visų trijų lietuviškųjų bažnyčių 
aukų lapais. Gi liepos 20 d. Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
šiam tikslui per pamaldas bus 
daroma rinkliava. Aukas taip

Detroito skelbimai

Fe’tr'aTTFtTTus
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus 
{deda ''‘Plaster Roard”. Visų rOSių

grindų Ir šienu plytelės.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27.

Michigan — Tel. VE 8-4064

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
VVMZK-FM RADIO BANGA 98

Antradieniais - ketvirtadieniais 
nuo 8—9 v. v. ĖST.

Patrieia Bandža 
Algis Zaparaekas

tel. 278.3265 
tel. 549-1982

Vedėjas—RALPH .1. VALATKA
17696 Warwick. Detroit, Midi. 48227 

TEL. 537-5530

Pavergtų Tautų parade įvykusiame liepos 12 d. Detroite — dalis lietu
viško jaunimo prie savo automobilio — reikalauja Lietuvai laisvės.

Nuotr. J. Urbono

TAUTIŠKUMAS PRIGIMTAS, 

O NE PRIIMTAS

Beskaitant lietuvišką spaudą, 
taip jau dažnai dabar girdime 
susirūpinimo, Skundo balsų, 
mūsų bręstančio jaunimo adre
su. Visi jaučiame, kad padėtis 
nepergera, ką nors daryti reik. 
Bet kas dėl šito kaltas, kur kas 
taisytina gal .atrodo, kai kieno 
nuomonės skirtųsi. Dažnai besą 
lyginiai kaltinamas jaunimas. 
Labai geras straipsnis V. Vo- 
lerto neperseniausiai tilpo 
“Drauge”. Tik jo mintys apima 
daugiau jau paaugusius, bręs
tančius žmones ir priemonės nu
rodomos daugiau jau taisytinai 
padėčiai pritaikintos, dirbtinės. 
O man visada atrodo, kad tau
tiškumas žmogui turi būti na-

kartu su vaiko augimu, 
mosi.
’ Kai dar gyvenant savo tėvy
nėje ruošiausi mokytojos dar
bui, mokė: jog krikščioniška 
pedagogika pripažįsta tris mo
kymo - auklėjimo faktorius: šei
mą, Bažnyčią, mokyklą. Stebint 
šių laikų gyvenimą, neabejoti- 

pat galima įteikti E. Paurazienei, ( naj tenka pridėti dar ir ketvirtą, 
A. Ambrazienei, J. Valųkoniui ir į lat>ai jau šiandien įtakingą fak-
S. Garliauskui.
LAIMĖJO STAMBIĄ PREMIJĄ

Birželio 25 d. Marijus Sajus — 
Sajauskas Fordo fabrikų vadovy
bės vėl buvo apdovanotas stam

Tai tiesiog elgesio, mandagumo, i ko angliškai, buvo pastebėtas 
visuomeniškumo valandos, pa- lyg šalinimasis nuo savo tėvų, 
mokos. Pasidalinkime mintimis, kurie nemokėjo vietinės kalbos 
dienos įspūdžiais. Pasiaiškinki- ir nemokėjo prisitaikyti prie šio
me, pakritikuokime vienas ki- krašto gyvenimo. Kartais norė
tą. Jei jau nieko naujo nėra pa- darni išvengti to “polak” (taiko-

mosi pradžia. Nekaltinu tėve
lių. Bet visgi, kas esamąjį laiką 
įvertino, atsiekė geresnių rezul
tatų. Ir mažmožiai čia vaidina 
begalinę rolę. Kalbėsiu daugiau 
praktiškais pavyzdžiais.

Pati pradžia tautiško auklėji
mo turėtų prasidėti per lietuviš
ką maidelę ir pasakas. Sakyda
ma, kad ir visiems žinomas, pap 
rasčiausias pasakas, tyčia pa
keisk vardą, lietuvišką (Binte, 
Jūratė, Kęstutis...). O kai vai
kai bus didesni, papasakok le
gendas, padavimus surištus su 
tais vardais. Ieškok senų lietu
viškų pasakų apie gerus ir blo
gus vaikus, milžinus, užkeiktas 
pilis, raganas, velnius ir t. t.

tūralus, prigimtas. Jis turi eiti l Vaikai tokias pasakas labai mėg
vysti-

torių — gyvenamą aplinką. 
Kadangai aš svarbiausi fak

torium laikau šeimą — apie ją 
daufriausiai ir kalbėsiu.

Kai 1948 m. pačioj pradžioj
bia premija - 2,918 dol. už pa- •atvykau į šią šalį, nuolatos vi-
tobulintą cheminę formulę, kuri 
pagerina ir papigina apdirbimo 
procedūrą, gaminant specialią 
plastikinę medžiagą. Prieš 7 me
tus M. Sajauskas yra laimėjęs 
1,230 dol.. premiją; taip pat yra 
atradęs dar vieną cheminę for
mulę. Šis atradimas netolimoje 
ateityje bus užpatentuotas For
do kompanijos.

M. Sajauskas iš buvusio darbi-

sur (parengimuose, privačiai šei 
mose, gatvėj, prie bažnyčios) 
buvau klausiama: “kaip laiki
nu Ameriką?” O aš iš savo pu
sės jaunesnių žmonių pradėjau 
klausti: “Kas išmokė lietuviš
kai kalbėti?” Ir taip, sakyčiau 
gal iš poros dešimčių atsaky
mų, vis tik daugiausiai buvo: 
mama išmokė. Pora sakė — lan
kiau kazimierinę. Du sakė —

ninko dėka savo gabumij tapo mokiausi pas tėvelius Mariana- 
poly. Keli sakė _ klebonas sek
madienio rytais sušaukęs vaikus 
mokė lietuviškai. Bet daugiau
sia sakė — mama namie su mu- 

,'mis kalbėjo tik lietuviškai, tė
vas iš stubos varė, kai angliš- 

'kai kalbėti bandėm, mama sa
kė angliškai paspėsi mokykloj 
išmokti ir panašiai. O kas pir
mus paminėtus į mokyklas lei
do? Ar ne tie natys tėvai'’ Tai
gi tėvai ir tik tėvai čia yra 
daugiausiai atsakingi už susi- 

’ dariusią šiokią bei kitokią padė
tį. Sunki buvo čia mūsų kūri-

laboratorijos vyriausiu techniku 
Detroito visuomenei jis yra pa
žįstamas, kaip gabus dramos ak
torius, mokąs sukurti tipiškus 
laisvalaikio užsiėmimas — meš
keriojimas ir eilėraščių kūrimas, 
kurių dalis jau yra pasirodžiusi 
periodikoje. Jis <su žmonele Jūra
te yra gražiai įsikūrę Warren 
miestelyje, prie pat Detroito. A- 
bu yra stambiai parėmę Daina
vą ir kitus lietuviškus reikalus.

Talentingam žemaičiui tenka 
palinkėti sėkmės ir sveikatos.

st.

Švyturio kuopos jūros šauliai krauna laužą. Iš k. j d. kuopos pirm

sta ir jos pasilieka atmintinos 
visam gyvenimui. Gal kaimynas 
yra vokietis — papasakok apie 
Jonuką ir Gretutę. Gal airis — 
kalbėk apie Patriką, Aliciją. 
Paaiškink, kad yra kiti tolimi 
kraštai, kitos tautos, kitokia 
alba, kiti papročiai, kitos pasa
kos. Proga papasakoti, kad mes 
gintarinio Baltijos pajūrio. Ir 
pasakok, pasakok apie tą gra
žią šalį. Jos senovę, kunigaikš
čius, piktus kaimynus, knygne
šius. didvyrius, miestus, kaimus, 
gamtą, žmones ir jų gyvenimo 
būdą. O kiek čia medžiagos ge
ografijos ir istorijos pradžiai. 
Koks pavojus ir nuostolis palik
ti vaika svetimai prižiūrėtojai, 
kai įsirengia į klausimų “ko
dėl” metelius.

Vaikui augant, pradedant iš
bėgti iš namų, ieškant draugų, 
nepaprastai savrbus objektas pa 
sidaro gyvenamoji aplinka. Tik 
pagirtini tie, kurie ieško geres
nių rajonų ir įstengia persikelti 
į gražesnius namus. Teko gir
dėti tėvelių skundą — nebūtų 
su juo taip atsitikę, jei kitam 
rajone būtume gyvenę. Ir džiau 
gamingos kalbos: pamėgo Algis 
ardyti mašinas, nes kaimyno 
inžinieriaus sūnus skiepe “dirb
tuvėlę” turėjo; Aldutį į katali
kišką (su griežta disciplina) 
mokyklą panorėjo eiti, nes kai
mynų mergaitė eina.

Vaikas nori nešioti ilgus plau
kus. Atkreipk dėmesį kas ilgus 
nešioja. Retai tie, kurie turi 
progos maudytis baseine ir žais 
ti gražioj aikštelėj, bet daugiau
siai tie, kurie karstosi apie gon- 
kelius, mėgina savo pajėgumą 
lakstydami iš vienos gatvės pu
sės į kita prieš važiuojančius 
automobilius. Puiki proga kal
bėti apie laimę gyventi geroj 
aplinkoj ir galimybę nueiti pas 
kirneią. Būk drąsi ir pristatyk 
skirtiop-ų tautų papročius ir cha 
rakterius. Papasakok, kad pvz. 
daugelis iuodųjų daug seniau 
šiame krašte gvvena negu mūsų 
šeima. O dėl tėvelio darbštumo 
mes dabar esame geresniuose 
namnnse. Pana šakok anie tėve
lio va ik vai ės dienas. Kokia pro
są kelti tėvo autoritetą.

Nennnrastai vertinamos šei
mos iškylos, šventadieniu ir sek 
madienių popiečiai praleidžiami 
kartu ir net kasdieninės vaka
rienės. Įpraskime bent vakarie
nę valgyti visi kartu prie tvar-

uilllllllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll  I Vitkus, A. Kazlauskas, K Urbšaitis ir J. Kiečius. Nuotr. K Sragausko kimgai gražiai padengto stalo.

sakyti, tegul tėtis perskaito 
' dienraščio stambesnio straips
nio antgalvį ir čia vėl tiek po
litinės, istorinės medžiagos kal
bai. Tegul mažieji pradžioj tik 
klausytojai būna, bet pamažu ir 
jie pradės kalbėti. Ir čia, tėti, 
duok, formuok kryptį. Tokie po
kalbiai ne tik moko kalbą, ple
čia žodyną, bet duoda vaikams 
daug aktualių žinių, auklėja at
virumą pasidaro drąsesni, kri
tiški, atsparesni visokioms pa
šalinėms įtakoms ir nebiją pa
reikšti savo nuomonę.

Pagaliau ateina laikas, kada 
jaunieji pradeda ieškoti vienme
čių draugų. Tai didžiausių pavo
jų, audrų metai. Bet kai jie yra 
paruošti sakytum “išklysti į pa
saulį platų — begalinį” — pa
vojai yra mažesni. Šiame laiko
tarpy ypatingai iškyla lietuviš
kų organizacijų svarba. Jei šoks 
lietuvių grandinėlėj, jei dainuos , 
lietuvišką dainą ir stovyklaus 
liet. stovykloj, gal ir gyvenimo 
draugą pasirinks iš lietuvių tar
po. Mažai kas turi laimę leisti 
vaikus į normalią m-lą, kur mo
koma lietuvių kalba, šeštadie
ninių mokyklų svarba didelė ne 
tik suteikiamų žinių atžvilgiu, 
bet dar labiau, kaip vienaam
žių tarpusavio palaikymo ry
šių vieta. Baigę ankštesnę mo
kyklą, dažnai išvažiuoja į toli
mas kolegijas, išsisklaido po vi
są kraštą. Tačiau grįžę bent 
šventėms, atostogoms į tėvų na
mus, vėl susitinka senus m-los 
draugus. Jie nesipurto 'lietuviš
kų ir liet. jaunimo suvažiavimų. 
Jie visur pritampa, jie čia savi.

Jei jaunuoliai ėjo nežymiai tė- 
' vų nurodyta kryptimi (tik ne 
jėga primesta),jie savaime eina 
ir toliau. Gal esti pasipurtini- 
mų, nukrypimų, bet dažnai vi
dinis balsas grąžina į tikrąjį 
kelią.

Toliau noriu pakalbėti, kain 
natūraliai mokomasi svetimų 
kalbu ir jos niekad viena kitai 
nemaišo.

Pas kalba mokantį žmogų, 
galvojimas ir kalba eina savai
me lygiagrečiai. Jei žmogus sve 
timą kalbą išmokęs dirbtinu bū
du, vėliau. — jo sąmonėje pa
šnekesio laiku dažnai eina sun
kus vertimas. Norint to išveng
ti, kalbą reikia pradėti mokytis 
anksti ir natūralioj aplinkoj. 
Pvz. gerai žinome, kad pasiturį 
žmonės beveik visada savo vai
kams samdo bonas — govem- 
nantes, kalbančias keliomis kal
bomis. Taip vaikas su tėvais kai 
ba savo gimtąja kalba, o sutikęs 
savo auklę sveikinasi ir kalba 
su ja tik kita parinktąja sveti
ma kalba. Dažnai ir visa šeima 
tam tikromis valandomis, bei 
dienomis vartoja svetimą kal
bą. Kam teko buvoti Latvijoj, 
Estijoj, tikrai patyrė, kad ten 
paraleliai buvo vartojamos 3 
kalbos (krašto, vokiečių ir ru
sų). Be to, beveik visi baigę gim 
nazijas, gerai šnekėjo dar vie
na svetima kalba (dažniausiai 
anglų). Vokietijoj sutikau vo- 

i kiečių mokyklos vedėjo šeimą, 
kurioj motina (vokietė), kilusi 
iš Lotoringijos, visą šeimą (vy
rą ir 5 berniukus) buvo išmo
kiusi prancūzų kalbos. Tam tik
romis dienomis, po pamokų į 
namus ateidavo anglė ir čia visi 
tik angliškai kalbėdavo. Ji ne
sodino vaikų prie stalo, nedaug 
knygų skaitė, bet su jais žaidė, 
vaikščiojo, dirbo. Tai natūralus
būdas kalboms mokytis.

Tačiau, tiek kalbant apie kal
bą, tiek apie tautinius papro
čius, visur reik išlaikyti saiką. , 
Demonstravimas ne vietoj savo 
skirtingos kalbos ir papročių, 
čių, vietoj pasigerėjimo, kartais 
gali iššaukti tik kitų nuostabą, 
pajuoką, bei pasipiktinimą. Jau
nimas šitam yra labai jautrus. 
Priešingai, vietoje iškeltos sa
vybės — patraukia. Atsiminki
me ką pasakoja senieji ateiviai 
iš savo patirties.

Kai pirmoji Amerikoj gimusi 
karta pradėjo eiti į m-lae, i&no-

mo lenkams ir lietuviams) visai 
išsigindavę esą lietuviai. Bet 
kai atsirado iškiliųjų, žvaigž
džių, kurie nesigėdijo atvirai pa
brėžti savo kilmę, pasiekė juos 
ir eiliniai jaunuoliai. Čia didelė 
garbė ypač Sharkey - Žukauskui 
ir Annai Kaskas. Miko Petraus
ko atsiradimas čia subūrė lietu
vius choruose ir vaidinimų ra
teliuose. Todėl nepamirškime 
kalbėti, rašyti apie mūsų aukš
čiau prasimušusius susipratu
sius lietuvius. Parodykime vi
sur daugiau teigiamų faktų, pa 
vyzdžių, o mažiau pamokslavi
mų. Nebandykime jaunimui pri
mesti savo nuomonių, o daugiau 
pagrįstai veikime į jų galvoji
mą. Įsąmoninkime, kad esi tas 
kuo gimei. Tautiškumas yra pri 
gimtas, o ne priimtas. A. G.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMŲ BALDAI 
30% ik: 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

ŠEŠI AREŠTUOTI UŽ 

NARKOTIKUS

Policija sugavo šešis asme
nis, užėjus jai narkotikų lizdą 
Chicagoje. Policija konfiskavo 
$500,000 vertės narkotikų. Po
licija sekė tris mėnesius narko
tikų veiklą tarp San Francisco 
— Chicago. Du vyrai areštuoti 
O’Hajre aerodrome, o kiti ketu
ri sugauti apartmente, 10 W. 
Elm.

— Meilės ir kosulio nepaslėp
si. (Palangiškių patarlė).

— Senas braška, o jaunas 
lūžta. (Marijanapoliškių patar
lė).

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
Salia pagrindinio žemėlapio 

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

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

SVAJONĖJE 
AR TIKROVĖJE
Visada skaniausias ir geriausias

LENKIŠKAS KUMPIS
Tobulybės simbolis, vaisius il

go patyrimo bekonų auginime ir 

paruošimo būdo. Puikus viso

kioms progoms.

f Good House' -
' ■ ' ( GUARANK

(R KRISIU* w-

Reikalaukite tikro, importuo
to, kuris mūsų rinkoj yra ži
nomas pagal šią markę:

KRAKUS — ATALANTA — TALA

FRANK^S^V
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Mfe Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

IKI 1 1 Ko
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings cirtriicatv, iuued 
for six months or ono 
yoor —in minimum 
•mount. ot $10.000,00, 
■ nd th«r,,(t,r in 
multipta. of $1.000.00. 
E ar n ingi art paid at 
maturity.

Per annum

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarferly
Computer! and Paid 

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

6 or!2
MONTH
$5/000
or MORE

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

PFTER KAZANAUSKAS, PRESIDENT

avings
ANO LOAN ASSOCIATION

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago. III. 60608 

Virginia 7-7747
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KAIP IŠSAUGOTI SVEIKATĄ
MIRTYS DEL NARKOTIKŲ

Visiems, o ypač jaunimui, įsi
dėmėtinas dalykas, kad nevalia 
vartoti narkotikų, jeigu nori bū
ti sveikas. Tik gydytojas gali 
patarti, kada kas nors iš tos 
chemikalų grupės galėtų būti iš
imties keliu panaudotas.

Žurnalas “Time’’ liepos 11 d. ’ 
numeryje paskelbė visą eilę tra 
giSkų atsitikimų dėl narkotikų 
vartojimo. Praeitais metais 
New Yorko mieste nuo narkoti
kų mirė 650 žmonių. Jų amžius 
— nuo 15 iki 35 metų. Narko
tikai New Yorke praeitais me
tais buvo didžiausia mirties prie 
žastis. Dėl narkotikų 15 - 35 m. 
amžiaus grupėje žuvo daugiau 
žmonių negu nuo bet kurios li
gos, negu žuvo automobilių ne
laimėse ir daugiau negu buvo 
nužudytų.

Blogiausia, kad mirtys dėl 
narkotikų didėja. Vidutiniškai 
New Yorke kas savaitgalis nuo 
heroino miršta apie penki žmo
nės, gi paskutinį birželio mėne
sio savaitgalį nuo narkotikų 
New Yorke mirė net 24 žmonės.

Heroino injekcija sulėtina or
ganizmo veikimą, o didelė jo 
dozė net gali visiškai sustabdy
ti organizmo veikimą. Net ir 
tada, kai narkotikai nėra pakan

karnai stiprūs, kad būtų mirties 
priežastimi, jie veikia blogai j 
alsavimo sistemą, gali atsiras
ti užsikimšimai plaučiuose ir a- 
teiti mirtis valandų bėgy. Daug 
mirčių būna ir nuo virusų ar 
bakterijų, kurios įvedamos į or
ganizmą su nepakankamai ste- 
rile adata, kuria leidžiamas he
roinas. Dėl to atsiranda širdies 
Vožtuvų uždegimas, tetanus, en
dokarditas, virusinis hepatitas.

1967 m. vienas studentas, ku
ris ilgiau kaip metus ėmė LSD, 
atsidūrė New Yorko ligoninėje 
ir buvo rasta jame leukemija 
(kraujo “vėžys”). Apie tą pat 
laiką vienas 22 metų australie- 
tis, sirgęs nervų liga, buvo gy
domas LSD injekcijomis ir po 
metų jis taip pat susirgo leu
kemija. Tyrinėjimą nustatė, kad 
LSD žaloja organzmo ląsteles. 
Tai susekė New Yorko valst. 
universiteto tyrinėtojas dr. M. 
Cohen. Nors dar tas klausimas 
tebėra tyrimų stadijoje, bet vi
siems bus daug saugiau ir svei
kiau saugotis bet kokių nar
kotikų, kurie gali būti net mir
ties priežastimi. J. Dau gailis

— Kad kūnas kūnui nedabo- 
jas, prigimimas piestu stojas. 
(Mažeikiškių patarlė).

Buv. Kauno Veterinarijos Akademijos rektoriui
A. + A.

PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 
mirus, žmoną mielą p. MOTIEJŪNIENE, dukras DA
NUTĘ ir kolegą dr. PRAN| JARJ|, ALDONĄ ir dr. PET
RĄ RASUTĮ su šeimomis, bei visus kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Aldona ir Vytautas Mauručiai

A. + A.
VALEI LAUCYTEI - VASAITIENEI 

mirus,
gilią užuojautą jos vyrui Antanui 
V a s a i č i ui ir jŲ vaikams reiškiame.

Marija ir Jonas Kuprioniai

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na- 
fys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu. 
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

CLASSIFIED GUIDE
ĮSIGYKITE dabar MlaCELLAN EU t j S REAL ESTATE

REAL ESTATE

7012 S. CLAREMONT

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

UPE Į RYTUS, 
UPĖ Į ŠIAURĘ

A. ABALL ROOFING CO.

K. ALMENAS
romanas

Vienintelis šiuo metu rinkoje 
esąs nuotykių romanas, kurį 
skaitydamas jaunuolis negali at
sitraukt, o vyresnios kartos žmo
gus atjaunėję ir keliauja su au
torium pavojais nuklotu keliu iš 
19 amžiaus Lietuvos į Amerikos 
laukinius vakarus.

Knyga išleista Liet. Knygos 
klubo, gaunama “Drauge”.

Kaina: I dal. $3.00, II dal. 
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku- 
ioje vaizduojama kenčianti tau- 
a ir jos laisvės siekimas:

“Nejaugi gali būti laisvu lai
komas tas, kuris, gyvendamas 
aisvėje, negali, nenori ar nesu-
eba padėti belaisviui?”
Veikalas tinka kiekvienai sce- 

ai, nes jame ya daug erdvės 
asireikšti statytojo vaizduotei.
Knyga gražiai išleista, kietais 

viršeliais, tinka ir šiaip pasiskai- 
yrhui. Kaina 3.00 dol., gauna- 
na DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri- 
lėti 5 proc. mokesčiams.

SEPTYNIASDEŠIMT 
SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS
Kai jumoru išsakomi vargai, 

skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

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

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

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

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

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

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu d81 du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sųžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 jį S. Anna Avė., Lyons, 
Illinois. Telef. 447-0800.

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air-ooinditionlng — } 
naujus ir senus namus. Stogų 
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 Ml'TAL 
4444 S. VVestern, Chicago », Hl.

Telefonas VI 7-3447

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
$622 So. Racine. 434-1113

Įsteigta prieš' 49 metus 
Dengiame visi) rūšių stogus. Taiso

me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da- 
tiomo iš lauko. Taisome mūrų ‘‘tuck- 
pointtng”. Pilnai apsidraudė. Visas j 
darbas garantuotas

Marąuette Parke — 6 kamb. bun- 
galow, 3 miegami, l>/2 vonios. Ba
ras ir dusas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
Skambinkite savininkui 434-8441

6 toom brick bungalovv. Gas heat, 
hot water, garage.

Call BOB KUMMER
TEL HE 4-4300

Kambarys su centr. vėsinimu ir bal
dais. Privati vonia ir įėjimas, nau
jame name prie Marąuette Parko. 
2953 VV. 71 St. Tel. 778-6698.

HELP VVANTED — MOTERYS

McKey & Poague, Ine.
3145 W. 63rd Street

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.miiitiiiiimimiiu

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
HIHilllllillliiliiili linini iiiiiiiiiimiii imi*

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

MOVI NG
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus b 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — WA 5-8063

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybei* 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Ratogios Išsi. 
diokfjlniu sa 
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Rodžio Avė., PR 8-2553

iijainuiiiiiiiiiimimiimiiiii.ĮiiiiliiiiiU.iiniiiiiniu<iimiiimmmmi'"inmim>u,'Įii""njiljininii|Įi

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 6-1063

111.11111
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MISCELLANEOUS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

M57 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

Perskaitę "Draugą", duo-

Tvarkingas, teisingas u gi eitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybes dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
Z po 4 kainb. med. Visas atnau

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

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

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

0, 4 ir 2-jų kamb. med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

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

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

0 metų, 2 po 5% kamb. lr 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.
ŠIMAITIS REALTY

mguranee — Income Tai 
Notary Public

2737 W. 43rd St — CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas — Vertiniai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 
Mflr. 2 batai po 4 kamb. Ir raš-

72 ir Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte ir 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

Prie Nabisco mūr. 5 kamb. bun- 
galow. 13 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai iri 4 kajnb, lr raš
tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

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

1J4 ankšto, 10 metų mflr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca- 
lifioirnia. Gazo karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

4 kamb. švarus modernizuotas me
dinis. Prie 69 ir Western. Taksai 
$150. Alumin. langai. $10,000.

t! kainb. modernizuotas mūr. bun- 
galow prie 71 ir California. 23,500.

kamb. 0 metų. Geras mūr. 
bungalow. prie 67, i vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma. 
Alumin. langai. Garažas. $29,500.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

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

0 kamb., 20 metų mflr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. J25-6015

Mastančiam žmogui
Paveldėtas. Gražus 2-jų butų mū

ras. Naujas gazu šildymas, garažas 
Tuoj galite užimti. $27.900.

7 didelių kamb. mūras. Naujas 
gazu šildymas, air cond., uždari pior- 
čiai, garažas. Pora blokų nuo Mar
ąuette pko. $21,000.

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

Apartmentinis mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įmokėti, o pajamų $14,000

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

VALDIS REAL ESTATE
kitę ii kitiems pasiskaityti. 2458 W. 69th St. RE 7-7200

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W, 63rd STREET TEL 471-0321

SALES - MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, RI. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaiga 
ir išsirinkti iš katalogo.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI ir 
greitam pardavimui visą šitą sa
vaitę. 2x4 medinis namas:

4245 So. Mapletvood Avenue 
Pilnas rūsys, apkaltas, alum. lan
gai, naujas gazu šildymas, moder
ni virtuvė ir vonia, air condition
ing, garažas. Galima užimti tuoj 
pat visą namą, nes savininkai iš
vykę kitur. Prašo $17,500.

75x250 p. sklypas Round Lake 
Beach Park, III. 70 mylių į šiaurę 
nuo Chicagos. Tik vienas trumpas 
blokas nuo Round Lake ežero, kur 
tyriausias vanduo maudytis ir žu
vauti ir tik du blokai nuo Public 
Beach. Prašo $3,800. Paskubėkite.

ŠIMKUS REAL ESTATE
4259 So. Mapletvood, CL 4-7450

6 kamb. mūr. 3 mieg., gazu karš
tu vandeniu apšild. Uždaras “knot
ty pine’’ porčius. Modern. virtuvė. 
Nuo sienos iki s. kilimai. 2 maš. 
garažas. Keramikes plytelių vo
nia. 220 V. laidai. Naujai dekoruo
ta. Priedai. ŠVARUS. $19,900.00 
Arti 63rd ir IVestem. Savininkas. 
Telef. 776-1999.

MISCELLANEOUS

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies lr automo 
billo pas
FRANK ZAPOLIS 

3208% VVest 95th Street 
Chicago, lUInois 

Tek GA 4-8654 lr GR 6-4330

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2008 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Jvalrių prekių pasirinkimas 

E. tr V. ŽUKAUSKAI

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMSIIIlilHllfir dlllllh

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8*2781

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

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 484-0421 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

PLATINKITE “DRAUGĄ’

TYPIST-BILLER
AND

GENERAL OFFICE «
Pleasant vvorking conditions.

Apply
B0WERS DODGE, INC.
7340 S. VVestern Avė.

OFFICE GIRL
General office work. — Book- 

keeping, payroll, etc.
Apply in person *

ENGLEVVOOD STOVE & APPL.
7928 So. Ashland Avė.

TYPING AND 
GEN’L OFFICE

Shorthand 
Full time or Part time 

Daily
Steady Employment 

Loop Location 

Tel. - ST 2-7413

VYRAI IR MOTERVS

Men and Women
From Monday thru Friday, 
for cleaning Loop office buil
ding. 40 hours per week. 
Starting, at 5:00 p.m. and 
7:00 p.m.

Call - 927-6908
A-134

HEI.F VVANTED — VYRAI

PRESSMAN
Exp. Thompson die-eot preasman 

Part time evening1 w.onk.

CALUMET CARTON CO.
t«»2O State St., So. Holland, IU. 

TEL. — 333-8521

SHIPPING CLERK
NEEDED

With Kxperienee 
Oome I-n Person 

Permanent; Eig-ht Wlork
FORM - IT PRODUCTS

1619 West Wailnut, Chicago, 11.1

Reikalingi

Trailer Repairmen
Mechanics

l-mai ir 2-rai pamainai
Union seale. 10 valandų antva- 
landžių per savaitę. Dirbti 5 ar 
6 dienas savaitėje.

Northlake, Illinois
TEL. 343-2240

PRESSMAN
Exp. Babst die-cut pressman. 

Part time evening- work.

CALUMET CARTON CO.
16920 State St., So. Hnlland, 111.. 

TEL. — 333-0521

TAILOR W A N T E D
Mušt be experienced. 

Steady job, good starting rate 
and working conditions.

1104 No. Dearborn Street 
PHONE DE 7-2570

BRAZER
Need lead man in department. Mušt 
be familiar with heli-arc and gas 
brazing. N.W. side plant. Fringe 
benefits.

TEL. — 472-6166

Tractor Drivers
Experienced. Over 25 years of age. 
Apply in person —

I. KARZEN TRUCKING CO. 
900 No. Kedzie, Chicago, Ui.

DfiMESIO!
■BiuiBiiHuiiiiiiitHiiinim«niimiiiBiinĮwiiiiiiumuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiini!niiiiiniiiiiiiiii!niniiii[i[iiiiiiuiniiniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiii

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotps alfabeto eile.



Vysk. A. Deksnio pagerbimo metu New Yorke. Nuotr. V. Maželio

MŪSŲ KOLONIJOSE
veiklos viziją,: jo katedra bus ten, 
kur ras bent vieną lietuvį. Prisi
minė nuotykį, kas, tik gavęs ži
nią apie paskyrimą, buvo vienos 
savo parapietės paklaustas, ar 
tiesa, ką ji girdėjusi, kad popie
žius jam atidavęs valdyti pusę 
Europos.

Vakarienės dalyvius savo dai
nomis žavėjo sol. St. Citvaras, 
muziko Mrozinsko palydimas. 
Skambėjo ir visų bendros dainos, 
J. Thomas - Tamošausko akor
deono palydimos. Buvo ir staig
mena, kai dar Lietuvoje buvusi 
vyskupo parapietė, jį dabar apdo
vanojo liturginiu drabužiu.

Visą programą, gan ilgai užsi
tęsusią pravedė V. Volertas. Da
lyvavusių ir nedalyvavusių, ta
čiau vyskupo būsimo darbo reikš
mę supratusių, dovana (per du 
tūkstančius dol.) buvo čia pat 
programos vedėjo jam įteikta.

Vyskupo priėmimą ir pagerbi
mą uoliai paruošė komitetas, 
kurio garbės pirm. buvo prel. J- 
Balkūnas, o pirm. a. Vaškelis. 
Žymų darbą atliko komiteto na
rė H. Kulber, kurios dėka vysku
po atsilankymas'New Yorke ra
do atgarsio ir amerikinėj spau
doje. S. Dz.

New York. N. Y.
VYSKUPAS GAVęS PUSE
EUROPOS, PAGERBTAS 

NE YORKE.
Naujasis vysk. Antanas Dek

snys liepos 6 d. lankėsi Nevv Yor
ke ir ta proga V. Atsimainymo 
parapijos bažnyčioje atnašavo 
šv. Mišias kartu su apylinkės ku
nigais. Pamaldose dalyvavo apie 
trisdešimt kunigų ir pilna baž
nyčia pasauliečių. Pritaikytą pa 
mokslą pasakė kun. Stasys Yla, 
ryškinęs naujojo vyskupo misiją 
ir ypač akcentavęs jo pirmatako 
vysk. P- Brazio veiklą ir nuopel
nus. Organizacijos pamaldose 
dalyvavo su vėliavomis.

Po pamaldų parapijos salėje į- 
vyko vyskupui pagerbti vakarie
nė. Už garbės stalo su vyskupų 
Deksniu sėdėjo, Nevv Yorko liet. 
klebonas, Lietuvos konsulas 
Nevv Yorke. Trijų LB apygardų 
pirmininkai ir dar keletas pasau
liečių.

Vyskupą apibūdino jo gimna
zijos klasės draugas A. Diržys, 
plačioje įžangoje ieškojęs vysku
po jaunystėje Vaižganto raštų 
personažų atitinkmens. Prel. dr. 
V. Balčiūnas, gerai pažįstąs Va
tikano vidinį veikimą, giliau pa
žvelgė, kokią didelę reikšmę tu
ri naujo vyskupo paskyrimas 
Europos ir visiems lietuviams. 
Žodžiu vyskupą sveikino Lietu
vos konsulas A. Simutis, o apie 
jo skautinę veiklą nenumatytas 
prakalbo P. Jurgėla, Lietuvos 
skautijos veteranas. Gražiu raš
tu vyskupą pasveikino Brookly
no vysk. P. Mugavero. Gauta ir 
daugiau sveikinimų raštu, kurie 
buvo tik suminėti. Bendru raštu 
sveikino Nevv Yorko, Nevv Jersey 
ir Hartfordo LB apygardų pir- 
ninkai — A. Vakselis, K. Jankū
nas ir Balčiūnas.

Labai nuoširdžiu ir šiltu žo
džiu visiems padėkojo naujasis 
vyskupas ir nusakė savo būsimos

STUDENTŲ BARBARIZMAS
Visiems gerai žinomi rusiškų 

enkavedistų ir vokiškų nacių 
žiaurūs kankinimai. Tačiau pa
našių reiškinių, tik ne tokiu 
plačiu mastu, būna.ir kitur.

Bogotoje, P. Amerikoje, kar
tą buvo studentų pagrobtas pro 
universitetą ėjęs keleivis. Tai 
buvo 27 m. vyras, atvykęs iš 
kito dępartamento į sostinę ieš 
koti darbo. Atsitiktinai pro uni 
versitetą einantį jį pasigrobė 
studentai. Tik po keliolikos va
landų jis buvo pusnuogis į gat
vę išmestas, kur jį ir rado po
licija.

Nelaimingasis pasakojo, kad 
studentai pirmiausia jį nuogai 
išrengė, atėmė dokumentus ir 
jo visus piniguti (180 pezų.. Po 
to pradėjo jį rnūštti. Kainikino 
prie nuogo kūno spausdami de
gančias cigaretes. Po to nuvedė 
į maudyklę, surišo užpakalyje 
rankas ir ištisas tris valandas 
laikė po šiltu bėgančių dušu. 
Čia jis nustojo sąmonės. Tada; 
studentai iš dušo ištraukė ir 
pradėjo krūtinę deginti sidabro 
deginiu, tuo padarydami skau
džias žaizdas. Jįs vėl nustojo są
monės, bet (buvo tuo pačiu dušu

Mielam Prieteliui
A + A.

PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 
mirus, didžiame liūdesyje pasilikusiems jo žmonai 
p. MOTIEJŪNIENEI, dukroms ir jų šeimoms: ALDONAI 
ir dr. BASUČIAMS, DANUTEI ir Dr. JARAMS reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Liuda ir Kazys Alminai

te1 ŽINIA APIE TIKINČIUOSIUS 
SOV. RUSIJOJE

(Sįpaudos agentūros paskelbė 
žinią apie Maskvoje išėjusią 
brošiūrą, kurioje apžvelgiami 
religiniai sovietų jaunimo įsiti
kinimai. Brošiūros autoriai 
pripažįsta, kad ateistinės propa
gandos rezultatai yra labai 
skurdūs. Paskutiniu metu pra
vesti tyrinėjimai autoriams pa
rodę, kad d&ugiau negu pusė 
Rusijos jaunuolių yra abejingi 
ne religijos, o ateizmo atžvilgiu. 
Ypač aukštesniąsias mokyklas 
baigusio jaunimo tarpe brošiū
ros autoriai radę labai daug ti
kinčiųjų į Dievą. Apsišvietęs 
Rusijos jaunimas esąs įsitiki
nęs, kad tik tikintieji įstengs 
sukurti beklasę bendruomenę, 
nes tik jie bendruomenės atnau 
jinimo darbą vykdo su meile, 
o ne siu prievarta. Maskvoje iš
leista brošiūra pripažįsta, kad 
tikintis sovietų jaunimas savo 
religinius įsitikinimus pilnai su 
dema su mokslu. Štai dėl ko 
tvirtinimą, kad soivetinė ben
druomenė jau yra atsisakiusi 
religijos, Maskvoje išleistos 
brošiūros autoriai laiko “savęs 
apgaudinėjimu’

Didžiam kovotojui už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę.

A. + A.
PROF. DR. JUOZAPUI MOTIEJŪNUI 
mirus, gilią užuojautą reįškįu jo žmonaį.

Kazys Sruoga, Ph.D.

ĮU

A. + A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI,

buvusiam Veterinarijos Akademijos Rektoriui, mirus, nuo
širdžiausią užuojautą, drauge liūdėdami, reiškiame žmonai 
p. A. Motiejūnienei, dukterims Aldonai ir Danutei, žentams 
dr. Rasučiui, ir dr. Jarui, vaikaičiams ir visiems giminėms.

Stasys Dagys,
Juozas Senkus

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
(Slavanoris - Kūrėjas, Vyties Kryžiaus Kav.

A. A.
JONAS IGNATAVIČIUS - IGNAS

Mirė 1968 m. liepos 20 d. Palaidotas Visų Sielų 
kapinėse.

Už jo sielą šv. Mišios bus Clevelande, 19 d. liepos, 
8 v. ryto, šv. Jurgio bažnyčioje; 20 d. liepos, 10 vai., 
Lietuviškų pamaldų metu, naujoje parapijos bažnyčioje.

Prašome gimines, draugus, ir pažįstamus prisiminti 
velionį savo maldose.

Nuliūdus Žmona Monika ir šeima.

atgaivintas. Tada keli studen
tai ir studentės ėmė peiliais rai 
žyti jo nugaros odą. Tiik tada 
jis buvo gerokai apmuštas ir į 
gatvę išmestas. Kolumbijos 
spauda pažymi, kad tai padarė 
“busimieji rytojaus žmonės”.

Or. kor.

Akvamarinas
Aqua marina, lotyniškoji fra

zė, reiškianti jūros vandenį, da
vė akvamarino brangakmeniui 
jo vardą. Ir iš tiesų, galima įsi
vaizduoti, kad jo mėlynai žals
vame skaidrume matai saulės

spindulių nušviestas jūrų gilu
mas. Netgi dirbtinoje šviesoje tas 
skaidrusis mėlynumas nekeičia 
savo spalvos.

Senpvės egiptiečiai brangino ak-, 
vamariną ir tikėjo, kad jį dėvin-į 
tis brangakmenio įtakoje tampa i 
išmintingesnių.

Viduramžių žmonės buvo gi
liai įsitikinę, kad, nešiojant ak
vamariną ant piršto, kaklo ar au
syse kaipo papuošalą, galima su
sisiekti su mirusių mylimų asme
nų dvasia.

— /Sena patarlė amžinai nepa
sens. (Uteniškių patarlė).

A + A
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus, mielai ir nuoširdžiai Chicagos skautininkų 
Ramoves valdybos talkininkei skautininkei ALDONAI 
RASUTIENEI ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią už
uojautą ir kartu liūdime.

Chicagos Skautininkų Ramovė

A. “f" A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

velionies žmonai ANELEI, dukroms ALDONAI RASU
TIENEI ir DANUTEI JARIENEI ir jų šeimoms gilią 
užuojautą reiškia

Eva ir Alfonsas Putnai
ir Jonas Karvelis su šeima

Brangiam draugui ir kolegai 

A. -Į- A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus, dideliam liūdesy jo žmoną ANELĘ, dukras DA
NUTĘ ir ALDONU, žentus kolegą dr. JARĄ ir dr. RA- 
SUTĮ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Alfonsas ir Stasys Jankauskai

A Į A
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI, 
didžiam Liet. Agronomų S-gos bičiuliui, mirus, 

liūdinčią žmoną ANELĘ, dukteris — agr. ALDONU 
RASUTIENĘ, DANUTĘ JARIENĘ, žentus, anūkus ir vi
sus artimuosius giliausiai užjaučiame.

Lietuvių Agronomų S-ga Chicagoje

A. A.

STASYS ŠIDLAUSKAS
Gyveno 4358 S. Campbell Avė.
Mirė liepos 15 d., 1969, 9 vai. vak., sulaukęs 83 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities, Kaltinėnų valsč., 

Milaičių kaimo.
Amerikoje išgyveno 34 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Aleksandra (Petrokaitė),

2 dukterys: Julija Gaysowski, žentas Juozas, ir anūkai Lorinda, 
Ričardas ir Danielius; ir Sofija Bražionienė, anūkai Petras Bra- 
žionis ir Gražina Čepųtienė su vyru Klemu, proanūkas Erikas, se
suo Juzė Schultz, ir jos vaikai su šeimomis, ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo dr-jai.
Kūnas bus pašarvotas ketv., liepos 17 d., 6 vai. vak. Petro 

Bieliūno koplyčioje, 4348 S. California Avė.
Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 19 d. iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapinęs.

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

Praneša liūdinti šeima.

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572

.........................................................HIIIIIIIIIIU
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58tb Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

linini.......

GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 W. OSrd Street, Chicago, Illinois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

SKELBOntS "DRAUGĖJ”.

j DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. liepos m. 17 d.

A. A.

ALMINA KING
KARALIŪTE

Gyveno 1430 S. Cicero Avė., Cicero, Illinois.
Mirė liepos 15 d., 1969, 9 vai. ryto.
Gimę Baltimore, Maryland.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Joseph, sūnus Gerard, 

marti Ann, duktė Dorothy Campbell, žentas Joseph, 12 anūkų, 3 
seserys: Aldona Katilius su šeima, Mildred Rice, švogeris Emil, ir 
Ruth Zilonas, švogeris John ir šeima, ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 
S. 50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks penktad., liepos 18 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, marti, žentas, anūkai ir seserys.
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

*1* Q*«*•«•*•••*'*

X sKflPIE,n,s ■e t 
3

I f ui j

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

Perskaitė Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

S'l’EP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAVVIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd Plaoe Tel. Vlreinia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, Dl. Tel. OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3491



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. liepos m. 17 d.

X Dalyvauti Pavergtųjų Tau 
tų parade šį šeštadienį Chica
goje yra visų mūsų pareiga. 
Kada amerikiečiai kariai mirš
ta Vietnamo fronte, kovodami 
prieš pavergėjus, mes prisiglau 
dę šiame laisvės krašte, turime 
parodyti, 'kad neužmiršome nei 
pavergtųjų nei kovotojų už lais 
vę. Visi šį šeštadienį renkamės 
11 v. ryto prie Waoker Drv. ir 
Clark gatvių kampo.

X Kun. Povilas Dilys, 1942 
N. Spauiding Avė., Chicago, 
111., Lietuvių evangelikų refor 
matų .parapijos klebonas, “Mūsų 
Sparnų“ redaktorius, bibliogra
fas, parėmė mūsų dienraštį 5 
dol. auka. Dėkojame.

X Vytauto Didžiojo ir jūrų 
šaulių kuopų nariai, kuriems 
tik sąlygos įleidžia, privalo da
lyvauti Pavergtųjų tautų minė
jime — parade, šeštadienį, lie
pos 19 d., 11 vai. r. visi renka
si prie Clark ir Wacker dr. 
gatvių kampo. Saulės, kurios 
gali, dalyvauja su tautiniais rū 
bais, o šauliai su uniformomis, 
bet dalyvauja visi ir renkasi 
prie savų vėliavų.

X Danutė Endrijonaitė, Rū
ta Butvilaitė ir Gaida Visocky- 
tė birželio mėnesį buvo trims 
savaitėms išvykusios į Europą 
aplankyti savo giminių ir arti
mųjų ir pasižiūrėti senosios kul 
tūros paminklų. Kelionėje ap
lankė, tarp kitų vietų Romą, 
Vieną, Paryžių, Vilnių ir kt. Su 
gražiausiais įspūdžiais birželio 
24 d. grįžo į Chicagą pas savo 
tėvelius.

X Kun. Juozas Venckus, 
nuolatinis Draugo bendradar
bis, iš Chicagos buvo ilgesniam 
laikotarpiui nuvykęs į Orescent 
City, Calif., pagelbėti ten dir
bančiam kun. K. Malakauskui. 
Šio mėnesio pabaigoje, aplankęs 
lietuvius kunigus San Francis
co apylinkėse ir Montanoje, 
išvyks į Lowell, Mass. Nuo Pa
baigos mėnesio jo adresas bus: 
151 Rogers St. Lowell., Mass. 
01852.

X Gali. sese. S. Endrijonienė,

dirbanti šv. Kryžiaus ligoninės 
operaciniame skyriuje, neseniai 
dalyvavo regioniniame operaci
nių gailestingųjų seserų suva
žiavime Mihvaiukee, Wis. Atei
nančiais metais ji pakviesta da
lyvauti JAV operacinių gail. se
serų kongrese, kuris vyks Kali
fornijoje.

X lleikki A. Leesment estų 
tautinio komiteto JAV prezi
dentas sutiko būti Amerikos 
lietuvių kongreso garbės komi
teto nariu. iSu estų taip pat 
kaip ir su latvių vadovaujan
čiomis institucijomis Amerikos 
Lietuvių taryba artimai bendra 
darfcdauja ir kartu sudaro Pa- 
baltiečių komitetą, kurio reikš 
mė nuolatos didėja ir veikla 
plečiasi.

X Reikalinga tarnautoja ben

dram įstaigos darbui. Pašauki
te telefonu VI 7-7747 (sk)

x Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Barnes & Johnson, Ine., 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stockbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. ISuinte 
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (Sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VT 7-7747 rak T

X Automobiliai į Lietuvą 
geriausia siųsti per N. Nedas- 
Nedzinskas Gift Parcel Service, 
4065 Archer, Chicago, Rl. 60632, 

tel. YA 7-5980, (sk.)

X J. V. Roland, San Fran
cisco, Calif., atsiuntė “Draugo“ 
knygų prekybos skyriui laišką, 
kuriuo užsisakė naujų ir senes
nių lietuviškų 'knygų už kelias- 
dešimts dolerių. Kartu pridėjo 
6,50 auką mūsų spaudai parem
ti. Nuoširdžiai dėkojame.

X Dr. R. Šilbajoris Lietuvių 
Fronto bičiulių stovykloje “Dai 
navoje“ skaitys paskaitą.

X Liet. Gailestingųjų seserų 
su šeimomis išvyka bus liepos 
27 d. Union Pier pas gail. sės. 
S. Endrijonienę.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ DE
MONSTRACIJA CHICAGOJE

Dešimtoji Pavergtųjų tautų 
savaitė Amerikoje prasidėjo pir 
madienį ir tęsis iki sekmadie
nio.

Wisconsino lietuviai, talki
nant čikagiečiams, pradėjo Pa
vergtų Tautų savaitę praeitą 
sekmadienį didinga ir įspūdin
ga Lietuvių diena Kenosha 
mieste.

Chicagos Pavergtų tautų ko
mitetas, kuriame yra atstovau
jami ir lietuviai, ruošiasi dide
liam paradui šį šeštadienį, lie
pos 19 d., 12 valandą. Paradas 
prasidės prie upės šiaurėje ir 
eis ,State gatve iki Van Buren 
gatvės pietuose. Paradą ves iki 
tribūnos (reviewing stand) prie 
Madison gatvės meras Ridhiard 
J. Daley ir kiti garbės svečiai. 
State gatvė bus išpuošta Pa
vergtųjų tautų vėliavomis. Išpuo 
Šimą atlieka State gatvės tary
ba (State Street Council).

Pavergtų tautų savaitės pa
baigai Chicagos lietuviai daly
vaus parade šeštadienį ir prie 
Dariaus - Girėno paminklo 
Marąuette Parke - Lithuanian 
Plaza, sekmadienį, 2 vai. p. p.

Visos organizacijos ir visi >lie 
tuviai kviečiami ir raginami 
gausiai dalyvauti abiejose de
monstracijose. Parodykime sa 
vo gyvumą ir kovingumą.

L.G.K.

UNION PIER, MICH.

Liepos 5 d. Union Pier gyven 
tojai su svečiais turėjo progos 
praleisti vakarą Community 

i Hali salėje. Žmonių buvo neti
kėtai labai daug. Visi buvo pa
tenkinti ir linksmi. Energingai 
grojo p. Ramonio orkestras. 
Nebuvo jokių išsišokimų bei ne 
susipratimų, šokių vakaras da
vė nemažai pelno. Lietuvių drau 
gijos valdyba ir jos nariai pa
sisekimu labai patenkinti ir la
bai dėkingi svečiams už jų at
silankymą.

Šia proga pranešame, kad 
rugpiūčio 9 d. toje pat vietoje 
būs sekantis sezoninis šokių va
karas. A. Kl.

— Tilden aukštesnės mokyk
los studentas buvo Cook apsk r i 
ties grand jury apkaltintas pir

Ateitininkų federacijos valdyba. Iš kairės: kun. S. Yla — dvasios vadas, dr. J. Pikūnas — federacijos vadas, 
I. Damušytč — referentė spaudai, stovi: dr. K. Keblys — referentas sendraugiams, dr. R. Kriaučiūnas — 
generalinis sekr., A. Razgaitis — referentas student anne. Trūksta: dr. L. Bajorūno — reikalų vedėjo ir R. 
Laniausko — referento moksleiviams.
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J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. Juozas Petrikonis, gy 
venąs Woodlbine, Iowa., buvęs 
sužeistas automobilių susisieki
mo nelaimėje, išėjo iš ligoninės 
ir vėl priiminėja pacientus sa
vo medicinos praktikos vietoje. 
Jo žmona Elzė Petrikonienė, 
taip pat nukentėjusi toje pačio
je nelaimėje, dar pasiliko ligo
ninėje tolimesniam gydymui.

EI. Bublaitienė padovanojo vysk. 
A. Deksniui kapą, kurią pati supro
jektavo ir pasiuvo. Iš vyskupo, ta
da dar jauno kunigo, Bublaitienė 
yra priėmusi pirmąją komuniją.

Nuotr. Vyt. Maželio

CID. BRITANIJOJ
— Bradorfo, Yorkshire, lie

tuviškoji kolonija susideda iš 
daugumoje po H-jo Pas. karo 
atvykusiųjų lietuvių ir daugu
moje jaunų šeimų, tad kolonija, 
kuri turi labai daug jaunimo. 
Bradforddečiai turi savo namus 
ir “Vyties” klubą su sale, ku
rią naudojasi susirinkimams.

— Nėttinghamas Anglijos vie 
na didž. kolonijų. Čia randasi 
tėvų marijonų vadovaujami 
Aušros Vartų Jaunimo centras. 
Jo direktorių yra kun. Stepo
nas Matulis, MIC. Namai ran
dasi labai gražioje vietoje, prie 
Trent upės, ten jaunimas lan
kantis anglų mokyklas gyvena 
ir atliekamu laiku jie mokomi 
lietuviškai ir prižiūrimi, kad 
augtų ikrais lietuviais. Centre 
yra koplyčia, tai pamaldos bū
na kiekvieną dieną rytais ir 
sekmadieniais 11:15 vai. ryto. 
Ten leidžiamas Tikybinės ir 
tautinės minties žurnalas “Šal
tinis“, kuris pasiekia kiekvieną 
lietuvišką šeimą Britanijoje, o 
be to, turi ir gausų skaičių 
skaitytojų užsienyje; kaina me
tams penkiolika šilingų, kas yra 
JAV 2 dol.

VOKIETIJOJ

— Pabaltlečlų koncertas 
Luebecke, Birželio tragiškųjų 
įvykių proga, šiais metais iš
puolė eilė suruošti kultūrinį va
karą lietuviams. Todėl šių me
tų birželio 28 d., Kath. Gesel- 
lenihaus salėje su išstatytomis 
scenoje Fed. Vokietijos ir Pa- 
baltijos tautų valstybinėmis 
vėliavomis bei išpuoštoje gra
žiomis gėlėmis, prie gausiai su
sirinkusios ilš įvairių tautų pub
likos, prasidėjo išikilmingas ak
tas. Pagrindinę kalbą pasakė 
kun. Vaclovas Šarka. Po kalbos 
sekė įvairių tautinių grupių at
stovų sveikinimai, žodžiu svei
kino Luebecko miesto vardu 
Propst Paul Biedendieck, latvių 
vardu Elvira Bricis, estų vairdu 

Si'lvia Lemke, ukrainiečių var
du Waientyin iStadnitsichenko ir 
lenikų vardu kun. Stanyslav Ren. 
Raštu pasveikino ISohlesvrig- 
Holseein krašto žemės ūkio 
min. Gerhard Gaut, socialinės 
ministerijos tarėjas Gramsch ir 
Luebecko miesto kultūriniams

Prie klubo veikia jaunimo “At-reįkaIams senatorius dr. wil.
t va*°vauja Y-i helm Steinbrecher. Po trumpos

pertraukėlės toliau sekė meni
nė dalis su lietuvių liaudies dai
nomis. Gerai pasirodė sol. Izabe 
lė šrederienė, kuri padainavo: 
“Paukštužėli skrajūnėli”, “Oi 
kas sodai“, “Kas subatos vaka-

1 d * * T -emk * ^T.

Bertuilaitis ir akordeonistas

V * dainas. Ši?ni jaunam kvartetui,

P R E E ft f» ' » dailių repertuarą, linkėtina dirb

v . W tobulėti. Menininkui
gS K apdovanoti gražių gvazdikėlių

puokštėmis, o Propst Povilą
Liepos 12 d. Detroite įvyko pavergtų tautų paradas — gausiai ir gra- Biedendieck ir kun. Petrą Gir. 
žiai buvo atstovaujama Lietuva — matyti lietuvaitės jaunuolės parade.

Nuotr. J. Urbono čių> išvakarėse jų vardadienių j

ITraškienė. Klubo adresas: 5,
madienį, jog jis mirtinai pašo- Oak Vilias, Bradiford. 5. York’s. 
vęs einantį pareigas policininką, i Be to, Bradforde reziduoja kun.
Henry Williams nušovė polici
ninką Sidney ISmith, 57 metų 
amžiaus, 8220 So. Evans.

Jonas Kuzmickis, kuris aptar
nauja tos dalies lietuvius kata
likus.

CHICAGOS ŽINIOS

proga kun. Šarka apdovanojo 
lietuviškomis plokštelėmis. Po 
ta,m sekė jaukus pobūvis ir at
sisveikinimas su svečiais, kurių 
buvo atvykęs visas autobusas 
iš Pinnebergo ir Hamburgo, jų 
tarpe PLB Hamburgo apylinkės 
pirm. Jonas Valaitis, PLB Pin
nebergo apylinkės pirm. Marija 
Berentienė, žum. Valerija Ce- 
kauskienė, kun. Petras Girčius 
ir daug kitų. Ruošiant šį pa
rengimą — koncertą daug dar
bo įdėjo Pranas Liegus ir kun. 
Vaclovas šarka, o didžiąją daly 
išlaidų apmokėjo iSčhleswig- 
Holstein socialinė ministerija.

— A. a. dr. Steponas Didri
kis mirė Vokietijoj. Dr. Stepo
nas Didrikis mirė Rytų Vokie
tijoj, Kreis Ludwigslust mieste. 
Dr. Steponas Didrikis kaip dak 
taras dirbo Vokietijoje, Rytų 
zonoje, kur buvo pakliuvęs su 
šeima bėgdamas iš Lietuvos 
II-jo P. karo metu. Po 6 mėne
sių sirgimo širdies liga mirė ne
lauktai balandžio 24 d. Dir. St. 
Didrikis buvo gimęs Lietuvoje, 
Kudirkos Naumiestyje, Šakių 
apskrityje 1903 metais rugpiū
čio 19 d. Baigęs Kybartų gim
naziją studijavo ir baigė medi
cinos mokslus Austrijoje — Vie 
noje. Vokietijoje liko žmona 
Elfreda, sūnus gydytojas ir 
duktė. Amerikoje yra jo sesuo 
Albina Želvienė ir kita sesuo 
Jadvyga yra Lietuvoje — Mari 
jampolėje (Kapsuke). Priėš du 
metus Amerikoje mirė jo se
suo Ona Valaitienė, kurios sū
nus Edvardas dailininkas yra 
“Chicago Tribūne” grafikos aky 
riaus vedėjas.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Vilniaus miestas, prijun

gus prie jo priemiesčius, dabar 
užima 16,000 hektarų plotą. 
Projektuojama prie miesto pri
jungti dar platesnes apylinkes. 
Tad® miestas būtų 27,000 ha 
ploto. Būsią pastatyta daugiau 
daugiabučių namų, nes šiuo me
tu Vilniuje gauti butą neįmano
ma.

— Rašytojo kan. Mykolo 
Vaitkaus atsiminimų, išleistų 
“Nidos” leidyklos Londone, kai 
kurias vietas persispausdina vil
niškis “Gimtasis kraštas“.

38 MILIJONAI DOLERIŲ
PAVYZDINIAM MIESTAM

Chicagos miesto taryba pra
ėjusį antradienį vienbalsiai pri
ėmė $38,159,000 federalinę sub 
sidiją, skirtą modeliniams mies 
tams. Tačiau miesto taryba at
metė pasiūlymą, kad neturtin
giems būtų suteikta visiška Ikon 
trolė vykdant pavyzdinių (mo
delinių) miestų programą.

Federalinė subsidija bus dau
giausia panaudota pramogi
niams ir socialiniams reikalams 
keturiose neturtingose apylinkė 
se: Woodlawn, Lavvndale, Grand 
Blvd. ir Uptovvn.

Miesto taryba 39 balsais 
(prieš) patvirtino paskutinę 
minutę pasiūlymą, kad pusė ne 
turtingųjų narių būtų paskira 
kaimyninėse tarybose.

Aldermanai Leon M. Despres 
(5-to vvardo), A. A. (Samy) 
Rayner jr. (6-to vvardo) ir Wil 
liam Cousins jr. (8-to vvardo) 
kovojo už pataisą, reikalauda
mi rinkimų visiems tarybos na
riams:

Ši pataisa būtų panaikinusi 
burmistro iDaley paskirtų pu
sę asmenų į tarybas. O minimi 
aldermanai reikalavo populia
rių rinkimų visiems tarybų na
riams. Bet burmistras Dailey 
nedavė eigos Despres siūlymui 
dėl rinkimų į tarybas.

Tie patys trys aldermanai 
(kurių politika skiriasi nuo 
Chicagos burmistro Dailey) 
taip pat pasiūlė aštuonių punk 
tų programą kovoti prieš rasinę 
diskriminaciją pavyzdinių mies 
tų apylinkėse.

Planas kovoti prieš diskrimi
naciją kainuotų 24 milijonai do 
lerių. 'Taryba palaidojo šį pla
ną savo taisyklių komisijoje.

Šiame plane numatyti tokie 
dalykai: pirkti už penkis mili
jonus dolerių namų baltųjų prie

miestinėse apylinkėse ir juos 
subsidijuojant parduoti neg
rams ir 4 milijonus dolerių vai
kų—mokinių transportacijai į 
viešąsias mokyklas jų pačių 
pasirinkimu.
KALĖJIMAN UŽ VAIRAVIMĄ

Visi asmenys, nuteisti už vai 
ravimą automobilių nuostatų 
sulaužymą su atšauktais ar su
spenduotais leidimais, bus paso 
dinti kalėjimam Tai pranešė 
Eismo teisėjas Raymond K. 
Berg praėjusį antradienį.

Pasak teisėjo Bergo, 6,000 as 
menų būna per metus areštuo
ta Chicagoje dėl vairavimo au
tomobilių su atšauktais ar su
spenduotais leidimais. Seniau, 
pasakė teisėjas, tokiems vairuo 
tojams būdavo paskiriami iš
bandymo laikotarpiai arba už
dedama piniginė bausmė.

Teisėjas Berg pareiškė, kad 
Eismo teismas ir toliau už gir
tą važiavimą vairuotojams skirs 
kalėjimo bausmę.

MAFIA WALL GATVĖJE
Senatorius Roman Hruska 

(R., Nebr.), Chicagos priemies 
tyje Zion, kaip kovoti prieš or
ganizuotą nusikaltimą, pareiš
kė, kad Cosa Nostra vyrai pie 
čia savo veiklą už gemblinimo, 
narkotikų ir visokių raketierių 
ribų, įsibraudami į teisėtą, verš- 
lininkų bendruomenę. Šen. Hrus 
ka yra vienas iš Senato žymes
nių asmenų, išrinktų kovoti 
prieš organizuotus nusikaltimus.

PLANAS MOTINOMIS 
PAGELBSTI

Cook apskrities komisionie- 
rius Harry H. Semrow pasiūlė 
panaudoti viešos pagalbos pini
gų privačios pramonės progra
mai subsidijuoti. Pagal šią pro 
gramą motinos būtų paruoštos 
darbams.
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VICEGU6ERNATORIUS PAUL SIMON
Lietuvių radijo forume

Vicegubematorius Paul Si- džio ir kitų, skambinančių tele- 
mon .garbės svečias, pereitą ■ fonu. Jis lietė apie paramą ne 
šeštadienį atvyko vienas pačių1 viešosioms mokykloms — sus- 
pirmųjų, ką jo mašina su Nr. 2 (tiprinimą parapinių mokyklų, į- 

vairius mokesčius ir pagerini
mus tuo reikalu, apie naujai pri 
imtus įstatymus ir jų reikšmę 
ir kit. Pripažino mokesčių aukš 
tumą ir kaip reikėtų juos su
mažinti ir t. t.

rodė vėliau atvykstantiems į 
inž. Antano ir Marijos Rudžių 
puikiąją rezidenciją Beverly 
Hills, Ikur randasi apačioje ir 
įrengtoji radijo studija — Lie
tuvių Radijo forumas.

Vėliau atvyko ir Evergreen 
meras Anthony Vacco su žmo
na, turėję anksčiau dalyvauti 
didelėse savo liepos 4 d. proga 
surengtose ia* vėliau 
iškilmėse.

Tos dienos editorialą angliš-

Atsakė ir į juodųjų nepagrįs
tą veržlumą bei įvairius reika
lavimus, tą klausimą iškėlus 
inž. A. Rudžiui. Anot P. Simon, 

atkeltose; juodiesiems duodama spaudoje 
perdaug rėkiamos.

Jis taipgi pripažino, kad įni
kai ir lietuviškai perdavė inž. nois valstybėje yra aukščiausi 
A. Rudis apie studentų įvairiau mokesčiai maistui visoje Ame-
sius neramumus bei to viso
kiausias pasekmes.

Pabaigoje pasveikino gerą 
šeimos bičiulį, šventusį petri- 
nes, įkun. Petrą P. Ciniką, MIC.

Vicegub. Paul Simon, dar la
bai jaunos išvaizdos, kuklus po
litikas, rašytojas, parašęs 4 
knygas, gabus ir energingas 
žurnalistas, mokąs sueiti su 
žmonėmis, parodė ir čia savo 
meną susidomėti lietuviškais rei 
kalais, šeimininkų lydimas susi- 
pažįstąs su kiėkvienu ir palie- 
čiąs lietuviškus klausimus.

Susipažinęs gerai su užsienio 
politika, jis ir klausimus atsa
kinėjo ta tema, jom duodamus 
radijo direktoriaus inž. A. Kū

riko je — 5%.
Radijo programoje kalbėjo 

Lietuvių Ghambre of Cotmmer- 
ce pirm. Kazys Oksas ir kit.

įSusirinkę svečiai — čia gimę 
ir vėliau atvykę Amerikon, be- 
sivaišindami lietuviškomis, gau 
Šiomis vaišėmis, portių Onos 
Paukštienės ir Marijos Zigaitie 
nės paruoštomis, ilgai dar dis
kutavo įvairius 'klausimus su 
vicegub. Paul Simon ir Ever
green meru Anthony Vacco, 
kurių nė atvykusi palyda nesu
laikė nuo malonaus svečiavimo- 
si lietuvių tarpe inž. Antano ir 
Marijos Rudžių vaišingoje .pa
stogėje. S. L.

*

Chicagos universiteto mokslininkas Robert Clayton tirs kartu su kitais 
140 mokslininkų gabaliukus, atneštus iš mėnulio.


