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JAV
- ERDVĖS
VARŽYBŲ
LAIMĖTOJOS

Rusai atsilikę beveik visais 
atžvilgiais

Kaip atrodo JAV ir Sovietų 
laimėjimai erdvės varžybose ir 
koikie JAV-bių pasiekimai, liu
dija žemiau pateikiami skai
čiai:
. .JAV ligšiol įvykdė 20 skry
džių erdvėje (su žmonių įgulo
mis), sovietai — 12.

JAV astronautų erdvėje bu
vo 38, rusų kosmonautų — 17.

Skrydžių į mėnulį (jo nepa
siekus) JAV įvykdė — du, so
vietai — nei vieno.

Nixono kelionę į jų sostinę, yra 
veikiami ir pasididžiavimo ir 
nuostabos jausmų.

Kodėl rumunai nustebę? Čia 
tenka atsižvelgti į du veiksnius: 
užsienio akyse Bukarešto komu
nistai laikomi kovotojais už lais
vę, nepriklausomybę bei taikin-. 
gą sambūvį. Vis dėlto, krašto šei
mininkas — prezidentas ir parti
jos vadas N. Ceausescu, balan
suodamas politikoje, ryšių su 
Kremliumi nenutraukia. Ir, štai, 
jis, atsargus, lankstus politikas, 

JAV vyrai erdvėje iš viso pra pakviečia atvykti JAV preziden- 
leido 4,614 valandų, rusai kos- tą.
monautai — 868. | Rumunija krašto viduje laiky-

JAV astronautai erdvėje į- tina P°"c*ne valstybe, su jvai-

vykdė “pasivaikščiojimų” —
10, rusai — 3.

Pagaliau, amerikiečiai erdvė
je įvykdė erdvėlaivių vad. susi
jungimus — 9, sovietai — 1.
Amerika pranašesnė ir dirbtinų 

satelitų srity
Žemės satelitų JAV yra į erd

vę paleidusios 221, sovietai, 
prieš 5 metus pirmavę, dabar 
atsilieka, išleidę 174 satelitus.

Visi jie svarbūs moksliniu po
žiūriu, atidengiu žemės ir at
mosferos paslaptis.

Oro satelitų srity, rusai, savo 
žygius pradėję vėliau už ame
rikiečius, dabar turi 30 sateli
tų, o JAV — 29.

Satelitai — erdvės “šnipai”
JAV erdvėje turi 247 tokio 

tipo satelitus — jų dauguma 
fotografuoja karinio pobūdžio 
įvykius Sov. Sąjungoje ir Kom.
Kinijoje. Rusai tokių “šnipų” 
turi 170 ir jie savo programą 
smarkiai gyvina, savo satelitų 
veiksmingumu jau beveik susi
lyginę su amerikiečiais.

Susisiekimo satelitų srity,
JAV su 68 satelitais pirmavo 
pačioje pradžioje. Sovietai tokių 
satelitų, svarbių televizijai, tu
ri 16.

Abu kraštai planetų tyrimo 
kryptimi

JAV, paleidusios 7 erdvėlai
vius planetų kryptimi, turi dau 
įgiau žinių apie planetas už ru
sus. Sovietams nėra pavykę pir- 1 kimo varžybose.

. HERE MEN FROM THE PLANET EARTH 
FIRST SĖT FOOT UPON THE MOON 
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WE CAME IN PEACE FOR ALL MANKIND
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H11< A. ARMSYKOHO 
AlltONAUI

tlCHAM NIKOM
FRCMOtNT. UMITSO STAUK OS AMSSKA '*

Lentelė su užrašu Ir parašais — ją mėnulyje paliks ‘ Apollo 11’’ žygio astronautai ir pritvirtins prie apati
nės “Aro” prietaiso dalies, kuri liks mėnulio paviršiuje.Užrašo tekstas: “Čia žemės planetos žmonės, pir
mieji žengę mėnulio paviršiuje. Mes atvykome visos žmonijos taikos labui.” Be trijų astronautų parašų, 
apačioje matyti ir prez. R. Nixono parašas.

PO RUMUNIJOS SEKS JUGOSLAVIJA?
Rumunai buvo nustebę, patyrę apie prez. Nixono kelionę — Daugeliui gyventojų 
Amerika — patrauklus kraštas, gi Sovietų Sąjunga — grėsmingas — Amerikiečiai 
turi pabrėžti: Rytų Europa nėra sovietų nuosavybė — Ar JAV prezidentas vyks ir į 
Jugoslaviją, Lenkiją ir kitur?

Gyventojai didžiuojasi ir — 
nustebę

Bukareštas. — Rumunijos gy
ventojai, patyrę apie rugpiūčio

reikalavimais ir... netrukus i 
kraštą įžygiuos sovietų kariai su 
tankais?

Ir iš tikrųjų, kai dar vis buvo 
2 d. numatytą JAV prezidento R., laukiama Maskvos valdovų vieš-

riais suvaržymais, kur neįmano
mi įvairūs reformų pasiūlymai. 
Ir, štai, į kraštą atvyksta JAV 
demokratijos, įvairių laisvių kraš
to vadas.

Laukė atvykstant Brežnevo ir kilų

Jau visa eilė mėnesių, kai Ru
munijos gyventojai laukė atvyk
stant Brežnevo ar Kosygino, nes 
buvo žinoma— reikia atnaujinti 
draugiškumo sutartį su Maskva.

Ar jie atvyks ar ne? — dažnas

Kinai vėi puola Maskvą
Pirmasis kinų komentaras apie 

Maskvos suvažiavimą.
HONG KONG. — Kom. Ki

nijos gynybos ministeris Lin 
Piao, numatytas ir Mao įpėdi
niu, užvakar puolė Sovietų Są
jungą, nes ji buvo sukvietusi 
“niūrų komunistų partijų su
važiavimą”, kuris buvęs nukreip 
tas prieš Kiniją ir Albaniją.

Lin Piao kritika iškelta jo 
^pasiųstame Albanijos gynybos

mieji 18 bandymų priartėti prie 
planetų. Jiems tik pavyko trys 
pastarieji bandymai ištirti Ve
neros planetą.

•Planetos — sovietų tikslas. 
Jų žygių, — skaitant ir skry
džius su žmonėmis, laukiama 
artimiausiais keleriais metais. 
Tai rusams būtų “atlyginimas” 
už pralaimėjimą mėnulio pasie-

MICHAtl COllIHS. 
ASTROMAOT

klausdavo. O gal jie atvyks su nepasižymįs, svarbiausia — lai-

nagės, staiga... lyg perkūnas iš į 
dangaus, ateina žinia apie galin
giausio pasaulio krašto vado at
vykimą.
Rusija — grėsmė, JAV ■ 

simbolis
laisvės

Daugeliui rumunų JAV-bės y- 
ra įdomus, net artimas kraštas, 
logijoje, be to, turtingas, tad - 
patrauklus. O Sovietų Sąjunga? 
Ji čia pat, bet tai kraštas laisve

H. Humphrey šiuo metu vieši 
Maskvoje, tikisi išsikalbėti su 
kremliaus vadais

ministeriui, B. Baliuku, sveikini
me, ryšium su Albanijos karinių 
jėgų 26 m. sukaktimi.

Prieš gynybos ministerio raš 
to paskelbimą, kinai buvo pa
skelbę notą sovietų vyriausy
bei. Notoje sovietai kaltinami
lšprovokavę naują ginkluotą . . . . , ...
. jm-,1 j. „ t • o j • ji • ir gal ir i Čekoslovakiją. Visi tiekonfliktą”. Liepos 8 d. įvykis , ° • * taur kraštai okupuoti sovietų. Ar JAV

prezidentas į juos vyktų? Rytų 
europiečiai čia atsako — taip, jei 
tik jis būtų pakviestas, nes sovie
tai visvien neišdrįstų įsikišti.

Pagaliau, aišku, kad Nixonas 
vyks ir į Maskvą ir čia tik laiko 
klausimas. Ar ir į Pekiną? Ne.

•buvo Amūro upėje, į pietvąka- 
rius nuo Chabarovsko. Šiame 
mieste kinų ir sovietų pareigū
nai nuo š. m. birželio 18 d. ta
riasi laivybos pasienio upėse 
klausimais.

“Apollo” žygis — šventė 
jVenooueloje. Šio krašto vyriau
sybės potvarkiu, liepos 21 d. 
skelbiama šventės diena, pager
biant pirmųjų žmonių išlipimą 
mėnulio paviršiuje.

• Nebaltųjų gyventojų skai
čius Anglijoje pasiekė 1,1 mil.

Vietname
Maži nuostoliai

Žuvusių skaičius mažiausias 
per 6 mėn.

Tai vyriausybei kelia rūpesčio. SAIGONAS. - JAV karinės
---- ---- 1----------- Į 'vadovybės žiniomis, savaitėje,

pasibaigusioje liepos 5 d.., JAV 
karių P. Vietname žuvo 153. Tai 
pats žemiausias kritusių skai
čius nuo š. m. sausio 11 d., kai 
žuvusių buvo 151.

JAV karių Vietname, nuo 
1961 m. sausio 1 d., įskaitant 
ir paskutinę savaitę, iš viso žu
vo 37,019.

P. Vietname toliau buvo ryš
kūs sulėtėję kariniai veiksmai. 
Tai vyksta jau trys savaitės.

t

f. <KJL«y

tOWIH K. AlORIM. Jt, 
ASTROMAUT

komas grėsme ir krašte aiškiai 
nepopuliarus. Abi šalys turi sa
vo ambasadorius Bukarešte. Juos 
turi ir kom. Kinija, arabų kraš
tai, Vak. Vokietija ir Izraelis. 

Nixono kelionę palankiai verti
na visi...

Rumunijos komunistai, belau
kdami Nixono Bukarešte, po pra
dinio “smūgio”', dabar teigia, kad 
būsima viešnagė reiškia: jų, ko
munistų kryptis esanti teisinga. 
Rumunijos nekomunistai aiški
na, kad nepriklausomybė komu
nistams valdant yra geriau, ne-' 
gu jokia nepriklausomybė.

R. Europa nėra sovietų 
nuosavybė...

Tuo tarpu Washingtone tei
giama, kad nepaisant buvusių 
vyriausybių pažiūrų, dabartinis 
Balt. Rūmų Šeimininkas, R. Ni- 
xonas, rytų Europos nelaiko so
vietų nuosavybe, vak. Europoje 
gi nurodoma, kad JAV-bėms jau 
atėjęs metas skelbti tokią pažiūrą.

Juk A. Kosyginas nei kiek ne
sijaudino (ir nesiaiškino ameri
kiečiams -Red.) lankęs JAV są
jungininkus D. Britaniją, Pran
cūziją, Turkiją, Kanadą ir Iraną. 
Jugoslavija jau pakvietė Nixoną

Rytų Europoje šiuo metu reiš
kiamas įsitikiiumas, kad JAV pre
zidento lankymasis Rumunijoje 
būsiąs pirmas tokio pobūdžio ry
tų Europoj, ateity seks kiti. Ju
goslavija, kraštas daugiau nepri
klausomas ir mažiau komunisti
nis už Rumuniją, jau buvo pa
kvietęs prez. Nixoną ir jis pakvie
timą priėmė. Atvykimo data dar 
nenustatyta.

Be to, žvilgsnis krypsta į dar 
tris kraštus —. Lenkiją, Vengriją

KALENDORIUS
Liepos 11 d.: šv. Pijus I, šv. 

Olga, Vilimantas, Šarūne.
•Liepos 12 d.: šv. Jonas Gvar., 

šv. Marcajona, Margis, Skaidra.
ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
giedra, šilta, temp. sieks 80 ir 
daugiau 1. E., ryt — saulėta, 
be pakitimų.

Saulė teka 5:25, leidžias 8:26.

Respublikos rūmai Bukarešte — čia rugpiūčio 2 d. JAV prezidentas R. Nixonas susitiks su Rumunijos ko
munistų vadu ir prezidentu N. Ceausescu

Rumunija svarbių politinių
įvykių išvakarėse

Rumunų diplomatas VVashing
tone teigia: Maskva nėra 

supykusi

VVASHINGTON. — Rumuni
jos ambasadorius Washingto- 
ne, Corneliu Bogdan, spaudai 
pareiškė, kad busimoji preziden 
to Nixono viešnagė Bukarešte 
esanti “natūralus reiškinys”, 
ypač šioje politikų kelionių ga
dynėje. Jis paneigė žinias, esą, 
sovietai nepatenkinti JAV pre
zidento kelione į Rumuniją. Am 
basadorius čia pat pridūrė, kad 
sąjunga bei draugystė su So
vietų Sąjunga esą esminiais Ru
munijos politikos bruožais

Nixonas buvo pakviestas 
š. m. vasario mėn.

C. Bagdan dar nurodė, kad 
priešingai B. Rūmų pranešimui, 
jis, ambasadorius, š. m. vasa- 
rio 20 d. kalbėdamasis su valst. 
sekretorium W. Rogers, žodžiu 
ir neoficialiai buvo pakvietęs 
prez. Nixoną atsilankyti Rumu
nijoje. Vėliau jis kvietimą pa
kartojęs vasario 28 d.

Naujausios žinios
Nixonas apie sveikatos 

reikalus
Kraštui gresia didžiulė krizė 

sveikatos apsaugoje
WASHINTGON. — Prez. Nix- 

onas vakar pareiškė, kad reikia 
skubiai pertvarkyti krašto gy
ventojų sveikatos apsaugos rei
kalus, nes šioje srity jau gresia 
rimta krizė. Pirmoje eilėje ten
ka peržiūrėti vad. Medicaid sis
temą. Prie manės turėsiančios 
'būti vykdomos vyriausybės ir 
įstatymų leidimo srity.

A. Gromyko 
apie JAV-bes

Pritaria “viršūnių pasitarimo” 
minčiai

MASKVA. — A. Gromyko, 
užsienio reikalų ministeris, va
kar kalbėdamas A. Tarybos su
sirinkime, palietė JAV - Sovietų 
santykius. Jis pažymėjo, kad 
sovietų vyriausybė atkreipusi 
dėmesį į JAV vyriausybės pa
reikštą norą susitikti “viršū
nėms” — abiejų kraštų politi
niams vadams. Maskva taip pat 
pritaria reikalui tartis ginklų 
gamybos varžymo klausimu.

Gromyko tikisi, kad abiejų 
kraštų santykiai ateity būsią 
ne tik “geri, bet ir draugiški”.

Tikisi atvykstant Kremliaus 
atstovams

BUKAREŠTAS. — Rumuni
jos partijos sluoksniuose patir
ta — rumunai vedą pasitari
mus su sovietais draugiškumo 
sutarties pratęsimo reikalu. Lau 
kiama, kad dar šį mėnesį, į Bu
kareštą, pratęstos sutarties pa
sirašyti, atvyks sovietų delega
cija. Manoma, kad gali atvykti 
N. Podgornas ar A. Gromyko.

MASKVA. — Rumunijos am
basadorius Maskvoje T. Mari- 
nescu lankėsi pas sovietų kom. 
partijos sekr. K. F. Katuševą. 
šiam priklauso tvarkyti santy
kius tarp paskirų partijų sve
tur.

Manoma, kad pasikalbėjime 
buvę aptarti draugiškumo su
tarties ir sovietų delegacijos 
Rumunijos kom. partijos suva- 
'žiavime dalyvavimo klausimai.

• Elizabeth Taylor, filmų ak
torė, Anglijoje pareiškė: ji ma
nanti pasitraukti iš filmų ir pa
sišvęsti labdarybės darbui

G. Pompidou 
su spauda

Pasisakė prieš ginklų tiekimą 
Izraeliui

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
prezidentas G. Pompidou vakar 
pirmą kartą kalbėjosi su spau
dos atstovais. Jis palietė visą 
eilę užsienio ir vidaus politi
kos klausimų.

Prezidentas nurodė, kad, ga
limas dalykas, Izraeliui bus pri
statytos jo aviacijos — naikin
tuvų dalys, tačiau sunku tikė
tis, kad Prancūzija Izraelį atei
ty remtų kariniai.

Pompidou pritarė minčiai plės 
ti Bendrą Europos Rinką, ta
čiau nemano, kad britams įsi
jungti esąs jau pribrendęs lai
kas. Prancūzija, prezidentas 
nurodė, nežadanti grįžti į NA 
TO — Atlanto Santarvės — ka
rinę vadovybę.

PARYŽIUS. — Vakar įvykęs 
taikos pasitarimų posėdis ir vėl 
buvo nesėkmingas ir, sena tvar
ka, pasižymėjo abipusiais kalti
nimais.

Komunistams pareiškus, kad 
JAV turėtų, be jokių sąlyeų. 
apleisti P. Vietnamą, JAV de
legacijos pirm. H. C. Lodge at
šovė: mums tai visiškai nepri
imtina, nes tai reikštų mūsų 
kapituliavimą.

Suvažiavime dalyvausią kinai, 
vietnamiečiai

Rumunijos kom. partijos 10- 
sis suvažiavimas prasidės rug
piūčio 4 d., kitą dieną, prez. Ni- 
xonui išvykus. Buikarešte turi
ma žinių, kad suvažiavime Ki
niją atstovaus vienas ar ir dau
giau delegatų.

Kaikurie Azijos kraštai, ne
dalyvavę gegužės m. kom. par
tijų suvažiavime Maskvoje, da
lyvausią rumunų suvažiavime 
— jų tarpe būsią ir šiaurės 

1 Vietnamo delegatai.
Vieno rumuno nuomone, tai 

pirmas kartas per kelerius me
tus, kai po vienu stogu , susi
rinks “sovietai, kinai, albanai 
ir jugoslavai komunistai”. Be 
to, laukiama ir Kubos, dviejų 
suskilusios Izraelio kom. parti
jos grupių atstovų ir trijų In
dijos grupių delegatų.
F. J. Shakespeare Bukarešte

BUKAREŠTAS. — Rumuni
joje lankėsi ir liepos 7 d. su kai 
kurių įstaigų pareigūnais tarėsi 
JAV Informacijos Agentūros 
direktorius Francis J. Shake
speare. Pasikalbėjimai neturi 
ryšio su būsima prez. Nixono 
kelione.

Shakespeare, prieš atvykda
mas į Bukareštą, lankėsi So
vietų Sąjungoje ir Lenkijoje. 
Dabar jis išvyko į Vieną, kur 
vyksta sritinis JAV informaci
jos pareigūnų įvairiuose kran
tuose pasitarimas.

• Žemės drebėjimas antra
dienį palietė graikų Jonijos sa
las.

• F. Borinan, astronautas su 
; šeima, po 10 dienų kelionės va- 
| kar grįžo į JAV. Jis pareiškė
pasiūlysiąs, kad NASA į šį kraš 

i tą pakviestų sovietų kosmonau
tus. — —

Mariano Ru.mor, ligšiolinis Itali
jos min. pirmininkas, tebeina pa
reigas; Krizė dar neišspręsta
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LAUKO TENISO PIRMENYBES

Antrajame Jau jis aiškiai do
minuoja ir 6-2 pasekme lengvai 
laimi jaunių titulą.

Dvejetą užregistravo net 8 po
ros — mūsų tarpe labai seniai 
nematytas skaičius. Vienoje pu
sėje Šenbergas ir Šeputa iš De
troito gana lengvai laimi prieš 
Kauną — Kolį iš Cicero 6-4, 6-2, 
o Pikeliūnas - Sidabras neturi 
vargo su broliais Kvantais 6-2, 
6-1.

Kitoje pusėje Bučinskas — Juo
dikis lengvai sutvarko jaunuo
sius Paškų ir Lišauską iš Detroi
to 6-2, 6-0, o Grybauskai (tėvas 
ir sūnus) nugali Markulį — 
Tautvaišą 7-5, 6-2.

Pusiaubaigmėje Pikeliūnas ir 
Sidabras laukia dvi valandas, kol 
Šenbergas ir Šeputa pasirodo aikš
tėje, atitinkamai pailsėję. Atro
do kad detroitiškiams tvarka 
ir sportiškumas antraeiliai daly
kai. Jei jiems reikia poilsio, jie 
atsigula ir nusnaudžia, o kiti tiek 
peržaidę ir net vyresnio amžiaus 
gali toliau žaisti. Žinoma, ir 
toks poilsis jiems nepadėjo, nes 
Pikeliūnas — Sidabras buvo kla
se geresni ir laimi 6-2, 6-1. Kito
je pusėje Bačinskas ir Juodikis 
pirmą pirmenybės staigmeną 7- 
5,2-6, 6-3.

Baigmėje Pikeliūnas ir Sida
bras su geresniais servais ir tikres
niu žadimu prie tinklo gana už
tikrintai nugali puikiai kovojan
čius Bačinską ir Juodikį 6-2, 6-4.

Sumoje pirmenybės buvo gau
sios dalyviais, kiek geresnės savo 
žaidimo lygiu ir duodančios šiek 
tiek vilčių iš keletos jaunųjų.

J. M.

Pereitą savaitgalį įvykusios a- 
pygardos lauko teniso p-bės su
traukė ypatingai puikų dalyvių 
skaičių. Jei jos savo žaidimo ly
giu nesiskyrė nuo anksčiau įvy- 
kusiųjų, tai joms malonią proš
vaistę įnešė keletas jaunų veidų, 
kaip Paškus iš Detroito ir ypač 
Sidabras iš Highland, Ind. Sida
brui dar vos 16 metų, bet In
dianos lauko teniso aikštėse jis 
jau gerai pažįstamas. Jo žaidi
mo stilius jau puikus, servavi- 
mas stiprus ir smūgiai švarūs.
Trūksta tik kiek patyrimo ir tiks
lumo, kad įsisenėjusi keletos žai
dėjų karalystė būtų sudrebinta.
Pirmąjį savo pasirodymą lietuvių 
tarpe jis apvainikuoja dviem ti
tulais: jaunių vieneto ir vyrų 
dvejeto.
Pikeliūnas vis dar nenugalimas
Vyrų klasėje pirmajame rate 

visi favoritai senu įpratimu len
gvai susitvarko su savo prieši
ninkais. Tačiau visiems labai į- 
domu kiek toli šioje grupėje žy
giuos Sidabras. Jo pirmasis prieši
ninkas, taip pat nemaža vilčių 
rodęs prieš keletą metų, yra Mar
kulis iš Marųueete Parko. Jis 
krenta 6-1, 6-4. Antrajame rate 
jam ant kelio vienas mūsų pa
čių seniausiųjų ir niekad nepail
stantis Juodikis. Tai pačios gra
žiausios antrojo rato rungtynės.
Po gana sunkiios ir ilgos kovos 
Sidabras laimi 6-4, 6-9, bet Juo
dikis jam parodė, ką reiškia pa
tyrimas, tikslumas ir kova už 
kiekvieną tašką. Kitose rungynė- 
se Pikeliūnas lengvai susitvarko 
su Grybausku R. 6-2, 6-1 Gry
bauskas V. su Šeputa ir Detroi
to 6-1, 6-4, Kvantui iš Mar
ųuette Parko tenka kiek ilgiau pa' 
vargti su Šenbergu iš Detroito 8-
6 6-2 Sporto žaidynes, įvykusias Chicagoje Marąuette Parke, prisimenant.

’ Pušiaubaigminėje kiekvienam “"ty“ Ž“p“ys' Slrka- Kerdls' B“s N“°‘r- R Bagdoaieaė,

įdomu, kiek jaunasis Sidabras pa
jėgs pasipriešinti mūsų ilgame- C A f* H k/l ATI! "71 Kl I Q
čui meisteriui Pikeliūnui. Rung- I
tynių pradžia daug žadanti. Si
dabras stipriai servuoja ir tuoj — Mūsų jaunimą raginame, klausoma Lietuva” vyr, redak- 
atakuoja prie tinklo. Tačiau Pi- dalyvauti šių metų JAV jaunių toriaus pavaduotojas. N. L. lei

Antrajame pradžia panaši ir 
Grybauskas dar veda 3-2. Tačiau 
jo energija silpnėja, o su ja ir 
smūgis aštrinamas. Pikeliūnas 
atgauna pasitikėjimą, jo tikslu
mas, refleksai, greitis ir orien
tacija pagaliau perima viršų.
Jis laimi net 7 žaidimus iš eilės 
Tai yra: pabaigia antrąjį setą iš 
2-3 savo nenaudai 6-3 ir trečia
jame jau atsiplėčia 3-0. Padėtis 
beviltiška ir Pikeliūnas užtikrin
tai baigia 6-3, tuo dar kartą įro
dydamas savo pranašumą.

Nauji dvejeto meisteriai

Jaunių griupėje liko tik čika
giečiai. Šeštadieno lietus atrodė 
niekada nesibaigs, ir svečiai iš 
Detroito pasuko namų link. A- 
pie pietus lietus nustojo ir už po
ros valandų pirmenybės vyko 
toliau. Jaunieji Sidabras ir Gry
bauskas Rolandas demonstruoja 
moderniško, gražaus stiliaus žai
dimą, tik su daugybe lengvų klai
dų. Grybauskas, pradžioje kiek 
pastovesnis, veda 4-2, bet Sida
bras tikresnis prie tinklo, užbai
gia setą savo naudai 6-4.

keliūnas savo įprastu šaltumu 
grąžina kiekvieną sviedinį. Ir taip 
žaidims po žaidimo: po trijų ar 
keturių gražių smūgių Pikeliū- 
no grąžinti sviediniai pagaliau 
priverčia Sidabrą padaryti klai
dą. Jis atrodo gana įspūdingai ir 
daug žadąs, tačiau taškus užti
krintai renka Pikeliūnas ir setą 
laimi 6-0. Antrajame vaizdas ne
sikeičia, ir Pikeliūnas vėl laimi 
6-1, tuo parodydamas , kad sti
lius ir gražūs smūgiai prie tinklo 
dar neviskas; reikia daugiau aš
trumo bei tikslumo ir, žinoma, 
mažiau lengvų klaidų.

Kitoje pusiaubaigmėje Gry
bauskas V. be pasigalėjimo nu
baudžia Kvantą 6-0, 6-1. Tuo 
būdu abu finalistai, jau šešti 
metai iš eilės, vis dar mūsų tarpe 
neranda rimtesnio pasipreišini- 
mo. Atrodo, kad dar bent porą 
metų vaizdas liks tas pats.

Baigmėje tas pats, jau da'ug 
kartų matyta, kova. Grybauskas 
pradeda labai stipriai: ypatingai 
stipriu ir piautu smūgiu iš kairės 
be pasigailėjimo aštriai užbai
gia antpuolį. Jis aiškiai domi- 
noja pirmąjį setą ir laimi 6-4.

atvirose pirmenybėse, kurios į-1 džiauna Montrealy.
vyks rugpiūčio 1—5 d. d., Bos
tono Northeastern universite
te. Pirmenybėse galės dalyvau
ti visi jauniai iki 21 metų am
žiaus. Paskirta daug dovanų 
pagal pajėgumo ir amžiaus gru 
peš. Bostono lietuvių šachma
tininkai žada pagloboti atvyku
sius mūsų jaunuolius ir apmo
kėti už juos dalyvio mokestį. 
Pirmenybių rengėjai praneša, 
kad už maistą ©u “four nights 
of dormitory accomodations, 
p-bių dalyviams tekaštuos $20. 
Kas rengiasi atvykti rašykite 
Kaziui Merkiui, 431 E. 7th 
Street, South Boston, Mase. 
0212.

__ Š. A. Lietuvių šachmatu
pirmenybės artėja, jos įvyks 
rugpiūčio 23—24 d. d., Cleve
lande. Informuokitės pas Dr. 
A. Nasvytį, 10823 Magnolia 
Dr., Cleveland, Ohio, 44106 ar
ba Kazį Merkį, aukščiau pami 
nėtu adresu.

— Šachmatininkas Vaclovas 
žižys yra savaitraščio “Nepri-

Žaidynių, įvykusių Chicagoje, atidarymas. Nuotr. R. Bagdonienės

— K. Merkis gana gerai su
žaidė Naujosios Anglijos mė
gėjų pirmenybėse, liepos 4—6 
d., ‘‘Parker House”, Bostone. 
F-bes laimėjo Dan Harrington 

2 v. pasidalijo Chaman 
dy R. I., Evans, Swartz po 
4J^ tš., Kazys Merkis, D. iSchef 
fer (foluv. Bostono čempionas) 
ir pora kitų po 4 tš. Pralaimė
jimo išvengė šiose p-bėse be 
Harringtono tik vienas K. Mer 
kis, laimėjęs 2 partijas ir 4 su
žaidęs lygiomis.

— Merrimack Grand Pri 
& New England Open įvyks 
rugpiūčio 30 — rugsėjo 1 d., 
Salem, H. S., New Hampshire. 
Prizų fonde $5.600. Laimėto
jams paskirta $1000, 500, 300, 
200, 100 ir daug kitų Praeitais 
metais 1-ji dovana buvo $750 
(laimėjo didmeisteriai P. Benko 
ir danas B. Larsen). Rezervinė
je grupėje taip pat stambios 
dovanos: $350, 200, 100 ir ki
tos. Nėra abejonės, kad stam
bios premijos patrauks ne vie
ną didmeisterį, neišskiriant it 
užjūrio, į šias pirmenybes.

■■ 730

Lietuvių moksleivių sporto šventės Chicagoje birželio 14 d. 100 jardų 
mergaičių baigmė. R. Čy,vaite — 12.5 sek., D. Sušinskaitė — 13.6 sek., 
ir V. Štuopaitė ;— 14.2 sek. Nuotr. R. Bagdonienės
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• Adrmnistiacija dubu kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:20 — 12:00.

14-ji ATLANTO SKAUČIŲ -TŲ 
SPORTO ŠVENTĖ

Maironio Parke, Shrevvsbury, 
Mass prie pat Worcesterio įvyku
sioje rajono skautų -čių šproto 
šventėje dalyvavo skautai ir vil
kiukai iš Bostono, Broktono, De
troito, Elizabeto, Hartfordo, Ken- 
nebunkporto, New Yorko ir Wor 
cesterio ir sesių komandos iš Bos
tono, Elizabeto, Hartfordo, New 
Yorko ir Worcesterio. Šiais metais 
šventė buvo dar didesnė ir joje 
dalyvavo per 200 sportininkų, 
labai daug tėvelių ir svečių, ku
rie praleido savaitgalį kartu su 
lietuvišku jaunimu.

Sporto šventės pradžioje, pakė
lus vėliavas ir sugiedojus himnus, 
visus suvažiavusius sveikino 
šventės rengėjai Worcesterio Ne
vėžio tunto tuntininkes v.s. P. 
Molis, Maironio Parko pirm. K. 
Adomavičius, Lietuvių piliečių 
klubo sekretorius J.Svika, skau
tų tėvų komiteto pirm. J. Palu- 
beckas tr rajono vadeivė s.L. Mi- 
lukienė. Ji, baigdama savo svei
kinimą brolių ir sesių vardu ofi
cialiai atidarė 14-ją skaučių -tų 
sporto šventę.
Besiu varžybose daugiausia taš 

kų surinkb Hartfordo sesių ko- 
manda-51 tašką ir jai teko ra jo

— i^achmatų meisteris Vik
toras Palčiauskas baigė fizikos 
mokslus ir gavo daktaro laips
nį Illinois universitete. Liepos 
5 d. jis vedė Aureliją Ginčaus- 
kaitę, kuri praeitą mėnesį kaip 
ir jis pats, gavo medicinos dak
taro laipsnį. Abiejų įvykių pro
ga sveikiname jaunavedžius ir 
linkime jiems gražaus, darnaus 
gyvenimo, kuriant naują lietu
višką šeimą. V. Palčiauskas di
delių gabumų vyras. 1959 m. 
būdamas 17 m. buvo įkeltas 
JAV ekspertų klasėn, o 1967 
m. į šachmatų meisterių klasę, 
praturtindamas labai kuklią 
tuo metu buvusią- mūsų meis
terių šeimą. (Tautvaišas Vaito 
nis, Škėma ir Žalys). 1961 m. 
Palčiauskas dalyvavo JAV jau
nių p-bėse, baigė jas vos tašku 
atsilikęs nuo laimėtojų N. Yor
ko meisteriu Zuckermano ir 
Ault. Tų metų Š. A« lietuvių p- 
bes baigė antru. Pasižymėjo 
JAV atvirose 1963 m., pakro
vė 91/2 tš., pralenkdamas did
meisterį Bisguierį ir daugelį 
Amerikos meisterių. 1965 lai
mėjo Fox Valley turnyrą, pa
klojęs visus varžovus pasekme 
5-0; 2. Tautvaišas 4%.

K. Merkis

no pereinamoji taurė visam lai
kui, nes ją laimėjo jau antri me
tai iš eilės.
Komandos vadovei L. Zdanytei 
pereinamąją taurę įteikė rajono 
vadeivė s. L. Milukienė. Antrą 
vietą laimėjo Netv Yorko ir Wor- 
cesterio vienetai surinkę po 16 t., 
trečią vietą Bostono sesės, surin
kusios 14 t. ir ketvirtą vietą Eli
zabeto sesės -12 tš.

Brolių varžybose daugiausia 
taškų surinko Hartfordo skautų 
vienetas-76 - 12 tš. ir jis laimėjo 
rajono skautų pereinamąją tau
rę iki sekančių metų. Pereinamą
ją taurę jiems įteikė rajono vadei
va s. A. Bobelis. Antrą vietą 
laimėjo Bostono skautų vienetas, 
surinkęs 42 tš.; trečią vietą Wor- 
cesterio broliai -38 tš.; ketvirtą 
vietą New Yorko skautų vienetas 
- 37,5 tš.; penktą vietą Kenne 
bunkport skautų vienetas -42 tš. 
Svečiai skautai iš Detroito jau
nių ir senjorų grupėje krępšiny- 
je laimėjo pirmas vietas ir jiems 
teko taurės.

Pirmas vietas laimėjusiems bu- 
(Nukelta į 5 psl.)

PADĖKA
Esu nuoširdžiai dėkinga dr. 

J. Bylai už sėkmingai mano 
nugarkaulio padarytą operaciją, 
už didelį kasdieninį rūpestingu
mą, parodytą man laike 3 savai
čių Central Community ligoni
nėje. Taip pat dėkoju dr. A. 
Maciūnui už jo medicinišką pa
galbą ir kasdieninį lankymą.

Nuoširdžiai ačiū visiems, ku
rie lankė mane savo laiškais, 
gėlėmis, telefonais ir maldomis.

Lai Aukščiausias atlygina vi
siems. Vera Bubnienė

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAISO AKINTUS 

2858 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lienj uždaryta. Ligoniai priimami su
dtarus.

Ofiso telefonas: PR 8-822*
Rei. telef. VVAlbrook 5-5075

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

Rezid. Telef. 239-4588
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS, 
GINEKOLOGINfl CHIRURGIJA 

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

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

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

TeL 695-0588 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Dlinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 63-čios lr Californla 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 475-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez 888-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. 
antr.

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

susitarus.

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 VVest 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
* KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vaL r. iki 6 v.v. 
Uždaryta sekmad. ir pirmad.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktad le- 
‘ ' 8—9 šeštadieniais 10-—1 p. p.

nlal priimami pagal ausltarima.
nals
Llgo:

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

BR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Kist Street
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-5960

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBE — NERVU ER 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarlma

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

AkušerUa lr moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 iki 8 vai. lr nuo B Iki 8 v.v 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso Ir bato tek OLympio 2-138.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlao 
ir šeštad tik susitarus

Tel. — REllance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSICAL
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chieago, UI, 
Diathermy — 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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VPestern Avenue 

Plrmad., antrad.. ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vai Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. šeštad
tl vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandoa pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: plrmad., ketv., B—8 vai., 
antra lr penkt. 1—4 vai. 

Prllmlnšja tik sualtarus-

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 Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—ll ryto lr 4—8 v. v. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT,
3424 W. OSrd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
‘‘contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VTPĄITS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-76*1' ‘ Į'*-; f .f

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą ' 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

D R. ĖRINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So ’ledzie Avenue 
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. h 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. b 
Veštad 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS IJGOS

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, ŪL

Kabineto t«l. 687-2020 
Namų tel. 830-1071 

Vizitai pagal susitarlma

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

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. GRovehlU 6-0617 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 va) 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr, lr penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p
ir vakarais pagal ausitarlmą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Stree> 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—11 
y. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

Rezid. teL VVA 5-3099

DR. VYT- TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LjGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. lt 
penikt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 Iki R 
v. v. šeštad. 2—-4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal Husltarlmą.

Of. Tel. HE 4-2128, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albaųy Avenue 
Vol.: olrm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 0-6446, rez. HE 4-2160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v., p. lr 7 iki 8 ▼. v.

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 707-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
Įr 6-8 v. v„ ■’ ketvbrt. 6-8 v. vakarų, 
šeštadieniais 1Į-1 vai. popiet-
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Lietuvybės fronte

PARTIZANINĖ VEIKLA 

IŠEIVIJOJE
Nors kartais turime ir vie

nokių bei kitokių nusiskundi
mų, bet apskritai mūsų visuo
meninė veikla gyva ir Lietuvos 
laisvinimo pastangos neužmirš 
tos. Jeigu, tačiau, šioje srityje 
jaučiama pasigėrėtinas akty
vumas kitu laikotarpiu, tai va
sarą natūraliai daug kas ap
rimsta, išvažinėjus atostogom, 
dėl karščių ir vasarojimo nuo
taikos, kviečiančios daugiau 
laiko praleisti gamtoje.

Jeigu vasaros metu organi
zuotas veikimas sulėtėja arba 
ir iš dalies pertraukiamas, tai 
vis dėlto dar pasilieka plati 
dirva asmeninei iniciatyvai. Va 
sąrą žmonės dažniau keliauja. 
Traukinyje, lėktuve, naujuose 
miestuose susitinkant įvairių 
kraštų ir tautų žmones yra ge
ra proga priminti pavergtą 
mūsų tėvynę, raudonosios ti
ronijos prievartą ir skriaudas. 
Tomis temoms galima išvars
tyti labai įd mų pasikalbėji
mą ir kitata ičiai noriai klau
sosi žmogau- kuris turi daug 
ką papasako t iš savo asmenis 
kojo patyrun j, būdamas tiesio
giniu visų tų įvykių liudininku. 
Raudonosios diktatūros skali
kai daug lėšų ir žmonių panau
doja kreivai propagandai, 
mums nereikia apsileisti paro
dyti savo aktyvumą ir inicia
tyvą.

*
Lietuvių ir apskritai paverg

tų tautų spauda laisvame pa
saulyje daugiau rašo apie tai, 
kas dedasi už geležinės uždan
gos. Musu laikraščiuose būna 
ir tokių dalykų, kurių ameri
kinė spauda neturi. Kodėl gi 
vasarotojas negalėtų papasa
koti savo atostogų draugams 
kitataučiams, ką įdomesnio šio 
je srityje išskaiį^p. Mums rei
kia laimėti daugiau draugu ir 
mūsų tautos išlaisvinimo šali
ninkų.

Ypač svarbu tokius dalykus 
perteikti jaunimui, busimie
siem visuomenės vadams. Ta
čiau čia pirmoje vietoie atmin
tinas savo šeimos jaummas. 
Dalykai ir faktai, kurie mums 
yra visai aiškūs ir kuriu kar
tojimas gal net paDodęs, jiems 
dar gali nebūtį savi. Todėl au
tomobilio kelionėse su saviš
kiais smulkus perteikimas fak
tų ir matytų įvykių bolševikų 
okupacijoje, bėgant ir t. t. yra 
labai svarbus reikalas politinės 
jų pasaulėžiūros formav'mui, 
jų patriotinio ryžto ugdymui.

*
Atostogos taip pat gera pro

ga pasistengti daugiau pratinti 
mūsų jaunesniuosius pa’mti 
lietuvišką knyga, laikraštį į 
rankas. Čia gali būti labai nau
dingas bendras skaitymas. Pv. 
motina ruošia pietus. Ji gali 
savo dukrai ar sūneliui pasa
kyti, kad yra labai užsiėmusi, 
o norėtų sužinoti, kokias nau
jienas atnešė naujas lietuviš
kas laikraštis. Reikia papra
šyti jį garsiai paskaityti. Be
skaitant gal vaikas panorėtų 
ko paklausti, plačiau pasiaiš
kinti, jam nežinomo žodžio 
prasmę išryškinti. Tai bus gra
žus lituanistinis auklėjimas, 
atliekamas partizaniniu būdu.

Iš skautų organizacijos pa

Spaudoj ir gyvenime

NAUJO RYŽTO LAISVES KOVOJ
Be visos eilės įdomių straipsnių 

naujausiame “Aidų” numeryje 
randame ir J. Kojelio dabartinių 
laisvės pastangų analizę, pava
dintą “Naujos gyvybės laisvės ko
vai ieškant”. Čia jis rašo: “Po 
Lietuvos laisvės kovos metų lie
tuviškoj veikloj pasireiškęs atos
lūgis iš naujo primena mums, 
kad kovai už Lietuvos laisvę rei
kia paieškoti naujos gyvybės šal
tinių. Atoslūgį liudija mažesnis 
Vasario 16 šventės kalbėtojų skai
čius JAV kongrese, mažiau pasi

stebime, koks svarbus auklėji
mo veiksnys būna vaiko, jau
nuolio pastatymas kitų vado
vu. Gražiai sužadina jų inicia
tyvą, susidomėjimą. Atostogų 
metu lituanistinės mokyklos 
auklėtiniui gali susidaryti pro
ga truputėlį lietuviškai pamo
kyti kitą, nelankantį lituanis
tinės mokyklos. Tapimas to
kiu privačiu “mokytoju” gali 
atnešti naują susidomėjimą jo 
“dėstomu” dalyku ir tai turėtų 
būti tėvų skatinama, ieškoma 
tam progų.

*
Susirūpinę stebim, kaip a- 

merikiečSų jaunoje kartoje jau
čiamas pasimetimas gyveni
mo prasmės suvokime, pagrin
dinių moralinių principų blė
simas, nihilistinis paneigimas 
ligšiolinių civilizacijos laimėji
mu Tai gali būti pavojingas 
reiškinys ir jau teko matvti 
ne vieną lietuvį tėvą, motiną, 
kurie labai skaudžiai pergyve
na jų atžalyno posūkius į klyst 
kelius.

Nelengva jaunuoliuose, ku
rie iš prigimties linkę į maiš
tingumą, išlaikyti gilų prisiri
šimą prie sveikos tradicinės 
ideologijos ir moralės, bet tai 
būtina formuojant ių asme
nybę. Čia mums gali į talką 
ateiti religija. Atminkime, kad 
tas jaunuolis kuris tiki Die
vą. kuris įsisavinęs krikščio
nybę, tas kartu priima ir de
kalogą — Dešimtį Dievo isakv- 
mų, tuo būdu turėdamas pui
kų dorovės kodeksą. Kas to 
neturi, tokio elgesi amgmr**"- 
džia polinkiai, imnulsai, nuo
taikos, draum} Įtaka por
cijas baimė — tiktai. Bet tai 
nepastovus ir slidus kelias.

Taigi religinis atžalyno for
mavimas yra kartu ju charak
terio ugdymas ir jokiu būdu 
neužleistinas atostogose. Pro
tarpiais pasikalbėjimai relisr- 
nėmis temomis, nurodymas ka 
paskaityti gali būti naudingas 
dalykas jaunimui, atsidurian
čiam moderniojo gyvenimo 
kryžkelėse.

*
Atmintina, kad tėvu žodžius 

čia turi paremti jų pavyzdys. 
Jeigu tėvai bus nerūpestingi 
atlikti savo sekmadieninę pa
reigą bažnyčioje, tai jie savo 
elgesiu prisidės, kad vaikų re
liginiai įsitikinimai ir išgyve
nimai bus blankesni. Jeigu tė
vai neras minutėlės laiko ryto 
ar vakaro maldos susikaupi
mui, jų toksai nepaisymas ne
bus ugdantis atžalyno akyse.

Net ir visas pastangas de
dant tėvai ne visada gali susi
laukti norimų rezultatų, bet 
tada bent gi pasilieka morali
nis pasitenkinimas, kad buvo 
padaryta viskas, kas galima. 
Tačiau atsiminkime, kad nėra 
tikresnio rakto į vaikų širdį, 
kaip meilė, kurios gausumu 
tėvai dažniausia yra Kūrėjo 
apdonanoti, ir reikia, kad ta 
meilės šilima būtų mūsų atža
lyno dvasinio augimo inkuba
toriumi. Vasaros metas yra 
gera proga mūsų asmeniniam, 
nartizaininiam patriotiniam ir 
religiniam veikimui, ir to ne
dera pamiršti. J. Pr.

rodžiusių Lietuvos klausimu 
straipsnių amerikiečių spaudoje, 
mažiau pinigų laisvinimo insti
tucijoms net mažiau ir mūsų pa
čių rezoliucijų”.

Akivaizdoj to, J. Kojelis kelia 
klausimą mūsų laisvinimo insti
tucijų reformos. “Mūsų pamati
nis tikslas būtų reformomis su
kurti tokią laisvinimo institucijų 
struktūrą, kurioje jos pačios na
tūraliai su Kintančiomis laiko 
sąlygomis galėtų reformuotis ir 
atsijauninti. Tiesioginis patrioti-

Apollo 11 astronautai po grįžimo iš mėnulio gyvens kurį laiką uždaryti. Jiems paruošiama vieta Hornet 
lėktuvnešyje, kuris juos priims grįžus iš mėnulio.

TAUTIŠKUMAS PIETŲ AMERIKOJE
Tautinis judėjimas ir gub. N. Rockefellerio kelionė

Gubernatoriaus N. Rockefel
lerio kelionė Pietų Amerikoje 
baigta. Jam teliktų lankyti Či
lę, Peru ir Venecuelą, nes tų 
kraštų vyriausybės atsisakė jį 
priimti.

Jo ir 20 palydovų kelionė P. 
Amerikoje sukėlė neramumus, 
streikus, savybės kovas ir žudy
nes. Neramumų kėlėjai šaukė: 
“Pietų Amerika nenori jūsų ma 
tyti”.

Roelkefelleris vykęs į P. Ame
riką “klausytis ir patirti”, sugri 
žęs suglaustai pareiškė: “Įvy
kiai rodo, kad JAV turi keisti 
savo rolitiką P. Amerikoje”. Jis 
neišryškino ką turi JAV daryti.

Caracase išeinantis dienraš- 
t,-s klausia: “Ką Rockefetlens 
ir jo skaitlingi patarėjai, per 
kelias valandos, galėjo nauio 
patirti?”

Kai kuriuose kraštuose ju 
kelionė buvo sutrumpinta. Ki+ 
tose valstybėse delegatai, lyg 
kal.unąi, teturėjo trumpus pokši 
bius pu vyriausybių atstovais. 
Amerikiečiai neturėjo progoj 
matyti P. Amerikos tikrovė.?. 
miTjonų skurdo, nepasitenkini
mo ir ieškojimo naujų kebų.

nės visuomenės įsijungimas į lais
vės kovos tikslų nustatymą ir 
priemonių parinkimą turėtų bū
ti kitas reformų pamatinis tiks
las.”

Mintys gražios, tik jų įvykdy
mas nėra jau taip paprastas ir 
lengvas. Mes nedaug teturime 
asmenų, kuriems būtų sudarytos 
pragyvenimo galimybės, kad jie 
galėtų visą savo laiką ir jėgas 
skirti laisvinimo reikalui, o kai 
žmogus tam tegali atiduoti tik 
negausų laisvalaikį, tai ir rezul
tatai būna riboti.

J. Daugailis

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVieiENfi
19

Važiuojam pro turgavietę. Prekės — prieskoniai, 
daržovės, javai — sukrautos ant žemės, o šalia jų ne
švariomis marškomis apsidengę pirkliai. Kiek toliau 
— gyvulių turgus, visokios kasės, gyvulių odos, droži
niai. Po skardiniu aprūdijusiu stogu sukrautos vartotos 
prekės: sulopytos kelnės, nublukusios suknelės, nušveisti 
iškrypę batai ir kitokios gėrybės. Žmonės stumdosi, 
barasi, derasi, ožkos mekėna,- musės zvimbia, o vištos, 
pakabintos aukštyn kojom, vos iškudakina.

Apvažiuojant gražų paminklą imperatoriui Mene- 
lik II, kuris įsteigė Addis Ababą.

Aplankom seną bažnyčią. Čia moterys ir vyrai mel
džiasi atskirai, atitverti vieni nuo kitų ant virvės pa
kabintomis paklodėmis. Pačiame bažnyčios viduryje pa
talpa, kur yra Švenčių Švenčiausias ir kur niekas ne
gali įeiti, tik kunigai. Jie melsdamiesi čia muša bugnus 
ir gieda maldos žodžius.

Išėjus iš bažnyčios į mus bėga vyras ir gūmodamas 
kumščia kažką šaukia. Gidas jį varo šalin, bet jis skeri 
čiojasi ir net pasiėmęs akmenį užsimoja į mus. Klausiu 
gido, kas yra, nes niekas nesuprantam, kas čia darosi.

— Girtas, — nusijuokia tas, bet man jis neatrodo 
girtas, o smarkiai įtūžęs.

Važiuojam gatve į kalną, o į pakalnę rėplioja di
džiulis vėžlys. Žmonės juokiasi, rodo pirštais ir nieko 
nedaro. Taip ir neaišku, iš kur jis čia atsirado.

GEDIMINAS GALVA

Verdanti Pietų Amerika
Rockefellerio kelionė teįrodė 

kad P. Amerika verda ir maiš
tauja. Ji kovoja prieš savo tur
čius ir svetimųjų išnaudojimą. 
Dešimtmečiais atidėliotas socia
linių klausimų sprendimas išug
dė griaunančią jėgc. kuri naiki
no amerikietiškas įmones. Gy
ventojų spaudimas vertė vyriau 
sybes Ja yti reformas. Refor
momis. turto ntisa'-mimu ar a- 
merikietiškų įrnon’ų išpirkimu 
bando spręsti socialinius klausi
mus ir stiprinti tautinę ūkio po
litiką.

Naujai posūkis P. Amerikoje 
nelengvas. Veik visi kraštai rei- 
kalirgi kapitalo, patyrimo re
formoms igyvendinti ir įmo
nėms vadovauti.' Gyli:
P. Amerikos nepasitenkinimas
• Seniai praslinko laikai, kai 
amerikiečių kapitalas P. Ameri
koje nešė 25 - 30% metinio pel
no. Ir šįuo m^tu P. Amerika 
patraukli pasipelnyti. JAV ka
pitalas sparčiai plaukė į P. A- 
merika per pastarąjį dešimtme
tį, 1959 m. ameriikiečaii buvo 
įdėję kapitalo 7,7 bil. dolerių, 
kai šiais metais amerikiečių įdė
tas kapitalas P. Amerikoje sie
kia 30,6 bil. dol. Per dešimtmeti 
idėjo arti 3 bil. dol. naujo ka
nibalo kuris nešu riebias palū
kanos.

Privataus amerikiečiu kapra
lo spaudimas, pelno išsiuntimas 
i? JAV vyriausybė reikalavimas, 
rad P- Amerikos kraštai už srau 
tas paskolas pirktų amerikietiš
kas prekes, nors jos yra žymiai 
brangesnės kai? kituose kraš
tuose, sukėlė visuotini nepasi
tenkinimą. Pietie Lai priekaiš

tauja šiauriečiams: jūs lobstate 
iš skurdžių ir stumi a te mus dar 
i didesnį skurdą.

P’etų Amerikos vyriausybės 
kairieji krypsniai ir katalikų 
Bažnyčios dalis dvasininkijos 
kena balsą ne tik prieš JAV 
kapitalistus, bet smerkia kapifa 
liktinę santvarką, nes ji jau at
gyvenusi savo dimas.

Tautinė politika
Pietų Amerikos valstybės da

ro posūkį į tautinę politiką. Kai 
kurios valstybės nuosaikiai var
žo amerikietišką kapitalą, drau
džia JAV žvejams gaudyti žu
vis pakrantėse, išplečia tauti
nių vandenų sritį ligi 200 mylių 
nuo krantų, kitos išperka ame
rikietiškas įmones ar jas nusa
vina.

Daugelis Pietų Amerikos val
stybių veda aiškią tautinę ūkio 
politiką ir savo nors ir nenašias 
įmones bando apsaugoti muitais 
nuo užsienio kapitalo spaudimo.

Pietų Amerikos 21 valstybė 
pasirašytame dokumente “Gon- 
sensus Vina dėl Mar” priekaiš
taujama JAV dėl prekybos po
litikos pažeidžiančios jų reika
lus.

Kai kurios P. Amerikos vals
tybės jau varžo amerikiečiams 
įmones steigti, jei vietos kapi
talas nedalyvauja 51% persva
ra. Ne tik amerikiečių bankus, 
bet ir jų draugijas draudžia 
steigti.

Kapitalizmas jau atgyvenęs
Šiuo metu vyksta kova dėl 

tautinio savaimingumo. Ji ryški 
ne tik ne valdančiose Europos 
komunistų partijose, bet ir kai 
kuriose liaudies respublikose. 
Komunistinis dogmatizmas tru-

Gyvename nuožmiausio tikė
jimo persekiojimo laikotarpį, 
šia proga mes prisimename se
nus religinio turinio pasakoji
mus, kuriuos mūsų seneliai iš 
kartos į kartą perduodavo. Pa
sak juos ateisią laikai, kai že
mėje viešpataus Antikristas. Jis 
būsiąs tiek galingas ir stiprus, 
kad įstengsiąs persekioti ir 
stipriai tikinčiuosius, bausda
mas mirtimi. Vis dėlto padavi
mai daugiau kalba apie tikin
čiųjų bauginimus, kuriuos vyk
dysią Liuciferio tarnai, versda
mi žmones tikėti ne Kristumi 
— gėriu, bet Antikristu — blo
gio įkūnijimu. Tačiau mūsų se
neliai lyg įspėdami ateinančias 
kartas, teigdavo, kad Antikris
to bijoti nereikią: Krosnis, į 
kurią jo tarnai tikinčiuosius į- 
mesią, būsianti kiaura; įmestas 
žmogus per jos vidų tik pralėk
siąs ir antroje krosnies pusėje 
vėl gyvas ant savo kojų atsisto
siąs...

Tamsiosios jėgos
Šie senelių pasakojimai, ro

dosi, Ikiek pildosi kad ir kiek 
(kitokia, forma.

Pasaulyje daugelyje gyveni
mo sričių anarchija pradėjo im
ti viršų. Net laisvės šalyje Ame 
rikoje prieš Dievą, ekonominį 
ir dvasinį gerbūvį ėmė nedrau
džiami kovoti ne tik komunis
tą — marksistai, bet ir kairie
ji liberalai, juodieji ir baltieji 
nihilistai, siekdami suardyti 
ekonominę ir dvasinę damą. 
Gėris ir grožis šalin metamas.

pa. Komunistiniai kraštai siekia 
savaimingumo.

JAV kapitalo veržia P. Ame
rikoje sukėlė nepasitenkinimą 
ir kapitalistine santvarka. Vi
sai suprantama socialistinių 
krypsnių kova prieš kapitalisti
nę santvarką, nes jie siekia so
cialistinės.

Katalikų Bažnyčios ypač jau
nesniajai dvasiškijai nepriimti
ną kapitalistinė santvarka, žem 
valdžių ir pramonininkų rams
tis. Ji ieško naujo kelio spręsti 
P. Amerikos socialinei nedarnai.

Kai kuriuose kraštuose pvz. 
Brazilijoje, Peru kariai nepa
lankiai vertina turčius ’r užsie
nio kapitalo įtaką. Socialinių re
formų šalininkai demokratinė
se santvarkose ir karinės dik
tatūros atstovai, kai kuriuose 
kraštuose, panaudoja veik tas 
pačias priemones kapitalo įta
kai pažaboti.

Pakelė apsodinta eukalipto medžiais, kuriuos im
peratorius Menelik II importavo iš Australijos. Jų čia 
ištisi miškai. Sustojam ant kalno, nuo kurio matom po 
kojomis visą Addis Abadą. Gražu, kai nežiūri to skurdo 
ir vargo, kurį dabar slepia tolis.

Prie manęs pribėga berniukas ir mergaitė ir, pada
vę po puokštę gėlių, susgėdę nusisuka.

Pro šalį gena avis piemenys. Pamatę mus pradeda 
mojuoti rankomis ir piktai rėkauti. Tačiau, kad jie mūsų 
nekenčia ir nesuprantu kodėl. Klausiu gido, bet jis iš
sisukinėja su atsakymu.

Grįžtam į miestą. Prie pakelės stulpo sėdi visai nuo
gas vyras ir dainuodamas prašo išmaldos. Niekas ne
kreipia į jį dėmesio. Žmonės eina sulinkę, atrodo, pa
rudavę kaip žemė, nes ir kažkada buvę balti rūbai da
bar nešvariai rudi.

Vėl medžiais apsodinti bulvarai ir gražūs pastatai. 
Modemus Haile Salassie universitetas, dabar jau trys 
mėnesiai uždarytas dėl studentų riaušių. Ir čia jauni
mo nerami dvasia sulaiko pažangą, mokslą.

Sustojam muziejuje. Menkas pastatas ir dar men
kesnis eksponatų pristatymas. Daug iškasenų iš prieš- 
kristinių laikų, dievų skulptūros iš akmens, bronzos 
papuošalai ir uolos plokštėje iškaltas šv. Jurgis žudo 
slibiną. Sakau, kad tai mūsų Jurgis, bet gidas nenusi
leidžia. Gal kartais mes ir giminingi su etiopiečiais, nes 
jų ir vėliava panaši: žalia, geltona ir raudona.

Apžiūrim imperatorių, kurių jie turėjo iš viso 255, 
rūbus, paauksuotus, aksominius ir visvien atrodančius 
kaip skarmalai. Grožinės jų brangakmeniais išpuoštomis 
karūnomis, o aš galvoju sau, kad reikėtų jas geriau nu
šveisti.

Užsukam į Svč. Trejybės bažnyčią, kuri pastatyta 
1941 metais. Niūru, aukštos lubos, ilga salė, jokio puoš
numo, o prieš altorių būrys kunigų mosikuoja ilgomis 
lazdomis ir gieda. Keli žmonės susigūžę pakampiais nuo

KRIKŠČIONYBĖS

PERSEKIOJIMAS
Religiniai persekiojimai amžino žmoniškumo vietoje 

V. ŠIA ŪKIMAS
Universitetuose naikinamos bib
liotekos, laboratorijos. Apsinuo 
ginę ar visiškai nuogi studentai 
— studentės šoka šokius pikto
sios dvasios garbei ir Antikris
tui, nebe Dievui lenkia savo ap
žėlusias, narkotikų pripiltas 
galvas. Gerai dar, kad kol kas 
tokio dvokiančio jaunimo nėra 
labai daug ir hipiai kolkas ne
valdo Amerikos ir kitų kraštų. 
Tačiau vis daugiau ir daugiau 
atsiranda hipiams panašių po- 
žiūrų profesorių universitetuo
se, mokytojų — gimnazijose. 
Tvirtinu, kad dvasinių vertybių 
nesą. Žmogus — tik gyvulys. 
Nihilistinis dabarties žmogus 
pasiryžęs deginti miesto namus 
ir įmones. Į šį darbą ypač įsi
traukia negrai. Tas pašvinkęs, 
kad ir jaunas, žmogus yra pa
siryžęs viską, kas yra gražu, 
kas gėrio ir grožio žiedais iš
puošta, griauti, apspjaudyti, su
niekinti. Jie įšaukia, kad “Die
vas yra miręs”. Tie komunistai 
ir nihilistai tegu išdrįsta pasa
kyti tiesą, tegu šaukia: “Mano 
širdis yra (numirusi!” Ir tiaip 
vyksta tokiame krašte, kur 
žmogus nežino kas yra badas; 
nežino kas yra. vargas ir skur
das. Nežiną (kas yra nelaisvė ir 
persekiojimas. Jie nori uždegti 
revoliucijos laužą ir chaosą. Ir 
jie garbės stovan iškėlė 
melą, vietoj tiesos, blogį vietoj 
gėrio, antikristą vietoj Kristaus 
ir Dievo. Kur einam? Ko sie
kiam? Kodėl viskas kas šviesu 
ir gražu, kas šventa, griauna
ma, naikinama, deginama, nie
kinama? Jie šaukia “police bru- 
tality!”, o mes to žiaurumo ne
pastebėjome...
Blogio bacilos iš komunistinių 

laboratorijų ' “
Kaip įvairių ligų (bacilos su

geba perskristi tūkstančius my
lių ir susargdinti tolimiausiuo
se kontinentuose gyvenančius 
žmones, taip ir Kremliaus bei 
Pekino komunistinėse laborato
rijose perimos bei ugdomos ir 
puoselėjamos propagandos ba
cilos pasiekė visą laisvąjį krikš 
čioniškąjį pasaulį. Pavojus gre
sia visiems. Juk šiuo metu so
vietinė _  komunizmo Iaborato
rija prisiartino prie Amerikos 
žemyno iki 90 mylių. (Kuba).

Nors visos ligi šiol veikusios 
ir dabar veikianti konstitucija 
tariamai garantuoja tikintie
siems “religinio kulto laisvę”, 
praktiškai visų tikybų persekio-

(Nukelta į 4 pusi.)

lankiai linkčioja, o vienas lipa laiptais ir kas du žings
niai krenta ant kelių ir bučiuoja žemę.

Apie bažnyčią palaidoti patriotai ir žymesnieji žmo
nės. Varguomenei kapinės kažkur kitur. Įdomu, ką jie 
galvoja apie tvarką kitame pasaulyje?

Prieš imperatoriaus rūmus vaikšto sargyba: sutrypia 
kojomis, pamosikuoja šautuvą ir apsisukę žingsniuoja j 
kitą galą. Pro vartus matomas ilgas baltas namas, gė
lynai ir sodai. Viskas taip toli ir neprieinama.

Judėjimas baisus. Mašina trinasi prie mašinos, lipa 
žmonėms ant kulnų, o tie lenda tiesiai po ratais ir iš
lieka nepaliesti.

Važiuojam į naująją turgavietę. Vos išlipu, mane 
apspinta būrys pirklių. Kiekvienas ką nors siūlo ir kvie
čia užeiti į jo būdą tik pasižiūrėti. Vartau papuošalus, 
o jaunuolis tvirtina, kad tai tikras sidabras. Pasikvie- 
čiu gidą.

— Ne, — sako jis.
Jaunuolis net nesusigėdo, tik, atrodo, nusiminė, 

kad nepavyko apstatyti.
Vaikas siūlo pintą krepšelį.
— Kiek? — klausiu.
— Septyni, — sako.
— Trys, — deruosi.
— Penki, — nusileidžia jis.
— Trys, — laikausi savo.
— Keturi, — bruka jis krepšelį į rankas. Aš nusisu

ku ir einu.
— Trys, — sutinka jis ir moku pinigus.
Ima juokas iš savęs. Pasinaudojau gido pamoka, 

kaip reikia derėtis.
Mano bendrakeleiviai sėdi mašinoje ir laukia. Pran

cūzų porelė išlipa bent nusifotografuoti, bet kiti du net 
nepajudėjo. Nežinau, ko jie čia važinėja, nes niekuo ne
sidomi.

(Bus daugiau)

*



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. liepos mėn. 11 d.

LIETUVIAI, LAŠIŠOS IR KRABAI
J. VENCKUS, S J.

Sakoma, kad žydų ir lietuvių 
visur rasi, keliaudami radome 
lietuvių ir Crescent City, Kali
fornijoje. Yra keturios maišy
tos lietuviškos šeimos; Petras 
Kulonis, Albertas Leškis, Mrs. 
Hamtilcn ir Mrs. White. Jie dar 
save laiko lietuviais ir dar kiek 
kalba lietuviškai. Verčiasi ge
rai. Lietuvis ir kun. Kazimieras 
Malakauskas. Jis gimė Mt. Car
mel, Pennsylvanijoje 1912 m. 
Dar mažutis buvo parvežtas į 
Lietuvą. Mokėsi Tėvų marijonų 
gimnazijoje, Marijampolėje. Bai 
gęs Vilkaviškio Kunigų semina
riją, kunigu įšventintas 1937 
metais. 1938 m. sugrįžo į JAV. 
Kunigavo įvairiose vietose. Da
bar kunigauja Crescent City 
nuo 1959 m. Parapijos išleistoje 
knygoje vadinamas labai uoliu 
kunigu, rūpinasi jaunimu, pa
rapijos draugijomis, labai rū
pestingai prižiūri parapijos bu
tus ir sodą. Kaip tik kun. Ma
lakausko nuopelnas yra, kad 
šito straipsnio autorius pateko 
j Crescent City birželio ir lie
pos mėnesiais jį pavaduoti.

Crescent City

Miesto vardas paeina nuo pus
mėnulio išvaizdos jūros įlankos, 
prie kurios jis pastatytas. Pra
ėjusio šimtmečio viduryje Ka
lifornija labai paagrsėjo, nes 
čia buvo atrastas auksas, žmo
nės iš Rytų plaukė į EI Dorado 
šalį, į aukso kasyklas. Pirmą 
kartą šv. Mišios Crescent City 
buvo atlaikytos 1852 m. pra
važiuojančio misijonieriaus. Net 
rukus atsirado pirmoji koplytė
lė, kurių iš eilės buvo keturios 
ir visos nudegė. Prieš 10 metų 
buvo viskas naujai perstatyta. 
Dabar bažnyčia, klebonija, mo
kykla, seselių vienuolynas yra 
labai rūpestingai prižiūrimi. 
1854 m. Crescent City suteik
tas miesto vardas.

Pirmasis šią sritį ištyrė ka
pitonas Jedediah Smith (1799 
— 1831), Visose savo kelionėse 
veždavosi Šv. Raštą ir nuo nie
kad nesiskirdavo. Amerikiečiai 
iš rytų į vakarus veržėsi gink
lais, kovodami su indėnais, pir
ko žemes. 1803 m. nusipirko iš 
Prancūzijos Louisianą. Tarp 
1789 ir 1795 jau atsirado pir
mieji fabrikėliai: pradėjo pa
tys iš medvilnės siūlus verpti. 
Paminėta net, kad tada pirmą 
kartą pradėjo šluotas gaminti. 
Vakaruose ieškojo aukso ir 
brangių kailių, šaudė ir gaudė 
spąstais bebrus (beaver) ir ki
tokius gyvulius, kurių kailius 
brangiai parduodavo. Tada St. 
Louis buvo didelis centras. Is
panams iš Meksikos jūra buvo 
lengviau keliauti ir užimti nau
jus kraštus, bet amerikiečiams 
per dykumas, miškus, upes ir 
kalnus buvo žymiai sunkiau.

Lašišas (Šalmo)
Ši žuvis laikosi Atlanto van

denyne ; mokslininkai lotyniš
kai ją vadina šalmo. Amžių bū
vy ji pasiekė ir Ramųjį vande
nyną. Cia ilgainiui iš jos išaugo 
nauja žuvis — oncorhynchus. 
Jų yra penkios rūšys. Crescent 
City daugiau žinomas Chinook, 
king salmon (iki 70 ir daugiau 
svarų) ir silver salmon — iki 
10 sv. Sockeye jau yra Aliaskos 
lašiša. Tos žuvys yra labai ver- 
tinans. ‘Crescent City yra didelis 
lašišų uostas. Lašišos iš čia iš
vežamos nrlijonais svarų, gau
nama milijonai dolerių.

Šių žuvų gyvenimas moksli- 
ninkarps tebėra dar didelė pas
laptis. Lašiša yra didelė keliau
ninkė. Apie liepos pradžią jų 
milijonai susirenka prie upių 
žiočių ir plaukia upėmis aukštyn 
neršti. Tai yra jų paskutinė ke
lionė ir paskutinis patarnavi
mas savo giminei ir savo vai
kams: jos miršta. Vaikai kėliau 
na į jūras vieni, našlaičiai. Nu
keliauja porą tūkstančių mylių, 
kada ateina laikas neršti. Po

to vėl keliauja į tas pačias upes, 
iš kur gal kokius keturis metus 
buvo išplaukusios. Kaip tos žu
vys orientuoajsi, kol kas sun
ku žinoti. Atrodo, kad uoslė jas 
veda. Bet kaip jos po kelių me
tų pagal uoslę atpažįsta savo 
upę, neaišku. Lašišos minta mė
se.

Krabai
Vietos gyventojai krabą va

dina Dungeness crab. Mes, gam 
tininkai, jo giminaitį Atlante 
vadiname Callinectus sapidus. 
Jau vardas rodo, kad jis yra 
gardus. Minta augalais, gyvu
liukais, kartais ir negyvais. Kra 
bai yra tokie keisti, patys se
niausi gyvūnai mūsų žemėje. 
Jie labai keičia savo išvaizdą. 
Beaugdami turi savo kietą ap
dangalą (caparace) kelis kar
tus numesti. Naujas apdanga
las pradžioje yra minkštas.

Gaudo patinėlius, pateles pa 
lieka veislei. Jas lengvai pažin
ti, nes nešiojasi po pilvu savo 
kiaušinėlius. Krabai yra bran
gūs, nes kompanijos tuojau su
perka ir išveža. Bet gali pats 
pasižvejoti, jeigu turi laivą, su 
kuriuo gali išdrįsti važiuoti 10 
mylių į jūrą. Gali ir pakraščiais 
žvejoti, jeigu turi daug laiko.

Krabai turi nepaprastai di
delę mokslišką vertę. Jie leidžia 
kažkokius aukštus garsus. Prof. 
Leland C. Jensen, inžinierius, 
paruošė elektroniškus aparatus 
tiems garsams užrekorduoti. 
Valdžia šiam reikalui paskyrė 
13,000 dol. Indijonai nemėgo 
krabų ir jų nevalgė gal todėl, 
kad nemokėjo pagaminti.

Kun. K. Malakauskas atostogų 
metu džiaugiasi nemažu laimikiu.

KRIKŠČIONYBĖS 
PERSEKIOJIMAS 
(Atkelta iš 3 psl.)

j imas be atvangos vykdomas. 
Žiauriai persekiojami stačia

tikiai. šiuo metu, Rusijoje tėra 
Ul<ę jų 5600 dvasininkų. Perse
kiojami antrą vietą pagal tikin
čiųjų skaičių užimą mahometo- 
nys. Bet gal skaudžiausia per
sekiojami Sovietų S-gos ribose 
gyvenantieji katalikai, kurių 
dauguma gyvena Lietuvoje ir 
Ukrainoje. Jiems palikta tik 
viena kunigų seminarija, griež
tai apribojus klierikų skaičių 
ligi 30 (praktiškai valdžia telei-

Reine, Vokietijoje, patekę nuodingos medžiagos išišgaišu&’ias žuvis ties Koblenz miestu, 
nuodijo milijonus žuvų. čia matyti žvejai pašalina

savo rabinų seminarijų. Palygin 
ti dar gausūs tikintieji stačiati
kiai ligi 1964 m. turėjo 9 se
minarijas šventikams ruošti, 
bet dabar beliko tik trys. Atei
tyje gaili būti dar blogiau. Ti
kintiesiems taikomos ir kitokios 
represijos: sunkiau gauti dar
bą, leisti į mokslą vaikus, nelei
džiama statyti bažnyčių ar re
montuoti senų bažnytinių pasta
tų, bažnytinė nuosavybė nusa
vinta ir t. t.

Tačiau iš esmės religiniai per
sekiojimai nėra naujiena: jie 
buvo įvairiais amžiais. Tik la
bai skaudu, kad jie vyksta da-, 
bar XX amžiaus gale, ikai šis 
amžius laikomas aukščiausios i 
kultūros ir civilizacijos amžiu
mi.

Dievas nemirė ir nemirs
Paskutinis netikinčiųjų šūkis 

yra “Dievas mirė!” Vadinasi, 
jo nebuvo ir neria. Šis šūkis la
bai pasitarnauja marksistams, 
skelbiant jų materialistinę pa
saulėžiūrą. Bet ir jis nėra am
žinas, nes tarnauja tamsio
sioms jėgoms, kurios taip pat 
nėra nuolatinės.

Dieviškoji dvasia, dvasiškas 
gėris nėra miręs ir liks gyvas 
amžiams, nes jį kūrė Dieviškoji 
Išmintis per eilę mintytojų, fi
losofų, rašytojų, mokslininkų 
ir šventųjų. Prisiminkime tik 
Šv. Joną, Šv. Povilą, Šv. Augus
tiną, šv. Pranciškų Salezietį, 
šv. Vincentą Paulietį, šv. Tere
sę ir kt. šventieji ir šventosios 
priklauso visai krikščioniškajai 
bendrijai — visoms sieloms. 
Neužmirštini taip pat: Homeras, 
Sofoklis, Platonas, Aristotelis, 
Virgilijus, Augustinas, Dantė, 
Tomas Akvinietis, Šekspyras, 
Gėtė, Kantas, Beethovenas, Le
vas Tolstojus, Jakštas Dam
brauskas, Maironis, Iz. Tamo
šaitis, IStasys Šalkauskis, Vilius 
Storasta — Vydūnas, Pranas 
Dovydaitis ir daug kitų. Jie vi
si aukojosi ir tikėjo amžinuoju 
humanizmu — nemirštančios 
krikščionybės šviesa. Taip kaip 
naktis neamžina, taip ir religi
niai persekiojimai galų gale tik 
pasitarnauja jos naujam rene
sansui ir žmonių laisvei. Visi 
žiauriausieji antireliginiai ko
votojai mirę, o kiti greit mirs, 
o tuo tarpu krikščioniškoji tie
sa ir Kristaus bažnyčia jau ar-

ZAGREBAS — Apie 60 ka
talikų kunigų iš Vakarų Vokie
tijos ir iš Austrijos šią vasarą 
Jugoslavijoje teiks dvasinius

patarnavimus vokiškai kalban
tiems turistams, kurių vis di
desnis skaičius suvažiuoja ypač 
į Jugoslavijos pajūrio kurortus.

džia dar mažiau priimti). Tikin- itinasi prie 2000 metų amžiaus! 
tieji žydai visiškai negali turėti Taigi, Dievas nemirs niekados!

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

HIGH RATES

4.75%
PER ANNUM

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

INSURED
KP TO

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1 000 MIN

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

M9SU KOLONIJOSE
Rockford, Ilk

jonines

Rockfordo LB apyl. birželo 
28 d. Lietuvių klubo parke at
šventė Jonines prie laužo. Die
na buvo nuostabiai graži. Sve
čių turėjome net iš tolimesnių 
apylinkių. Visus viliojo skelbi
mas iš anksto, kad su programa j 
atvažiuos Stasys Milašius iš , 
Kenoshos su savo grupe. J e j

nienė savo skaitytais eilėraš
čiais visus sužavėjo.

Rockfordo LB valdyba ir ren 
gėjai nuoširdžiai dėkoja Milašiui 
ir ponioms už didelę talką su 
gražia programa. Už tai mūsų 
suruošta Joninių gegužinė ge
rai pasisekė. LB valdyba

POPIEŽIUS APIE ŽMOGAUS 
PAŠAUKIMĄ

“Žmogius yra Dievo kūrinių 
viršūnė. Dievo kūrinių tarpe 

mus dažnai palinksmina ir vi- žmogus visuomet užima pirmą-
suomet mieli ir laukiami. 

Uždegus sukrautą laužą par
ko slėnyje, Milašiaus vedamas

ją vietą” — kalbėjo popiežius 
Paulius VI, specialioje audien- 

j cijoje, priimdamas pasaulinio
ponių kvartetas pasirodė su sa- J Gamtos globotojų fondo direk
vo programa. Kvartetą suda
rė Ona Kažemėkaitienė iš Raci- 
no, Teresė Krikščiūnienė iš Ke
noshos, Eleonora Kružikienė iš 
Waukegano ir Aldona Kavaliū- 
nienė iš Waukegano.

Sudainavo labai gražiai pa
rinktas tokiai šventei jautrias 
liaudies dainas, pačios pritarda
mos gitaromis. A. A. Kavaliū-

torių tarybą. Tačiau nors ir bū
damas gamtos šeimininkas, 
žmogus neturi teisės naikinti 
kitus Dievo kūrinius. Žmogus 
turi Dievo kūriniais grožėtis, 
juos tyrinėti ir pažinti.” “Visa
tą yra sukūrusi Dievo meilė,— 
pažymėjo toliau Paulius VI, — 
dėl to joje atsispindi Dievo di
dybė, išmintis ir grožis.

z \ f

A refreshing idea 
...in a gift for you:
Lemonade, iced tea, 
punch, party mixes... 
anything cool goes better in 
this beautiful Anchor 
Hocking 7-piece 
refreshment sėt. Sparkling 
design seems to 
cool a room all by 
itself! Family 
meals, parties, 
backyard barbecues, 
anytime is thė 
right time for this 
big 3-quart pitcher 
and matching 
12-ounce tumbleu.

And it’s yours
FREE at
Midland Savings, 
while the supply lasts.

Open a new
account for $250 
or more... or if 
you’re already a smart 
Midland saver, add $250 
or more to your present 
account.

... m savings:
For maximum flexibility...
... ūse our regular passbook 
account. Pays you a generous

For marimum interest...
... ūse Midland 6-Month 
Savings Certificates.

43a ■/.
annual

interest, 5’/4 %

annual
interest,

FREE TRANSFER:
No embarrassment!
If you wish to open or 
add to an account by 
transferring funds 
from, another savings 
institution, just tell 
us about it. We’ll 
handle the entire 
transaction.

paid and compounded 
semi-annually. You can put 
in or take out as little or as 
much as you wish... 
anytime.

the highest permitted by 
law, paid and compounded 
semi-annually.

IBI MIDLAND SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • PHONE 254-4470 

BOUBBi MootUjr. ItoMday, JritUy 8 AM. to 4:30 P.M.. Thunday • to B. Sahicday B to 1, Ctotod W*do«d«r-
Located one-quarter block east 
of California Avenuo on Archerr-

h
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PROGRAMOJE: « t t r r x r t a t TELEVIZIJOJE
Bus pagerbtas ir pristatytas P. 
ŠALTIMIERAS bei jo buvusieji 
radijo programos bendradarbiai, 
kaip vieni pirmųjų lietuviškos 
radijo programos poselėtojai Či
kagoje.
Sveikas jumoras, šokiai ir dai
nos — atliks buv. P. Šaltimiero 
Radijo programos men. pajėgos.

| LIETUVIAI
= S. m. liepos mėn. 13-tą d., BUČO DARŽE

S VEIKS:
ALVUD’O įrengta lietuviško maisto val- 

= gykla ir gausus gėrimais baras.

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS rengia I šokiams gros — george joniko
25 = SMAGUS ORKESTRAS.

DIDINGĄ LIETUVIŲ DIENĄ
Kviečiami visi Čikagos ir apylinkėse gyvenantieji lietuviai ir svečiai gausiai dalyvautį.

PRADŽIA — 11 VAL. RYTO 
“Lietuvių Dienos” eiga ištisai bus 

filmuojama.

Neturintiems susisiekimo priemonių, kur
suos specialūs autobusai.
TVARKRAŠTIS SKELBIAMAS ATSKIRAI
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autobusu 
tvarkraštis

CLEVELANDO ŽINIOS
CLEVELANDO SKAUTIJOS 

SVEČIAS

Kai didžiųjų dienraščių pir
mieji puslapiai beveik kasdieną 
skelbia apie skandalingą aukš
tuosius mokslus einančio akade
minio jaunimo elgesį, kuriame 
vyrauja maišto dvasia prieš visas 
egzistuojančias moralines verty
bes, prieš visuomenę, kuri jiems 
sudaro sąlygas mokytis, ir toji 
dvasia nesiremia jaunystės idea
lizmu, o dažnai protestuojama 
todėl, kad “madoj”, tikrai džiu
gu, kad mūsų tarpe atsiranda 
jaunų žmonių, kurie, nepasidavę 
laiko dvasiai nepaliesti protestų 
karštligės, žengia į gyvenimą su 
senoviško idealizmo ugnimi.

grandinę, pusryčių dalyviai sugie
dojo du posmelius “Lietuva bran
gi mano tėvyne”. Susidarius 
jaukiai šeimyniškai nuotaikai, dar 
ilgokai svečiai nesiskirstė, ieško
dami progos su svečiais pasikal
bėti. Neužilgo A. Saulaitis ir jo 
kolegos kunigai išskubėjo ar
čiau susipažinti su jauniausia 
Clevelando skautijos karta, kuri 
linksminosi po grynu dangumi 
skautiškoje gegužinėje.

Dabarties įvykių fone jauno 
jo Antano Saulaičio gyvenimo 
kelio krypties pasirinkimas yra 
ypatingai pažymėtinas todėl, kad 
kun. Saulaitis su dideliu pasise
kimu studijavo griežtuosius mok
slus, įsigydamas chemijos baka- 
laureatą, ir toje srityje parodęs

Clevelando skautės ir skautai pagerbė naujai įšventintą kunigą skautą A. Saulaitį. Ta proga buvo sureng
tos vaišės, kur po vaišių buvo nusifotografuota. Iš k. deš. sėdi: p. Rudaitienė, S. Radzevičiūtė. A. Mi
kulskis, J. Jonaitienė, prel. Balčiūnas, O. Saulaitienė, kun. A. Saulaitis, D. Orentaitė kun. K'jauskas, B. 
Augustinavičienė, Bliumentalienė. Stovi: kun. K. Žemaitis, kun. Kasponis, M. švarcienė, Barmiškaitė, A. 
Jonaitis, A. Juškėnienė, Budrienė, Šenbergienė ir kiti. Nuotr. VI. Bacevičiaus

Birželio 22 dieną Sv. Jurgio Odelių gabumų- Vietoje jauno 
parapijos bažnyčioje pirmą kartą m°kslininko karjeros pasirinkti 
šv. Mišias atnašavo jaunas, vos nelengvą ir tikrai žemiškais tur

tais negausų kunigo kelią yra 
vertas pasididžiavimo ir pagar
bos žingsnius. A.

MIRTYS CLEVELANDE

Clevelande mirė šie lietuviai: 
Jonas Dulskis, Jonas Apanaitis 
(seklys nušautas), Marė Želvie
nė, Pilypas Blasius, J. Radzevi
čius, Albina Rakienė, Edis Po- 
deris, Koste Bartienė, Irena Ma
šiotienė, Ona Janušienė, Pranas 
Aleksandravičius, Felixas Gaižu
tis, Sofija Nemanienė, Katrė Jur- 
gelienė, Ona Ragauskienė, Ema 
Mateikienė, Antosė Balašauskie- 
nė, Kazys Žilinskas, B. Januškie
nė, Paulė Daumanienė, G. Fa-

prieš mėnesį į kunigus įšventin
tas, jėzuitas Antanas Saulaitis.
Žinomų skautų veikėjų ir vi- 
suomeninkų, v.s. A. Saulaičio ir 
V. s. Onos Saulaitienės sūnus, 
buvo garbės svečiu Clevelando 
skautininkių draugovės iniciaty
va suruoštuose iškilminguose 
pusryčiuose. Jo pasveikinti ir su 
juo susipažinti uždarame rately
je susirinko Clevelando skautijos 
vadovybė. Drauge su jaunuoju 
kunigu atvyko jo motina v.s. Ona 
Saulaitienė, prel. Balčiūnas, Jėzu
itų provincijolas kun. Kijauskas, 
kun. R. Kasputis ir vietinis kun.
K. Žemaitis. Be abejo, jaunajam 
garbės svečiui malonu buvo pa
matyk savo buvusią pradžios mo- nalionienė, Ignas Grebliūnas, Gi
kyklos mokytoją Malviną Rudai- 
tienę.

Papusryčiavus prie elegantiš
kai papuošto gėlėmis ir skanės
tais stajo oficialiąją programos 
dalį sklandžiai ir prasmingai pra
vedė Clevelando skautininkių 
draugovės pirmininkė s. M. Švar
cienė. S.A. Balašaitienė svečią 
pristatė pusryčių dalyviams 
trumpa kalba, iškeldama jo as
mens charakterio idealistinius as
pektus. Po eilės sveikinimų ir 
praktiškų bei simbolinių dovanų 
įteikimo, žodį tarė svečio moti
na v.s. Ona Saulaitienė. Gyvai 
papasakojusi savo šeimos do
mesnius gyvenimo įvykius, ji jais 
ryškiai pailiustravo jų gyveni
mo filosofinius pagrindus: Die
vas yra didžiausias žmogaus gy
venimo džiaugsmo šaltinis, ir pa
sitikėjimas Juo padaro laimingą. 
Išklausius jos kalbos, netenka 
stebėtis, kad tokios šeimos suge
ba išauginti aukšto moralinio 
lygio žmones. Kun. A. Saulaitis 
savo žodyje pabrėžė, kad reikia 
tikėti Lietuvos prisikėlimu, nes 
ji jau dabar yra laisva mūsų šir
dyse, mūsų gyvenime laisvėje, 
mūsų meilėje jai.

Pasibaigus oficialiai daliai, 
skautiškai rankomis sudarę

na Paškevičienė, Pranas Andru
lis, Jonas Bajerčius, Vilius Čyris.

D.

SPORTAS...
(Atkelta iš 2 /pai.)

vo įteiktos taurės su specialiu 
skautų-čių sporto šventės pažy
mėjimus. Taures ir pažymėjimus 
laimėtojams įteikė v.s. P. Molis 
ir ps. R. Jakubauskas.

Sporto šventės pirmų vietų 
laimėtojams atiteko ir kai kurių 
asmenų padovanotos taurės: 
vyr. skautininkės -v-s. M. Jonikie
nės, vyr. skautininko -v.s V. Vi- 
jeikio, rajono vado s. A. Bobe
lio, Worcesterio Akademikų 
skautų skyriaus, Maironio Par
ko, Lietuvių piliečių klubo S. 
Marcinkevičiaus ir J. Vidūno.

Skautų sporto šventės rengėjai 
- Nevėžio tunto vadovai: v.s. P. 
Molis, ps- A. Glodas, ps. R. Jaku
bauskas, ps. A. Pranckevičius, 
v.sl. R. Marcinkevičius, v. sl. E. 
Markevičius v.sl. A. Pridarkas, 
sl. A. Gedmintas, sl. Z. Šermukš
nis padedant skautų tėveliams ir 
Neringos tunto vadovėms: ps. D. 
Marcinkevičiūtei, ps. D. Doman

toms sesėms, nešė šventės pa
rengimo naštą-

Šeštadienio vakare aikštėje bu
vo Joninių laužas su vaidinimu, 
“Paparčio žiedui pražydus”, para
šytu P. Račiukaičio. Šis gražus 
vaidinimas atliktas P. Račiukai
čio ir VVorcesterio s skautų-čių 
bendromis jėgomis. Po laužo bu
vo šokiai jaunesniems ir vyrės 
niems abiejose salėse su pritai
kinta muzika.

Sekmadienį iš ryto buvo leng
vosios atletikos rungtynės ir po 
pietų finalinės tinklinio ir krep
šinio rungtynės. Šventė užbaig
ta sekmadienio vakare dalyvau
jant dideliam skaičiui tėvelių ir 
svečių, ir skaučių-tų vienetams, 
išsirikiavusiems aplinkui sporto 
aikštę. Įteikus laimėtojams dova
nas, į' skautus sportininkus ir sve 

įčiūs trumpai kalbėjo Maironio 
Parko pirm.p. K. Adomavičius 
Mass. valst. atstovas K. Tagman

DAINAVOS STOVYKLOS 
ADMINISTRACINIAI PAAIŠKINIMAI

Pakartotinai yra pateikiama 
šiek tiek paaiškinimų dėl šių me
tų Jaunimo Stovyklos tarybos nu
tarimų bei ankstyvesniųjų rėmė
jų susirinkimų nusistatymų.

Yra nusistatyta neleisti atsako
mybės nejaučiantiems asmenims 
praktikuoti nakties gyvenimą 
stovyklavietėje vadinant tai va
karojimais laužais ar kuriais 
kitais vardais. Toęlėl vartai yra 
uždaromi 10 vai. vakaro ir ne
autorizuotieji asmenys neturi tei
sės pasilikti po td laiko stovykla
vietės srityje.
Griežtai yra draudžiama vežtis 

į stovyklavietę bei vartoti stovyk
lavietėje alkoholinius gėrimus 
ir teršti stovyklavietę bonkomis 
ir alaus dėmutėmis. Tai be abejo 
nėra priekaištas mūsų svečiams

gali vykdyti už stovyklavietės ri
bų įsteigdami pelno organizaciją, 
įsigydami tam tikslui žemę ir sa
vo atsakomybe ją tvarkydami. Į

Neturintiems susisiekimo 
priemonių bus parūpinti specia
lūs autobusai. Pirmas autobu
sas lygiai 12:00 vai. po pietų 
paims žmones prie “Naujienų ’ 
(18-tos ir Halsted gatvių kam
pas). Už kelių minučių jis su
stos Bridgeporte prieš Lietuvių 
Auditoriją. Vėliau Jjis važiuos 
Archer Avė., sustos ties Archer 
ir Westem, Archer ir Califor
nia. Pasuks į California Avė., 
sustos prie California ir 43rd 
ISt. California ir 55 St., Cali- 
fomia ir 63rd ISit., California ir 
71st. St., o iš ten važiuos tie
siai j Willow Springs ir į Bu
čo Sodą.

Antras busas išvažiuos lygiai 
1:00 p.p. nuo Naujienų, ir va
žiuos kaip ir pirmasis.

Grįžtant atgal vakare, pir
mas busas išvažiuos 6 vai. vak., 
o antras 7 vai. vak.

Kelionė į “Lietuvių Dieną”

Taigi, J. Audėnai tuo metu lyg 
būtų gyvas liudininkas .nei e stinai 
nedrausmingo ir grubaus kreipi
mosi gen. M. Rėklaičio į ministrą 
pirmininką.

Protestuodamas dėl autoriaus 
paskelbtos netiesos, kurią nesėk
mingai net du kartus prašiau ati
taisyti, viešai pareiškiu: a/ pasku 
tinj kartą A. Merkį buvau matęs 
VI 12, bet ne Kaune; b/ VI 15, 8 
v. v. tarnybos reikalais buvau toli 
nuo Kauno; c/ knygoje paskelbta 
netiesa yra autoriaus iliuzija ar 
sapnas, tik ne teisybė.

Su gilia pagarba M. Rėklaitis

nepelno organizacijos veiklą, ko- įr atgal (round trip) kainuos 
kia kad yra Dainava, tie planai i $£ 00. (sk )
neįeina.

Palapinių klausimu jaunimo 
stovyklos taryba liepos mėn. 6 d. 
vienbalsiai šitaip formulavo sa
vo nusistatymą:

“Dainava yra jaunimo stovyk
la skirta jaunuomenės auklėji
mui, lavinimuisi bei poilsiui.
Tam tikslui yra telkiamos visos

Į t AUKAI "DRAUGUI"“]

Oakland beisbolo klubo savininkas 
Charles Finley išreiškia padėką 
žaidėjui Jackson, kuris per vienas 
rungtynes išmušė vadinančias tris 
“home runs”, kas labai retai pasi
taiko.

ir rajono vadeiva s. A. Bobelis. |bei šeimoms, kurie su savo jau- 
Sporto šventę uždarydamas Ne- nimy atvyksta pasidžiaugti gam 
vėžio tunto tuntininkas v.s. P.
Molis padėkojo visiems vado
vams -ėms, tėveliams ir mamy
tėms, svečiams ir ypatingai Mai
ronio Parko vadovybei už šios 
sporto šventės globą ir visokerio
pą paramą. Baigiamas atsisveiki
no su visais iki sekančių metų 
sporto šventės, kada bus šven 
čiama 15 m. sukaktis.

Sporto šventė praėjo tikrai 
gražioje skautiškoje nuotaikoje.
Ja susidomėjimas vis didėja ir 
Šiemet ji sutraukė ne tiktai la
bai didelį skaičių skautų-čių, bet 
taip pat tėvelių ir svečių. Ši gra
ži tradicinė skautų sporto šven
tė yra nuopelnas vadovų-vių įdė
to darbo ją rengiant ir gražaus 
skautiško jaunimo bendradarbia
vimo vaisius.

LONDONAS — Pasauliečių 
misionierių parengimo Institu
tas buvo Įkurtas Londone. Pir
mieji 20 šio instituto parengtų
pasauliečių misionierių gruodžio 

tienei, ps. I. Markevičienei, s. R. mėnesį išvažiuos dirbti į misijų 
Molienei, sl. N. Vidūnaitei ir ki-kraštus.

Vermilion, Ohio kelias po audros tebėra apsemtas. Perėjęs viesulas padarė daug nujostolių ir pareikalavo 
žmonių aukų.

ta. Jie čia mielai laukiami. Bet 
tai mažumai ' nesusipratusiųjų, 
kurie savo elgesiu kenkia stovyk
lavietės pagrindiniam darbui. At
kreiptina dėmesis ir į tai, kad 
stovyklavietės švaros priežiūros 
personalas yra jauni moksleiviai. 
Valydami jie randa perdaug duo
menų nepalankiam savųjų verti
nimui. Yra skaudu — kai vieni 
sunkiu darbu pasitikėjimą savo 
bendruomene ugdo, kiti tai len- 
gvabėdiškai griauna.

Jau keli metai stovyklavietės 
administracija privačių asmenų 
buvo prašoma leisti jiems statytis 
treilerius stovyklavietėje. Nei vie
nam prašančiam leidimas nebu
vo duotas, kadangi Dainava y- 
ra ne pelno organizacija, ji netu
ri teisės steigti treileriams parką.

Tuo pačiu pagrindu prieš eilę 
metų atsisakyta ir nuo privačių 
sklypų kolonijojs steigimo. Užin- 
teresuotieji ir vieną ir kitą planą

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.

J. Audėnas knygoje “Paskutinis’ 
posėdis” psl. 234 račo: “...Apie 8 
v. v. atvykau į Ministrų tarybos 
būstinę... Tuo pat metu atėjo gen. 

stovyklos rėmėjų jėgos ir dėme- j M. Rėklaitis. Priėjęs prie Merkio^
sis. stačiai paklausė: “Ponas Merky,

kodėl Tamsta nepasakei vyriausy-
Dainava nėra viešas parkas ar |_________________________ j

privatinis klubas. Tokioms funk
cijoms ji neturi nei valstybės lei
dimo nei organizacinio aparato- 
Todėl privataus stovyklavimo pa
lapinėse ji negali organizuoti ar 
jam pritarti.

Jaunimo stovyklos tarybos nu
tarimu tedaroma išimtis tiktai 
kurie tuo metu dirba stovykloje 
angažuojasi darbams. Val
dybos raštišku leidimu jie gali 
pasistatyti palapines, arba kitu 
atveju jie naudojasi patalpų 
kambariais. Gyvenantieji palapi
nėse iš savo tarpo išsirenka vie
ną atstovą atsakomingą už tvar
ką ir saugumą”.

A. Damušis 
Valdybos pirm.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875
t. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

Your mother means well. 
Būt vvhen your doctor 
says you’re healthy,

you can be sure.

Help yourself 
with a checkup.

And others with a check.

American 
Cancer 
Society

TMIl «M6S CONTRIBUTID BY THA BUBUIHUI

SKIP'S Self Service 
LIQUOR STORES
n

2)

5515 SO. DAMEN AVĖ.
All Phones WA 5-8202

5996 SO. ARCHER AVĖ.
Telef. — 735-2345

WHITE CR0WN ALCOHOL $4.89 Fifth

GIN & V0DKA 80 Proof $2.89 Quart

HAUTFORD COGNAC VSOP. $4.98 Fifth

KRUPNICK $2.98 Fifth

7 UP — 16 oz. pack 75c.,
plūs deposit

CANADIAN WHISKEY $3.39

3 for $10.00

IMPORTED 12 Year SCOTCH $5.49 Fifth
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KOMUNISTAI BRUKA 
I GYVENVIETES

Gyvenvietėse siekiama stiprinti komunistinę įtaką 
JURGIS V RI B A

Naujuosius statomus kaimus 
komunistų partija pavadino gy
venvietėmis. Prof. J. Balčikonio 
ir kitų kalbininkų redaguotame 
“Dabartinės kalbos žodyne”, iš
leistame Vilniuje 1954 m., gy
venvietė aptariama: gyvenamo
ji vietovė, ypač miesto tipo.

Maža bėda, kad partija ne
mokėjo parinkti naujiems kai
mams tinkamo pavadinimo. Di
desnė bėda, kai partija iki šio 
meto nesugebėjusi krašto išpla
nuoti, neišmano, kurio dydžio 
gyvenvietę ir kur pastatyti. Di
džiausia būda, kai išplanuotoje 
gyvenvietėje statybininkai pla
nų nesilaiko.

Kuriuo tiksiu varoma i 
gyvenvietes

Jau kuris metas partija vi
somis priemonėmis skyrė gy
ventojus keltis į gyvenvietes. 
Seniesiems trobesiams taisyti 
nedavė medžiagos. Paskolomis 
ir gražiais pažadais vienkiemiuo 
se gyvenančius žemdirbius ėmė 
vilioti į partijos statomus kai
mus. Esą, ten žemdirbiai pasi
jausią lyg mieste.

Agr. V. Vazalinskas balandžio 
mėn. įvykusiame žemės ūkio 
darbuotojų suvažiavime nurodė 
du tikslus kelti žemdirbius į ko
munistinius kaimus Pirmasis 
tikslas — atimanti kolektyvinio 
gyvenimo pamaius, partijos į- 
taką ir turėti poveikį į žmonių 
sąmonę.

Antrasis jo nurodytas tikslas 
yra ūkinis — spartinti gamybą. 
Žemdirbiai, sutelkti vienoje gy
venvietėje, lengviau administ
ruojami ir organizuojami.

Agr. V. Vazalinskas nė žo
deliu neužsiminė apie pačius 
žemdirbius, jų buities pagerini
mą. t; :
Gyvenviečių statyba be plano

V. VazalinsKas pranešime nu
rodė, kad tik apgraibomis daro
mas gyvenviečių planavimas. 
Tik ketvirtadalyje raienų pla
navimas esąs atliktas. Šiais me
tais būsią daromi gyvenviečių 
planai dešimtyje rajonų. Esą, 
tik 1971 m. jau būsainčios iš
planuotos visų gyvenviečių vie
tovės. Komunistų partija, jau 
daug ką žadėjusi, bet pažadų 
neištesėiusi, vargu pajėgs ir šį 
darbą laiku atlikti.

Kai kurių vietovių ėmė ieško
ti pigesnio būdo gyvenamajam 
namui pasistatyti. Jie pradėjo 
organizuoti kooperatyvus trobe 
siams statyti. Šis statybos bū
das esąs pigesnis. Kooperaty
vo nariai turi įmokėti 30% gy
venamo namo vertė, o likusi su
ma išdėstoma 20 metų.

Kooperatyvų steigimas vilki
namas. Jų organizavimas užtę- 
siamas, o įsikūrę kooperatyvai 
Užtinka kliūčių paskoloms gau
ti. Didžiausią nerimą kelią nau
jų gyvenviečių padrika staty
ba.

Naujų kaimų neplaninga 
statyba

Žemės ūkio ministerio pava
duotojas A. Baltušis atvirai šne 
ka apie neapgalvotą ir neplanin
gą kaimų statybą (Valstiečių 
laikraštis Ns. 43:

‘‘Kai kur akį rėžia grubios 
klaidos. Kėdainių rajono “Ži
burio” kolūkio kolūkiečiai savo 
namus be jokio plano surikiavo 
palei kelią. Gyvenvietė išsidrie
kė per kokius 3 kilometrus. Pa
našią padėtį pamatysite ir Vil- 
kavškio rajono Z. Angariečio 
kolūkyje.

Tokių stichiškai išdygusių 
gyvenviečių galima rasti kiek
viename rajone. Tai neapgal
votos statybos išdava.

lr šiandien dar ne visų ūkių 
gyvenvietės suplanuotos.

Galima nurodyti dar liūdnes
nes klaidas. Klaipėdos rajono 
J» Janonio kolūkyje yra tikslus

gyvenvietės planavimas.
Reikia, kad gyvenvietėje žmo

gus turėtų geresnes sąlygas, ne
gu vienkiemyje. Tik tada jis 
su noru kelsis. O tokia piadžia 
gali žmogų atbaidyti. Vargu ar 
rasime naujakurį, kuris sutik
tų ilgus metus klampoti purvą 
arba sėdėti be elektros. Tuo 
tarpu Alytaus rajono Punios kol 
ūkio naujoje gyvenvietėje per 
pusantrų metų nebuvo prisiruoš 
ta atvesti laidų linijos”.

Taip atrodo tikrovėje didysis 
mūrinės Lietuvos komunistu ku 
rinkta graži vieta. Pats išplana
vimas irgi sumaniai paruoštas. 
O kaip šiandien atrodo šis nau
jai kuriamas kaimas9

Keturiolika namelių išbarsty
ti per visą suprojektuotos gat
vės ilgį. Kur vienas, kur kitas. 
Tarp namų nėra net kelio. Ru
denį ir pavasarį tenka braidyti 
po purvą. Formaliai nuo pro
jekto nenukrypta. Tačiau tokia 
pradžia nieko gera nežada.

James Charles Evers, '415 m., Iš
rinktas Fayette, Miss:,' mieBto me
ru ir tikisi, kad šio miesto balti ir 
juodi gyventojai gyyens taikoje.

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

R E C I P E S
t-ji pagerinta, iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Pulki dovana lietuvėms Ir nelie
tu vėma

Kaina — $2.50
llUnols State gyventojai prie kaime

turi pridėti 5% taksu.
Chicago. Illinois 60029

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2457 VVest fltth Street 
Tel HE 4-7482

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūsių namo apšildyme 
pečius ir air-conditionlng — J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 
4444 S. Westem, Chicago 9, UI.

Telefonas VI 7-3447
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiim*

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

MOVI NG
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ogų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 671 h Place — WA 5-8003

APDRAUDŲ AGENTŪRA

Ce
Namų, gyvybes, 

automobiliu, 
sveikatas, biz
nio.
Patogios 
■nokčilmv. se 
lygos.

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

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 West 68rd Street

Intymiąsias meilės paslaptis ir 
gilią gyvenimo išmintį vaizdingai 
atskleidžia klasiškas, pasaulinio 
garso kūrinys

Šekspyro sonetai
Į lietuvių kalbą pirmą kartą išver
tė A. Tyruolis, Goethės, Šilerio, 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas. Su 
Šekspyro atvaizdu, autografu, išsa
mia įžangine studija ir sonetų pa
aiškinimais. 176 psl., kietais drobės 
viršeliais.

Kaina $3. Gaunama “DRAUGE.”

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

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H VVest 95th Street 
Cliictigo. Illinois 

TeL GA 4-8654 ir GR 6-4S8S

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

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 30 cen 
tų. Užsakymus siųsti į Draugą. 
■K>«i3i!>M’iE3i!iKiiiiio]Kji!!KiiaiaiaiaiaiaK3iHiaiaą

CLASSIFIED GUIDE
DOMESIO!

RADIO PROGRAMA

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso- j 
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da 
tome iš lauko. Taisome mūrą "tuck- 
potntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1*6047 arba RO 2*8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

DRAUGE gaunama naujai iš
leista knyga

RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE
KUN. J. HERMANOVIČIUS, 

MIC

Misionieriaus atsiminimai ir 
patirtis Sovietų Rusijos kalėji
muose ir vergų stovyklose 1948 - 
1955 metais.

Autorius, dirbęs Mandžiurijos 
misijose, kiniečių parduotas Ru
sijos komunistams, savo išgyveni
mus nelaisvėje perduoda konkre
čiais įvykiais, kuriuos pasakoja 
lekiu, vaizdingu žodžiu, perpintu 
jumoru bei gilaus tikėjimo ir vil
ties nuotaikomis.

Knyga intriguojanti savo ne
įprastų turiniu ir įdomi faktais, 
liečiančiais lietuvius, kuriuos au
torius sutiko tremtyje.

Kaina 5.00 dol. Kietais virše
liais.
Gaunama DRAUGE, 4545 West

68rd St., Chicago, Iii. 60629
Htinois State gyventojai pi-ie kainos 

turi pridčti 5% taksų.

li E A L ESTATE
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STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiNi

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7456

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

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

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

5 ir 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis lr garažu. Erdvus namas 
lr sklypas. $i7,600.

6, 4 ir 2-jų kamb. med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18.500.

Ibi nuiro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $66,000

Maiste krautuvės su namais ar 
nuomoti.

# metų, 2 po 5% kamb. lr 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47.600. 
SIMAITIS REALTY

Insurance — Income Taz 
Notary Public

2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

REA L ESTATE

NERIS REAL
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 60 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Members of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REA

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Di.
Turime šimtus namų Clceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų ištaiga 
hr išsirinkti iš katalogo.

L T 0 R
Tel. OL 6-2233

Perskaitė Dranga, duokite kitiems pasiskaitvti

REAL ESTATE

Bridgevi«\v — Ranch stiliaus pa
jamų namas. 3 kamb. ir 4 kamb. 
!/o akro žemės. $30,000.

TELEF. — 458-5893

Mūrinis. 9 metų, 5^2 kambarių, 3 
mieg. Kabinetų virtuvė. Plytelių 
vonia. Sausas rūsys. Gera vieta. 
Nebrangus. Tel. PR 8-6916.

AR PRISIMENAT BALTIJOS 
JŪRĄ?

Tad turite pamatyti Beverly Shors 
prie Miohigano .ežero. >

Sklypai prie ežero.
Sklypai su medžiais, namams statyti. 

Taip — Ir namų.
Skambinkit — Rašykite — Atvykite

CARLSON REALTY
Beverly Shores, Ind,

TEL. (218) 872-4636
Atd. 7 dienas savaitėj.

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tas

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVlCIUS

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

raš-
Prle

— 4

Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir 
tinė. Gazo šildymas. Garažas, 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr, namas 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $36,000.

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

Prie 71 tr VVestern — Med. 6 
kamb. namas.Pirkaite $1,000.00 Įmo
kėję. Prašoma kaina $12,600.

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

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

6 kamb. med. bungalow prie 59 
h- Pulaski. 2 auto garažas. Taksai 
$150. Galima tuoj užimti $13,900.

2 po 6 kamb., švarus. moderni
zuotas mur. namas prie 67 lr Talman. 
$33,600.

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

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod 
namas, prie 67-os j vakarus nuo Ke
dzie, 1 % vonios. Įruoštas rūsys. 50 
p. sklypas. Dvigubas garažas su šo
niniu įvažiavimu. $25,900.

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

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 por
člai, garažas. Pora blokų nuio Mar
ąuette pko. $21,000.

Arti 30-tos ir Pulaski. švarus 4 
kamb. namas. Platus 80 p. lotas. 
$11.900.

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

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
2458 W. 69th St. RE 7-7200

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Remkite “Draugę”.

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. perduodama: vėliausių 
nasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika dainos ir Mae 
dutės pasaka. Programą veda 
.Step°na» J. Minkus. Biznio reiks 
lais kreiptis j: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So, Boston, Mass. Tei. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis ‘Draugas”,

SIUNTINIAI J LIETUVA
OOSMOS EXPRESS 

MARQCETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737

I 3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Jvalrių prekių pasirinkimas

E. ir V. ŽUKAUSKAI

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR “■
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turėkliai
llllllllHlllllllllllllllllliiilHMNIlIlIlIllIMh

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-eonditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 68rd St. — Tel. 434-0421 

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

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, BĮ. 80632. Tel. YA 7-5980

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

DftMESIO!
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllll

DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:
V. BARAVYKO

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

V. PETERAIČIO
Lietuviškai angliškas žodynas ............... ................ $7.00

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

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

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

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

kurių dar galima gauti:

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą 4.00
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 2.50
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 3.00
LIEPTAI IR BEDUGNES — A. Baronas 3.00
KALNŲ GIESME — V. Kavaliūnas 2.50 fi
KARKLUPENUOSE — A. Baranauskas 2.50
SĄMOKSLAS — V. Volertas 3.50

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

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

XtI>X

HELP VV ANTED — MOTERYS

OPENINGS FOR FASHION 
ISHOW DIRECTORS

5-10 hrs. 2 to 3 eves. a week. No 
inv. no eicper. Will train. Call

EMiMONS for appt. 423-3837
Mušt live on Soulh Side

VV e Need Maintenance Engineer 4 
— For Church & School

steady position — good vvages exc. 
pay, benefits (Edgoivater airea).

ST, ITA CATHOLIC CHURCII 
1220 H. Cntalpa, Chicago, III.

TEL. — LO 1-3343

VYRAI IR MOTERYS

Immediate Opportunities For

TEACH ERS
MUSIC TEACHER 

MATHEMATICS
INDUSTRIAL ART 

$6000 Base; Paid Insurance 
Send Resume Or Call Collect:

(308) 497-2591. Supt
Boy 220

Spalding, Nebr. 68665

HELI WANTED — VYRAI

RUBBER TRAINEE
To learn rubber niixing and molding. 

Many co. Benefits,
Exe.ll. Conditions

MILTON MFG COMPANY 
TEL. — SE 3-2141.

324 Interstate RD, Addison, 111.

WANTED AT ONCE:
MACHINISTS 

GENERAL FACTORY
HELPERS

FOR
MATERIAL STORE-ROOM k
Good starting wages and all

Benefits. Overtime.
VVAGNER INDUSTRIES

1331 So. 55th Ct., Cicero, Illinois 
Tel: 242-0820 (Peter Hahn)

TRUCK DRIVERS 
STEEL BROKERS 

Large Steel carrier. Long terni 
leaee. Caver 14 statės. Chicago 
to east coast and return. Late' 
model eąuipment. Call 374-5262 

B R A Z E R
Need lead man in department. Mušt 
be familiar with heli-arc and gas 
brazing. N.W. side plant. Fringe 
benefits.

TEL. — 472-6166

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie- 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos' visiem*- prieinamos



LIETUVIAMS ŠAULIAMS 

50 METŲ

VL. MINGELA

Šie metai yra sukaktuviniai 
mūsų šauliams, nes 1919 m. bu
vo įkurta mūsų šaulių organiza
cija. Jos įkūrėjas Vladas Pūtvis 
(Putvinskis) gerai suprato, kad 
tikri šeimininkai savame krašte 
būsime tik tada, kai atsikratysi
me svetimybių, kai sukursime 
tvirta lietuviška srovę ne vien 
valdžioje, bet ir gyvenime. Jis pa
kišo ir idėją, kad savo kraštą 
ginti gali kiekvienas sveikas vy
ras ir jaunuolis. Gynėjas turi bū
ti doras, šviesus, pasiaukojęs tė
vynei. Naujoji organizacija turė
jo kurti ir remti — formuoti lais
vo lietuvio — tėvynės gynėjo ti
pą.

Su tokiomis mintimis kilo ir iš
augo mūsų šaulių sąjunga. Ji ne
patiko okupantams ir jos nariai 
skaudžiai nukentėjo II pasaulinio 
karo metu, kai Lietuva buvo kai
mynų mindžiojama.

1953 m- Amerikoje atsikūrėme 
šaulių sąjungą. Naujoji organi
zacija yra senosios tęsinys. Ji to
liau vykdo VI. Pūtvio idealus, 
bet mums nebeturint savo valsty
bės ir valdžios, atpuolė svarbiau
sias šaulių uždavinys — tėvynės 
gynimas.

Kai nepriklausomoje Lietuvoje 
turėjome apie 62,000 šaulių, tai 
dabar JAV ir Kanadoje vos porą 
tūkstančių įstengėme suburti.

Šauliai, susivažiavę Dainavon, 
per septynias dienas ir naktis pri
siminė ne tik mūsų laimėji
mus, bet pakalbėjo ir apie trū
kumus, — kad mūsų veikla būtų 
tikslesnė, našesnė.

Reikia pritraukti jaunimą

Dėl jaunimo visi sielojamės ir 
turime tam tikrų sunkumų. Čia1 
iškyla labai svarbus vaikų auklė- ( 
jimas šeimoje. Kaip mokykloje' 
vaikai Mokomi 'skaityti ir rašyti, 
taip namuose — šeimoje vaikai i 
turi būti auklėjami lietuviais pa
triotais. Neblogas mums pavyz
dys būtų žydų ir kinų tautos. Bet 
ugdant patriotizmą reikia saugo
tis šovinizmo kitų tautų ir tikybų 
atžvilgiu. Šaulys turi būti tole- 
rantas, blaivus kūnu ir dvasia.

Bet ar daug kas tuo reikalu da
roma? Tikrai, atrodo, jog perma- 
žai. Ką padaro šioje srityje litu
anistinės mokyklos, ateitininkai, 
skautai ir kt. jaunimo organizaci
jos, yra permaža. Mums, šau
liams, svarbu atnešti būsimajai 
Lietuvai ben mažytę naudą. 
Mum turi rūpėti, kad tos idėjos, 
kurios pašaukė mus nepriklauso
mojoj Lietuvoj į Šaulių Sąjungos 
eiles, taip pat tarnautų ir Šiau
rės Amerikos žemyne tėvynės la
bui ir jos gerovei; kad tos pačios 
idėjos užsidegtų galinga liepsna 
jaunimo širdyse, jaunimo sielo
se ir jų protuose. Svarbu, kad to
kios gražios ir prasmingos idėjos,

kurias paliko mum VI. Pūtvys, 
nenumirtų kaip žmonės. La
bai svarbu, kad mūsų gimtoji kai 
ba būtų ir jų įgimta kalba. Svar
bu, kad jaunimas prisimintų oku 
puotą Lietuvą. Reikia bandyti į- 
tikinti, kad okupacija yrą komu
nistinių barbarų nuožmus nusi
kaltimas ir kad ji praeis, kaip vė
jui pučiant nuplaukia tamsūs de
besys. O po to vėl saulės spindu
liai švies ir džiugins mūsų širdis. 
Nelaisvė ne amžina. O Lietuva 
yra ir bus amžina tol, kol bus 
lietuvių norinčių save lietuviais 
vadinti.

Laisvė nesunaikinama

Šaulių sąjungos 50-čio proga 
turime šiuos ir kitus klausimus 
aptarti. Pirmiausia mes ir mūsų 
priaugantis jaunimas turi žinoti, 
jog laisvė nesunaikinama. Tūks
tančius metų įvairūs nuožmūs ti
ronai kankino žmones už jų kil
nias idėjas, kurių jie nebijojo iš
reikšti, už jas aukojosi. Amžių 
amžiais buvo išžudyta milijonai 
žmonių. Vien tik rusiškasis komu 
nizmas - bolševizmas nuo 1917 
m. spalio revoliucijos sunaikino 
50 milijonų nekaltų aukų. Bet ar 
jo vergija bus amžina? Ne. Jau 
dabar pastebime komunizmo su-

Vladas Putvis - Putvinskis. Lietu
vos šaulių įkūrėjas
kurtos vergijos imperijos byrėji
mo žymes. Komunizmo tironija, 
kaip bjauriausia nuodinga piktžo
lė, bus sunaikinta. Po jos ateis 
laisvė pavergtom tautom, prisi
kels laisva Lietuva, be plieninių 
pančių, kurti ir gyventi. Prisikels 
ir Lietuvos Šaulių sąjunga. Mes 
tuo tikime, kaip tikime Dievu.

BERLYNAS — Praėjusieji
1968 metai Potsdamo rajone 
Rytų Vokietijoje buvo paskelb
ti “bažnyčių atnaujinimo me
tais”. Šiemet, kaip pranelšą Ry
tų Vokietijos spauda, tarp ki
tų bus atnaujinta didžiausia 
Potsdamo bažnyčia “Nikolai- 
Kirche”, kuri su šarvo didingu 
kupolu yra matoma visame 
mieste.

Būk kelyje atsargus.

Prel. J. Balkūnas sako pamokslą vysk. A. Deksnio iškilmėse šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje Chicagoje.
: .. ...............Nuotr. A. Gulbinsko
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KAS STUMIA NUSIKALSTI?
Anot liaudies posakio, kuo gi

liau į mišką, tuo daugiau malkų. 
Kuo plačiau pažvelgsime į nusi
kalstamų prieauglio tipų būklę, 
tuo labiau mums aiškėja, kad ne 
vien stoka globos, bet ir skurdas 
veda prie nusikaltimo. Be to, iš 
tėvų paveldėjimas, dvasinio pa
krikimo kompleksas formuoja nu
sikaltėlį. Dažnai abiejų tėvų visa
pusiškas pakrikimas dvilypiškai 
susinarplioja vaiko sieloje. Ir dėl
to vaiko vaizduotėje susikuria ne- 
išraizgomos piktybių bei keršto 
sambūris. Visa tai, kad negera, 
kas bloga, prigimtyje tarytum 
norma virto, paveldėjimo keliu 
įsigalėjo.

Tokio vaiko nelemtoji psichi
nė struktūra tarytum rėkte rė
kia: ateikite, ir pamatykite, kaip 
neturi būti auklėjamas mažas 
vaikas. Todėl panagrinėkime šį 
opų reikalą kiek detaliau.

Pagal psichiatrijos mokslo tyri
mus daroma išvada, jog karšta
galvių vaikų kilmė glūdi alkoho
lio paskemėse- Per kartų kartas 
alkoholikų vaikai beveik visi, y- 
patingai impulsyviški, negabūs, 
atsilikę, neišsivystę. O kad tai 
yra skaitykime ką statistiniai 
duomenys rodo:

, Iš 1,09 nepilųamečių vaikų 
štai pasirodė: 1. seneliai iš tėvo

vų, dažnaiusiai vaikai ateina į 
pasaulį jau išsemta gyvybės ener
gija, su labai silpna nervų siste
ma; sunkiai iš tokių ištvermin
gumo darbo reikalauti.

Nerviškumas, sako Kreplinas, 
pasireiškia jausmų srityje, o y- 
pač valios veiksmuose: silpnos 
valios atsparumas įspūdžių at
žvilgiu iš vienos pusės ir stoka 
valios įtempimo ištvermingam 
darbui iš antros pusės; be to, pa
čioje asmenybėje stoka pusiau
svyros.

Karštagalviai nusikaltėliai vai
kai tuo charakteringi, kad jie 
vadovaujasi sukilusio ūpo mo
mentinėmis užgaidomis. Pavyz
džiui, jie negalvoja, nesirūpina 
apie įvykių pasekmes, o sukilus 
pagundai — impulsui, tuojau 
skuba tąjį savo norą patenkinti. 
Apie blogas pasekmes, jei kada 
ir prabėga galvoj mintis, tai jie 
susiramina tuo, kad gal jiems 
pavyks, nesugaus, jie daug pasi
tiki savo vikrumu.

Amerikoje Juko giminėje per 7 
kartas gimė 540 žmonių iš jų: 
167 buvo nevedę, 76 nusikaltė
liai, 146 valkatos, 181 prost. 64el- 
getos, 18 viešųjų namų išlaiky
tojai, 46 vevaikiai, išsigimę.

Taigi, paveldėjimas ir alkoho
lizmas stumia į nusikaltimus. At

i Psichologai tvirtina, kad pana
šūs tipai lengvesnėj formoj gali 
fiziškai dirbti, eiti tarnybą, tik 
tokie turi tam tikrą silpnybę, 
nuo kurios negali susilaikyti. 
Kituose dalykuose gali būti visai 
pavyzdingi-

Tokie jauni nusikaltėliai su
maniai ir vikriai apsuka, apva
gia ne tik krautuves, bet ir poli
cininkus kartais nuginkluoja.

Tokie išdykėliai, vienas kitą 
padrąsindami, pinigais pasidalin
dami, vis daugiau linksmumo į- 
gauti, nori vyrais būti, savo nar
sumu patys sau lėšų susirasti. 
Socialinės nepilnamečių globos 
stoka savaime padeda nusikalti
mams bujoti.

Miesto aplinkuma, apleistųjų, 
tėvų nesaugojamų vaikų išdyka* 
vimai dar ilgai visuomenę ka
muos ir kalėjimams gausingą 
medžiagą gamins.

Jonas Miškinis

NAUJI 95 KUNIGAI

Devyniasdešimt penki diako
nai įvairiose Austrijos vyskupi
jose šiomis dienomis priėmė 
kunigystės šventimus. Kita da
lis diakonų vienerius metus at
liks sielovados praktiką parapi
jose ir kunigystės įšventimus 
priims ateinančiais metais.

CRANE SAVINGS
AMO LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEVVICZ, Prea.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienu Me. 
tu Certificatų sijskaitju.

Minim,un $5,000.00
Naujos aukštas divi
dendas mokamas už 

mvestavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
VALANDOS!

1 D.

PIRMAD, ir KETVIRTAD............. 9 v. r. Al 9 V. T
ANTRAD. ir PENKTAD...................9 v. r. iki B v. V.
SEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryto

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
B t vi

pusės 24 girtuokliai, 56 viduti-. ,x. , . ...
niškai gėrė, 23 negėrė; senelės- 2!SItmka tai?’ tarTtum VIskas> kas 
girtuokliai, 24 vidutiniškai gė
rė ir 77 negėrė. II. Seneliai iš mo
tinos pusės 18 girtuokliai, 71 vi- 
niškai gėrė ir 84 negėrė, iii. Tė- 
nelės — 1 girtuoklis, 24 viduti
niškai gėrė ir 64 negėrė. III. Tė
vai 41 girtuoklis, 50 vidutiniškai 
gėrė ir 12 negėrė; motinos- 3 
girtuokliai, 42 vidutiniškai gė
rė ir 64 negėrė. IV. Vaikai 24 bu
vo pasigėrę, 61 ragavo degtinę ir 
24 negėrė.

Vadinasi, nusikaltėlių nepil
namečių vaikų tėvai pasirodė 
buvę beveik 40 proc. girtuokliai 
ir 50 proc. vidutiniškai gėrė, o 
tik 11 proc. negeriančių tėvų; jei 
prie to pridėsime apie 40 proc. 
geriančiųjų nepilnamečių nusi
kaltėlių vaikų motinų, gauna
mos stebėtinai skaudžios išvados: 
alkoholis yra vienas iš svarbiau
siųjų nusikaltimų palydovas.

Be to, tenka pastebėti, kad 
karštagalvių nusikaltusių vaikų 
skaičius sutampa su alkoholikų 
tėvų skaičiumi. Manau, kad da
bar jau aišku, jog alkoholis, per 
kartų kartas susilpnydamas 
žmonių smegenis, didina impul
syvumą, o impulsyvumo nega- 
lėdąmisuvaldyti, dažnaiusiai 
dar nepilnamečiai nusikalsta. O 
tokių skaičius pasaulyje nemažė
ja, o vis didėja ir didėja.

Taip pat greta alkoholio im
pulsyvumo priežastimi būna ne
tikęs auklėjimas šeimoje, blogas 
maitinimas, išerzinimas, nervų 
ligos ir t.t-

Atsitinka, kad normalių ir svei
kų tėvų vaikai, be tinkamos prie
žiūros bei auklėjimo sunyksta, 
darbui netinkami.

Tad čia labai svarbu tėvams ir 
mokytojams išsiaiškinti: kaip 
daug turi reikšmės sistematin- 
gas vaiko valios treniravimas ar
ba pratinimas nuo pat mažens 
ištvermingai dirbti.

Bet daug sunkesnis darbas su 
psichopatais, apsigimusiais. Ne-

S
rąsteniku, psichopatų, alkoholi- 
ų pakrikusių ir išsiskyrėlių tė-

yra normalu tarp sveikų žmonių, 
tas yra išimtimi tarp normalių 
žmonių; arba įsivyravus nenor
malumas įgauna normalumo iš
vaizdą. įsivyravus morališkoji 
degeneracija arba aukštesniųjų 
jausmų praradimas, sielos ypatin 
gas sunykimas visai nejaučiamas, 
tokių psichopatų tėvų vaikai 
dažnai savo nenormalumais ap- 
kitokiu būdu:vieni iš jų esti ma- 
sunkina visuomenę vienokiu ar 
žiau, o kiti labiau visuomenei 
kenksmingi.

Atrodo, kad dabar jau aišku, 
jog impulsyviški tipai- lengvati
kiai ir paykvailiai. Jie eina nu
sikalsti be vidujinės kovos, be są
žinės išmetinėjimo ir kas svar
biausia, kad tokie nusikalsta be 
svarbaus reikalo, būtent, eina 
vogti pinigų turėdami, norėda
mi daugiau įspūdžių.

Amy Dirmer, 71 m., dirbusi mokyk
lose 52 m. dabar vėl nori grįžti 
mokytojauti į kolegiją Bowling 
Gren (Ohio) paimdama specialų 
kursą, kad galėtų dėstyti protiniai 
atsilikusių vaikų mokykloje.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2633 West 7Ist Street Tel. 476-2345
1410 So. SOth Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

y

W f I 
1 t r

M

t t. gKRPitinisy,
tA

EUD
Mielam prieteliui

ANTANUI VASAIČIUI su šeima, 
mirus ju mylimai žmonai ir motinai, reiškia
me giliausiu užuojautą ir kartu liūdime.

Juzė ir Jonas Žebrauskai 
ir dukros

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill

G £ L e S
Vestuvėms, banketams, laidotuv5ms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GMiINYČIA 

2443 W. «3rd Street, Chicago, Illinois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

SKELBKITES “DRAUGE”.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Parniūkiama Planų 

Pasirinkimas Visame Miesto.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

DIREKTORIAI 
Geraldas F. Daimid

LAIDOTUVIŲ

Dovydas P. Gaidas ■

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

Perskaitė Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
<LAGKAWICZ)

2424 w. 69th Street Tel. REpubllc 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tet VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. Califomia Avė. Tel, LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lltnaaic Avė. Tel. YArds 7-34.1

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

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Avė., Cicero, Bl. Tel. OL 2-1003
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X Jono Jasaičio, JAV LB 
Taiybos nario, Alto valdybos 
vicepirmininko rašinys liečiąs 
religinį persekiojimą okupuoto
je Lietuvoje, buvo išspausdintas 
“Ollicago Tribūne” dienraštyje 
liepos 3 d. Voice of the poeple” 
skyriuje. Tos pačios dienos ki
tame Chicagos dienraštyje Sun 
Times Opinion of the poeple 
skyriuje buvo išspausdinta iš
trauka J. Jasaičio perduoto lie
tuvių jaunimo memorandumo 
dėl religinės laisvės okupuoto
je Lietuvoje, Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui U. 
Thant.

x Thomas ir Joana Baliai,
5120 W. 91 (Str. Oak Lawn, 
III. susilaukė dukrelės, kuri bu
vo pakrikštyta St Gerald baž
nyčioje Catherines vardu. 
Krikšto tėvai buvo brolis Ri
chard ir J. Bulienė, M. Petrei
kis ir Domininkas ir Ona Ba
liai džiaugiasi t susilaukę antro 
anūko. 'Thomas ir Joan augina 
sūnelį Dovydą. Džiaugiasi ir 
Stanley ir Barbora Pocius, (bu 
vusi Baliene) susilaukę antro 
proanūke. Stanley ir Barbora 
Pocius yra ilgamečiai “Draugo” 
skaitytojai, labdaringų darbų 
rėmėjai.

X Poeto Jono Aisčio poezijos 
plokštelę išleido J. Karvelis pre 
kybos namai; 2501 W. 71 St. 
Poetas įskaitė eilę savo eilėraš
čių.

X Kun. A. žvinklys, Hillsbo- 
ro, Wisc., mūsų dienraščio skai 
tytojas ir nuolatinis rėmėjas, ir 
daibar, atnaujindamas prenume
ratą, atsiuntė 5 dol. auką. La
bai ačiū.

X Jonas Plečkaitis, Nevv Bri
tain, Conn., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo dar 5 dol. au
ką spaudai paremti. Nuošir
džiai dėkojame,

X A. a. Marijona LiškeviČiū- 
tė Povilaitienė mirė Alvito pa
rap. Paežerių km. liepos 7 d.

X Lietuvių futbolo komanda 
Lituanica šį sekmadienį 3 v. p. 
p. žaidžia Marąuette Parko 
aikštėje draugiškas rungtynes 
su Major klasės komanda vo
kiečių Rams. Bus taip pat ir 
priežaismis.

X Literatūros vakare, Union 
Pier vasarvietėje, Gintaro vilo
je, šį šeštadienį (liepos 12 d.) 
& vai. vaik. poetas Henrikas 
Nagys skaitys rinktinius savo 
eilėraščius ils baigiamos spaus
dinti naujos knygos “Broliai 
balti aitvarai”. Poetas Kazys 
Bradūnas gyvu žodžiu taipgi 
supažindins publiką su savo 
naujausia poezija; skaitys iš
traukas iš rengiamos spaudai 
knygos “Donelaičio kapas”.

X Cicero Šv. Antano parap. 
bažnyčioje Pavergtųjų savaitę 
minint prie Švč. Marijos alto
riaus bus uždegta žvakės, sim
bolizuojančios pavergtas tau- 
tas.Didžioji žvakė bus perjuos
ta trispalviu kaspinu. Bus mel
džiamasi, prašant laisvės pa
vergtom tautom.

' Kun. Ju&'tas Bertašius iš Winnipeg, Kanados, lankosi Chicagoje, Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. Iš k. j d.: kun. J. Bertašius, Irena Bai-
zekienč, vysk. V. Brizgys.

CHICAGOS ŽINIOS
INTEGRACIJA MOKYTOJŲ

Teisingumo žinyba trečiadie
nį patgrasė Chicagos švietimo 
tarybai, kad ji bus patraukta 
atsakomybėn, jei iki rugsėjo 
mėnesio nebus integruotas mo
kymo štabas mokyklose, vadi
nasi, jei nebus sumaišyti bal
tieji ir juodieji mokytojai

Atty general padėjėjas Jer- 
ris Leonard pranešė laišku Chi 
cagos švietimo tarybai, kad ji 
keistų mokytojų paskyrimo ir 
perkėlimo politiką.

ley ir kitiems aukštiems parei
gūnams, kad juodųjų bendruo
menė patenkinta dėl pastangų 
sutvarkyti gatvių genges. Juo
dieji nori, kad būtų užgniaužti 
gengių siautėjimai gatvėse.

TRUMPAI
— Chicagoje trečiadienį pa

stebėtas keistas meteorologinis 
daiktas geltonos spalvos. Oro 
biuras patvirtino, kad buvo ma 
tytas keistas fenomenas — tai 
buvo saulė.

OGILVIE KRITIKUOJA 
CHICAGO? BURMISTRU

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. Elena Liatukienė, ku
ri profesoriauja Howardo uni
versitete Wašhingtone (Odon
tologijos fakultete), nuo liepos 
1 d. yra pakelta iš ass. prof. į 
pilną porfesorės rangą.

— Netvarka So. Bostono 
(Mass.J pašte, kuris laikas la
bai pavėlintai gaunamas paš
tas, pav. liepos 3 d. “Draugas”, 
liepos 2 d. ‘IDarbininikias”, laiš
kas iš VVorcesterio išsiųstas 
liepos 3 d. (antspaudo data), 
gauti visi liepos 8 d. (N.)

— Lietuvos atstovo J. Ka
jecko kvietimu liepos 8 d. įvyko 
Baltijos dipl. atstovų pasitari
mas Lietuvos pasiuntinybėje. 
Jo metu buvo pasiinformuota 
ir pasitarta einamaisiais reika
lais.

I kryžkelėje, stovi lietuviškas 
kryžius, aptvertas tvorele ir ap
sodintas gėlėmis. Ten nubėgę 
stovyklautojos susikaupia, pa
simeldžia ar išrauna pasitaikiu
sią piktžolę. Jei sakome, kad 
Amerikoje maža jaunimo auk
lėjimo, tai Dainavoje jau auklė
ja paįi aplinka, ir joje vykstan
čiomis stovyklomis turėtų pa
sinaudoti visi, kam tik yra ga
limybė. (Br.J

miškuose, — rašo lietuvis mi-

X K. S. Karpius daug nuo
pelnų turįs clevelandiškis vei
kėjas, spaudos darbininkas, bu
vęs pirmutinis Altos sekreto
rius, septintojo Amerikos lietu
vių kongreso reikalų Alto pirm., 
E. Bartkui rašo: “padarykit šį 
kongresą sukaktuviniu — šį
met sueina 20 metų nuo naujo
sios ateivijos atvykimo ir pra
dėjimo naujo gyvenimo šiame 
krašte. 1949 metais pradėjo at
važiuoti naujieji lietuviai _  iš
tremties ir įsiliejo į senosios 
išeivijos gyvenimą”.

Amerikos lietuvių kongresas 
įvyks darbo dienos savaitgaly
je, Detroite.

Chicagoje 
ir apylinkėse

Cicero, III.

X Ateitininkų Sen-gių (Sto
vykloje kambarių dar yra, bet 
jų gali pritrūkti, todėl, kad už
ima pavieniai asmens. Šeimos, 
norinčios gauti atskirą kambarį, 
prašomos tuojaus pat užsiregis
truoti pas Jurgį Mikailą, 24334 
Pierce Avė., Soutjhfield, Mich. 
48075. Registruojantis prašoma 
atsiųsti $15.00, kurie ibus iškai
tyti į stovyklos mokestį, (sk.)

X Ciceroje atidaryta pirmos 
klasės užeiga Panevėžys Loun- 
ge . Cuisine, 1409 S. 49th Avė. 
Platus pasirinkimas vietinių ir 
iš užsienio importuotų gėrimų: 
kokteiliai ir krupnikai. Veikia 
spalvuota TV, vėsintuvas ir mu
zika. Svečiai aptarnaujami sku
biai, mandagiai ir saugiai. Sa
vininkas Inž. Yrvis I. Breivė ir 
savanoris Jurgis Breivė. (sk.)

— Julius Norkus parvežtas 
iš ligoninės sveiksta slaugomas 
žmonos.,

— Simonas Dovidauskas, 
senosios kartos aukštaitis, jau 
pasiekęs pensininko amžiaus, 
nėra sirgęs savo gyvenime, Ibet 
dabar turėjo gulti ligoninėn. 
Žmona, sūnus, dvi dukros, žen
tai ir daug gerų kaimynų linki 
greit pasveikti.

— J. Balčaitis atgulė ligo
ninėn, negaluoja akimis.

— Albertas Stelmgis koja ne 
gyja ir negali padėti lazdų, bet 
tikisi, kad (bus viskas gerai.

— SLA SOI kuopa atostogų 
neturi, nes tai apdraudos or
ganizacija, yra narių kurie mo
kesčius moka kas mėnesį arba 
kas tris mėn, bet susirinkimai 
šaukiami ne vien mokesčiui pri 
Imti, bet aptarti kitus reikalus. 
Susirinkimai vyksta kas pirmą 
mėnesio trečiadienį Liberty sve 
tainėje 14th st., ir 49th Ct.

K.P.D.

Illinois gubernatorius Ogilvie 
trečiadienį Conrad Hilton vieš
butyje smarkiai kritikavo pra
ėjusią vasarą įvykusią Chica
goje JAV-ių demokratų parti
jos konvenciją dėl įvykusių 
riaušių ir pavanojo Iburmistrą 
Daley politinę organizaciją. 
Ogilvie išrinkus Illinois guber
natorium, jis pažadėjęs “išar
dyti” demokratų mašiną.

— Po $10,000 užstatas pa
skirtas dviem vyram, kurie ap
kaltinti, kad pagrobė ir išnie
kino 18 metų mergaitę praėjusį 
penktadienį.

— Emanuel A. Rissman, 58 
metų, 3470 N. Lake Shore Dr., 
paskirtas Cook apskrities apy
linkės teisino magistratu. Ris- 
man magistratu išrinktas apy
linkės teismo komiteto; jis 34 
metų buvo advokatu.

AUKSINIS JUBILIEJUS
Elzbieta ir Benediktas Garu?, 

kai, įgyvenantieji 7817 So. Kol- 
mar, Chicagoje, liepos 6 d., at
šventė auksinį moterystės jubi
liejų. Jų intencija Šv. Jurgio 
par. bažnyčioje šv. Mišias at-

JUODIEJI PRIEŠ GATVIŲ 
GENGES

Aldermanas Ralph H. Met- 
calfe (3 wardo) trečiadienį pra 
nešė Chicagos burmistrui Da-

našavo kun. L. Puilšis, palaimiu 
damas jubiliatus.

Abudu jubiliatai yra gimę ir 
augę Chicagoje, bet gerai įkal
ba lietuviškai ir, kai gyveno lie
luvių parapijoje, priklausė lie
tuvių draugijoms.

Po pamaldų Benedikto Garuc 
ko sesuo Pranciška Vaišvilienė 
iškėlė jubiliatams vaišes Gover 
noris Table restorane. Elzbieta 
Gureckienė - Rozanaitė dar te
bedirba Foam bendrovės rašti
nėje.

Jubiliatai išaugino sūnų ir 
1 dukterį. Sūnus Robertas yra ils
ėjęs aukštus mokslus ir dirba 
kaįp planuotojas — braižyto
jas. Jubiliato duktė Patricija 
yra vyresnioji vienos įmonės 
raštinėje.

Abudu vaikai savo tėvams- 
jubiliatams surengė vaišes Mid- 
vzay Lounge restorane, kur ar
timieji galėjo drauge pasilinks
minti ir pasišokti. J.

L. Švėgždaitė Toronto LB apyl. 
pirm.
Apie ją platesnis straipsnis buvo 
išspausdintas “Drauge” liepos 9 d. 
laidoj.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

X Kas turi kokių klausimų
akcijų pirkimo ir pardavimo 
reikalais, įprašoma kreiptis į 
stockbrokerį Arūną Vasį, Howe, 
Barnes & Johnson, Ine., telf. 
782-9600. (sk.)

X Lietuvos Dukterų dr-jos
narės prašomos grąžinti laimė
jimų šaknelės iki rugpiūčio 2 
dienos adr.: 5202 IS. Fairfield 
Avė., Chicago. (sk.)

X Reikalinga tarnautoja ben
dram įstaigos darbui. Pašauki
te telefonu VI 7-7747 (sk)

X Jeigu air condition reik 
Tai pas Balį Brazdžionį užeik. 
Peniau metų garantija. Įvairių 
dydžių.
2616 W. 71 Ot., PR 8-5374.

(ak.)

Roselando lituanistinę mokyklą baigę mokiniai su mokytojomis iš k. mo 
kykl. vedėja M. Peteraitienė, Dalia Sadauskaitė, Linas Dagys. Danutė 
Ūsevičiūte ir mokyt, V. Sparkytė. ____

— Grupė šiaurės vietnamie
čių atvyko į Klaipėdą, kur jie 
pasimokysią kaip reikia statyti 
didesnius okeaninius laivus. At
vykusių tarpe yra inž. Hoanas 
Min Oungas. Jis baigė Rusijoje 
inžinerijos mokslus, o Klaipė
doje atiiksiąs praktiką.

— Naują politrukų laidą ne
seniai išleido aukštoji komunis
tų partijos mokykla Vilniuje. 
Tai dešimtoji laida, kurią dabai’ 
baigė 86 asmenys, iš jų 49 bu
vo iš Latvijos ir Estijos. Si ko
munistų tikybos “dvasmė aka
demija” įsteigta prieš daugiau 
kaip 10 metų. Iš pradžių ji bu
vo skirta įtik Lietuvai, dabar 
visam Pabaltijui. Joje dėsto
ma rusiškai. Iš viso šią “mo
kyklą” yra baigę 1174 klausy
tojai.

— ISiesikių miestelis, buv. 
Ukmergės apskrityje, dabar yra 
rusiško sovehozo centras. Tik 
šiemet prisiruošta pastatyti vi
durinę mokyklą; pastatyta kiek 
dviaukščių mūrinių namų. Ke- 

i turuos gatvės išasfaltuotos.

— Aldona Sabalytė neseniai 
baigė Nazareth kolegiją, Ro- 
thester, N. Y., meno studijas 
bakalauro laipsniu. Kaip gabi 
studentė, baigusi kolegiją labai 
gerais pažymiais, yra priimta 
į Pratt Meno institutą (New 
Yorke magistro laipsniui įsigy
ti. Studijas pradės rudenį. 
Jauna akademike aktyviai reiš
kėsi vietos jaunimo organizaci
jose, dainavo LB chore, šoko 
tautinius šokius, pereitais me
tais padėjo suorganizuoti meno 
parodą Pabaltiečių minėjime, 
Rochesteryje. Nazareth kolegi
joje jau 21 metus profesoriau
ja jos mamytė sol. VI. Saba- 
lienė. (J. J.J

—. Dainavos kalneliai jau vi
lioja mus. Mergaičių stovykla 
Dainavoje prasidės liepos 20 ir 
tęsis dvi savaites. Stovyklą ve
da Putnamo seselės, talkina
mos pasauliečių padėjėjų. Sto
vyklautojoms patalpos geros, 
dienotvarkė įdomi ir liabai tvar 
kinga. Apie šios stovyklos nau 
dą ne kartą Ibuivo rašyta ir šio 
laikraščio skiltyse. (Mergaitės 
stovyklon priimamos nuo 7 iki 
16 metų. Ten jos pagal amžių 
suskirstomos būreliais ir šaka, 
žaidžia, maudosi, dainuoja, vai
dina dramos (būrelyje ar dis
kutuoja jaunystės “problemas”. 
Susipažįsta ir susidraugauja su 
mergaitėmis iš kitų miestų ir 
taip plečia pažinties ratą. Dai
nava jau nuo atostogų pra
džios skardena jaunimo balsais. 
Šiais metais ten jau stovykla
vo dalis skautų, vyr. mokslei
viai ateitininkai, dabar stovyk
lauja ateitininkai _  jaunučiai,
o po to prasidės mergaičių sto
vykla. Vietų dar yra, galima 
rašyti tiesiai Dainavon - Daina
va, Lithuanian Girls Camp, 
15100 Austin Road, Manches-į 
ter, jMich. 48158. Dainava — j 
tai mažas Lietuvos kampelis. 
Prie upeliuko, įtekančio į Spyg 
bo ežerą, palinkę žilvičiai, pie
vose baltuoja barkūnai, linguo
ja smilgos, motiejukai, galima 
užsižiopsojus užlipti ir ant us
nies. Užkopus į pušelėmis apau 
gūsį kalnelį, atsiveria platus 
banguojantis kalvelių ir lygumų 
vaizdas, kuriose geltonuoja 
r.okstantys javai. Viena aukš
toka kalva, lyg tyčia, styro be 
medžių. Nuo jos ne kartą sto
vyklautojai palydi nuostabius 
saulėlydžius. (Gražūs ir saulė
tekiai, bet kas taip anksti kel
sis!). Prie pat stovyklavietės,

— “Lšaturday Riview” žurna
las, 380 Madison avė., Nevv 
York, N. Y. 10017, paskelbė fo
to konkursą. Skiriamos dvi pre
mijos, viena kelionė į Tokio, 
kita į Dubliną. Terminas š. m. 
rugsėjo 15 d. Plačiau š. m. lie
pos 5 d. “Saturday Review” 
numeryje. Be tų dviejų premi
jų skiriama ir 18 piniginių pre
mijų.

ITALIJOJE
— Popiežius Paulius VI tūks 

tančiams maldininkų iš viso pa 
šaulio kraštų kalbėjo apie tik
ro krikščioniškojo gyvenimo 
sunkumus, kuriuos galima nu
galėti tiktai Dievo meilės ir 
aukos dvasia. Mūsų laikais vis 
labiau plinta palinkimas, ten
dencija užmerkti akie prieš ibet 
kokius sunkumus. “Krikščioniš
kas gyvenimas yra lengvas!” 
- tai šūkis, kurį mielai priima 
šiuolaikinis žmogus. Bet ireikia 
atkrepti dėmesį į šiame šūkyje 
glūdinčius pavojus. Lengvumas 
yra apgaulingas žodis, sakant, 
kad krikščioniškas gyvenimas 
yra lengvas, galima išreikšti 
Kristaus mokslo grožį. Leng
vumas gali ne vieną paskatin
ti tą mokslą priimti (ir pagal jį 
gyventi. Bet iš kitos pusės, 
lengvumas gali reikšti atmeti
mą bet kokių įpareigojančių į- 
statymo normų, atmetimą krikš 
čioniškosios moralės ir Dievo 
apreikštų tikėjimo tiesų. Tiesa, 
kad Kristus visus įsakymus 
trumpai išreiškė Dievo ir arti
mo meilės įsakymu. Bet iš 'ki
tos pusės, Kristus reikalavo ir 
didelės laukos, savęs atsižadė
jimo. Krikščionybė nėra silp
nuolių, nėra palūžusių, nėra pra 
laimėjusių žmonių religija. 
Krikščionybė reikalauja hero
izmo. Ir tiktai tokia reikalau
janti krikščionybė gali išgelbėti 
šiuolaikinį žmogų.

Bendrojoj audiencijoj daly
vavo ir visa eilė lietuvių maldi
ninkų. Tarp jų kun. Pijus Bra
zauskas iš Eugene, Oregon, ir 
dr. Ona Prunskienė iš Chica
gos.

— Saleziečiai kuriasi Romoj.
Birželio 10 dieną saleziečiai pa
sirašė sutartį dėl pirkimo na
mų nuosavam lietuviškam vei
kimui Ramoje. Kardinalias Ant. 
Samorė, aplankęs numatytą vie
tą, padrąsino pirkti — ir paža
dėjo 6,400 dol.; viena ponia Ro
moje aukojo 16 doil.; F. Valai
tis iš Chicagos pasiuntė 10 dol., 
o E. ir H. Andruskos iš Wood- 
haveno —• 5 dol. su linkėji- 
haveno—5 dol. su linkėjimais:1

Reikšmingas itin Ekvadoro 
misionieriaus kun. P. Maskolai- 
čio gestas. Išgirdęs reikalą, iš 
Ekvadoro tropikų pasiuntė, sa
vo ir kivariukų vardu, 32 dol. 
saleziečių įsikūrimui Romoje. 
“Esu dar naujoj misijoj, giliai

sionierius. — Čia turiu bendra
butį su dviem šimtais laukinu
kų. Turiu baigti statyti jiems 
namus — mokyklą, bažnytėlę, 
valgyklą, miegamuosius. Viską j 
reikia parūpinti iš toli, orlaiviu, 
nes kelių visai nėra; o visa tai 
brangiai kainuoja. Todėl, nors 
visa širdimi pritariu šiam jū
sų nusisprendimui, bet dides
nės finansinės paramos nepa
žadu. Vis dėlto kuo galėsiu- pa
dėsiu.” Ir pradžia atlaikyti 
mišių mūsų intencijom. Tai tik
rai jaudinantis lietuvio misio- ' 
nieriaus dosnumas! Pirkus na
mą susidarė naujų skolų, tad 
reikės dar dosnios bičiulių pa
ramos! Saleziečiai, dėkodami 
savo darbų rėmėjams už padrą
sinimą, paramą bei pažadą pa
remti, praneša, kad jau galima 
jiems rašyti nauju adresu: 
Lituani Don Bosco, Via Colonna 
2 00044 Frascati Roma, Itaiia.

ARGENTINOJ
— Arg. Liet. Bendruomenės 

ir Lietuvai Išlaisvinti centro 
bendru darbu, buvo suruošta 
Sibiro išvežtųjų ir paskutiniojo 
sukilimo paminėjimas. Iškilmės 
prasidėjo pamaldomis lietuvių 
Aušros Vartų bažnyčioje, ku
rias atlaikė ir pritaikintą pa
triotinį pamokslą pasakė kun.
J. Petraitis, MIC. Po pamaldų 
visi iškilioje eisenoje prisiarti
no prie naujo paminklo parapi
jos sodely, neseniai pastatytą 
pagerbiant žuvusius už Lietuvos h 
laisvę. Brolis P. Gudelevičius 
pasakė tai dienai pritaikintą 
kalbą. Po to visi susirinko lie
tuvių salėje, kur įvyko trumpas 
pagerbimo aktas. Minėjimą ąti- 
darė Bendruomenės pirm. inž.
St. Babronis. Šv. Cecilijos cho
rui sugiedojus Argentinos ir 
Lietuvos 'himnus, sekė inž. St. 
Babronio paskaita, kurioje jis 
papasakojo kaikuiriuos sukilimo 
momentus ir to sukilimo reikš
mę. Šiek tiek sukilimo prisimi
nimų davė ir O. Kairelienė, po 
to sėkė poezijos montažas ku
rį išpildė: I. Simanauskienė, R. 
Kairelytė ir H. Levan a vičius 
jausmingai paškaitydami neži
nomų poetų (Sibiro tremtinių kū
rybos taip pat Aisčio, Brazdzio- 4 
nio ir Maironio momentui pri
taikintų eilėraščių. Aktas baig
tas p. I. Padvalskio kalba.

PRANCŪZIJOJ
— Živilė ir Ričardas Bačkiai

(Paryžiuje) susilaukė trečio sū
naus, kuris gimė 1969. IV. 13 
d. ir pakrikštytas Andriaus Ša
rūno vardu. Krikšto tėvais bu
vo Gražina Musteikytė (iš Chi
cagos) ir M. Foumols.

— Dr. T. Buchienė, grįždama 
į Izraelį iš JAV, kuir ji Chica
gos universitete dėstė lietuvių 
kalbą, buvo sustojusi Paryžių- • 
je. T. Buchienė, prieš išvykda
ma į Izraelį praėjusių metų ru
denį, 9 mėnesius gyveno Pary
žiuje kaip Prancųzijos stipendi
ninkė ir paruošė studiją apie 
Donelaičio kalbos fonologiją ir 
morfologiją.

— Kun. W. C. Jaškevičius, 
SJ, Fordhamo universiteto pro
fesorius New Yorke, š. m. bir- 
želio 29 d. atlaikė Paryžiaus 
lietuviams paskutines pamaldas 
prieš vasaros atostogas.

Lietuvių saleziečių Romoje namas — bendras vaizdas.
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