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PASAULIO
TELEVIZIJOJE

Žmogaus laimėjimas — erdvė
laivio nutūpimas mėnulio pavir
šiuje ir pirmieji žmogaus žing
sniai mėnulyje, televizijos dėka 
bus laikomi geriausiai dokumen
tuotais istorijos įvykiais. Tai bus 
pirmas kartas istorijoje - žmonės 
žemės planetoje stebės patį nu
tūpimo vyksmą ir vėliau veiks
mus mėnulio paviršiuje.

Tai vyks, JAV gyventojų daliai 
bemiegant...

Milijonai televizijos žiūrovų 
ne tik JAV-se, bet ir kitose pasau
lio dalyse matys, kaip astronau
tas Neil A. Armstrong pamažu 
nulips iš prietaiso “Aro” ir at
sargiai, kairia koja, žengs ant 
mėnulio paviršiaus.

Tuo metu dalis JAV gyvento
jų, žinoma, miegos, kita dalis, ne 
vienas dešimtis milijonų, budės 
prie TV aparatų ir norės būti is
torijos liudininkais.
Tai bus naktį į pirmadienį, po 1 

vai. Chicagos ar po 2 vai. naktį 
New Yorko bei Bostono ar Wa- 
shingtono laiku, gi 11 vai. naktį 
Los Angeles ar Vakarų Amerikos 
laiku (sekmadienį).

Tuo metu Europoje jau bus
10 vai. ryto, gi Australijoje lai
krodžio švytuoklė rodys 5 vai. 
popiet

Nepaprastai platus TV panau
dojimas

JAV televizijos tinklai — ABC, 
CBS ir NBS šį kartą, JAV astro
nautams vykdant istorinį žygį - 
žmogui nusileidžiant mėnulyje 
- perduos žymiai daugiau vaizdų, 
kaip kitų erdvės žygių atvejais. 
Televizija pirmuosius, erdvėlai
vio pakilimo ruošos ir paties pa
kilimo vaizdus jau perdavė užva
kar - jie vyko apie 2 valandas. 
Vėliau žiūrovai matė skrydžio 
vaizdus ir buvo nuolat informuo
jami apie jo eigą.

Visas svoris - sekmadienį, pir
madienio rytą

Tačiau visas TV vaizdų perda
vimo svoris, reikšmė, bei įtampa 
laukiama pradedant ateinančiu 
sekmadieniu, 12 vai. dieną ir bai
giant maždaug 6 vai. ryto, pir
madienį, liepos 21 d.

Liepos 16-ji — žygio į mėnulį pradžia. Milžiniška Saturn raketa iškelia į 
erdvę "Apollo 11’ erdvėlaivį su trim astronautais. Priešaky žiūrovų dalis.

W. L. Rice, naujasis JAV ambasa
dorius Australijai. Čia jis su žmo
na Inger ir 3 m. dukrele Lisa.

Vietname
SAIGONAS. — JAV karo va

dams tariantis, P. Vietnamo 
fronte vakar tebebuvo ramu ir 
nepastebėta žymesnių karo veik 
smų.

JAV karinės vadovybės žinio
mis, amerikiečių karių praėj. 
savaitę žuvo 148 — tai žemiau
sias skaičius nuo š. m. pradžios.

Tai bus akimirkos, kai erdvė
laivis su mėnulyje nutūpti prie
taisu, “Aru” (Ereliu), vykdys ar
tėjimo prie mėnulio manevrus, 
kai “Aras” atsiskirs su dviem as
tronautais, Armstrongu ir Al- 
drinu, ir prasidės nepaprastos į- 
tampos vyksmas - artėjimas prie 
mėnulio paviršiaus.

Pagaliau, didžiausią dėmesį 
kels minėtas astronauto Arms
trongo ir vėliau Aldrino, mėnu
lio pirmųjų “turistų”, ne tik pasi
vaikščiojimas, bet ir rimtas dar
bas mėnulio paviršiuje, kuris, 
kaip jau skelbta, vyks apie 2 su 
puse valandos.
Ką matys TV žiūrovai nuo 1 vai. 

naktj į liepos 21 d.?
N. Armstrong, pradėjęs žing

sniuoti mėnulio paviršiuje (tai 
vyks 2:17 vai. naktį į pirmadienį 
rytų Amerikos laiku, 1:17 Chi
cagos laiku), pačioje pradžioje 
įtvirtins JAV vėliavą, po to, iš 
specialaus įrankių “Sandėlio” pa
siims televizijos aparatą ir netru
kus su juo parodys, kaip maž
daug po pusvalandžio laipteliais 
į paviršių nulipa antrasis mėnu
lio “turistas” - aastronautas Al
drin.

Žmonės žemėje mato antrojo 
astronauto pradžioje nedrąsius 
žingsnius. Vėliau aparatas paro
do ligšiol žmonių nematytus mė
nulio paviršiaus, iš arti, vaizdus 
ir visus svarbiuosius abiejų astro
nautų veiksmus.

Jie skrenda ramiai ir tiksliai
Vakar erdvėlaivis buvo sukoręs pusę kelio į mėnulį — Skrydžio greitis suma

žėjęs, padidės pasiekus mėnulio orbitą — Ryt dienos metu bus mėnulio orbitoje ir 
vykdys 13 skridimų aplink planetą — Sek madienį — lemtingos nusileidimo mėnulio 
paviršiuje valandos

Skrenda tiesiog, be sutrikimų 
nustatyta kryptimi

HOUSTON. — Trys ameri
kiečiai astronautai, sklandžiai, 
be jokių sutrikimų vykdydami 
“Apollo 11” žygį, vakar jau bu
vo įvykdę pusę kelionės į mė
nulį. Vakar erdvėlaivio greitis, 
vis dar veikiant žemės traukai, 
jau buvo sulėtėjęs. Greitis pa
kils erdvėlaiviui patekus į mė
nulio trauką. Pirmąją skrydžio 
dieną, astronautai 16 minučių 
rodė spalvotos televizijos vaiz
dus iš 60.000 mylių nuotolio — 
juos aiškino N. Armstrong.
Vos 6,000 mylių per valandą

Vakar rytą as+ronautai, 7 vai. 
nubudę, Skrido vos 6,000 mylių 
per vai. greičiu. Tai didelis skir 
tumas, palyginus su 24,700 m. 
per vai. greičiu, kuri jie buvo 
išvystę trečiadieni dienos me
tu, jiems prasiveržus pro žemės 
orbitą.

Maždaug toks pats erdvėlai
vio greitis bus ir šiandien.
13 skridimų aplink mėnuli — 

ligi sekmadienio
“Apollo 11” erdvėlaivis pa

siekęs mėnulio orbitą ryt, šeš- j 
tadienį, pradės 13 skridimų ap- I

Erdvėlaivis skrenda. - Ko laukiama?
“Apollo 11” erdvėlaivis sėk

mingai tebeskrenda mėnulio kryp 
timi.

Jau praslinko dvi skrydžio die
nos ir astronautai įvykdė pusę 
kelio. Pačios svarbiausios dienos 
- prieš akis. Kokia žygio eiga, nu
švies čia pateikiamos žinios:

Penktadienis, šiandien:
Erdvėlaiviui artėjant prie mė

nulio, jo greitis palaipsniui ma
žėja. Numatyti keli spalvotos TV 
perdavimo vaizdai.

Šeštadienis, liepos 19 d.
1:26 vak rytų (12:26 vid. A- 

merikos ar Chicagos, toliau 
skliaustuose — Chicagos laikas) 
laiku “Apollo 11” atsiduria kito
je mėnulio pusėje. Astronautai į- 
jungia savo pagrindinio, “Co
lumbia”, laivo variklį ir erdvėlai
vis įvedamas į mėnulio orbitą, — 
ji siekia 70 - 196 mylias nuo mė
nulio paviršiaus.

Po dviejų orbitos skridimų, iš 
viso keturių valandų, vėl įjun
giamas variklis, nes norima orbi
tos kryptį pasiekti tarp 62 ir 76 
mylių

Dabar prasideda daugiau kaip 
vienos dienos kelionė mėnulio 
orbitoje: patikrinamos sistemos, 
atliekami navigaciniai bandy
mai ir “iš tolo” susipažįstama su 
būsima nutūpimo vieta.

7:22 (6:22), pulk. Aldrin pra
šliaužia pro angą į “Aro” prietai
są ir patikrina jo instrumentus.

Sekmadienis, liepos 20 d.

9:32 (8:32) Armstrong ir Al
drin įšliaužia į mėnulio prietai
są, “Arą”.

1:47 (12:47) abu astronautai 
atskiria “Arą” nuo “Columbijos” 
erdvėlaivio, prasideda skrydis į 
mėnulio paviršių. Tuo metu as
tronautas Collins toliau lieka er
dvėlaivy - jis parodys TV vaiz
dus, būtent, kaip atliekamas atsi
skyrimo vyksmas.

4:19 ( 3:19) “Aro” prietaisas 
švelniai nusileidžia į mėnulio 
paviršių “Ramybės jūroje’, neto-

link šią nežinomąją planetą.
Vienas pagrindinių uždavinių 

bus pasiruošti šio sekmadienio 
lemtingajam įvykiui — su “A- 
ru” nusileisti į mėnulio pavir
šių. Tai įvyks sekmadienį, 3:19 
vai. Chicagos laiku, popiet.

R. Nixonas skelbia:
pirmadienis -

nepaprasta diena
Pasiūlė pirmadienį, liepos 21, 

paskelbti šventės diena
WASHINGTON. — Prez. Ni- 

xonas trečiadienį, “Apollo 11” 
erdvėlaiviui pakilus į erdvę, pa
skelbė ateinantį pirmadienį, lie
pos 21-ją, “tautine dalyvavimo 
diena”. Prezidentas nurodė, kad 
iš visų amerikiečių laukiama 
seksiant astronautų nusileidimą 
mėnulyje. Visi gvventoiai turė
tų su astronautais būti “vienin
gi dvasioie” ir juos paremti 
savo maldomis.

Prezidentas tą pačią dieną 
skatino visų JAV valstijų ir 
Puerto Rico gubernatorius pir
madienį paskelbti šventės die
na. Taip pat skatinami ir priva
čių įmonių bei įstaigų vadovai 
sudaryti visięjns dirbantiems są

E. Aldrin mėnulyje vykdys įvai
rius veiksmus.

Ii Moltkės kraterio. Abu astro
nautai lieka savo “Are”, per 10 
valandų jie tikrina instrumentus, 
ilsisi, vykdo pasiruošimus išlipti 
bei vaikščioti mėnulyje.

Pirmadienis, liepos 21
2:12 (1:12), naktis JAV-se — 

astronautas Armstrong liepteliais 
nulipa žemyn, pakeliui paima 
TV aparatą.

2:17 (1:17) jis su kairia koja 
žengia į mėnulio paviršių - isto
rinė akimirka.

2:41 (1:41) į mėnulio pavir
šių nulipa antrasis astronautas, 
Aldrinn. Jie 2 vai. ir 20 min., ar 
ir trumpiau, rinks paviršiaus “že
mės” ar “uolienų” pavyzdžius, 
darys nuotraukas, bandys vaikš
čioti, kai trauka šešis kartus ma
žesnė už žemės trauką.

4:42 (3:42) - astronautai grįž
ta į savo “Aro” būstinę - poilsiui, 
apie 9 valandoms, ir pradeda pa
siruošimus pakilti nuo mėnulio 
paviršiaus.

1:55 (12:55) “Aro” viršutinė 
dalis, įjungus variklį, pakyla, apa-

lygas dalyvauti tos reikšmingos 
dienos įvykiuose.

Liepos 21 d., kaip pažymėjo 
prezidentas, neveiks valdžios į- 
staigos, išskyrus tik turinčias 
ryšio su krašto saugumu.

Prezidentas kreipėsi į visus 
amerikiečius, juos prašydamas 
“melstis už sėkmingą “Apollo 
11” žygio pabaigą ir už saugų 

j jo įgulos grįžimą”.

Rusai ir “Apollo 11”
Iškėlė trijų astronautų drąsą

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje, liepos 16 d., “Apollo 11” 
erdvėlaivio paleidimo dieną, 
spaudoje ir per radiją smul
kiau nupasakota skrydžio ruo
ša, gi astronautai laikomi “drą
siais vyrais”.

“Tass” agentūros žinioje, ku
rioje pateikti trumpi trijų ast
ronautų gyvenimo aprašymai, 
klausiama: ‘Kas tie drąsūs vy
rai, kuriems patikėtas nepap
rastai atsakingas Skridimas — 
nutūpti mėiulio paviršiuje?”

“Tass” apie skrydžio pradžią 
pranešė kėlioms minutėms nuo 
■erdvėlaivio pakilimo praslinkus. 
Pranešimas buvo įterptas į pap 
rastąją, kaip tik tuo metu per
duotą, televizijos naujienų lai
dą.

Rusų “Luna 15”
menulio orbitoje

Tuo tarpu... tyli apie “Luną”
Sovietų spauda ar radijas li

gi trečiadienio beveik nieko ne
skelbė apie jų erdvėlaivio, “Lu
ina 15” skridimą. Sovietų šalti
niais, tas erdvėlaivis turėsiąs 
“pasiimti” iš mėnulio paviršiaus 
pavyzdžių ir grįžti žemėn, ga
limas dalykas, dar prieš “Apol
lo 11” erdvėlaivio nutūpimą 
Ramiajame vandenyne liepos 
24 d.
Sovietų “Luna” aplink mėnulį

JODRELL BANK, Anglija. 
— Britų radijo teleskopas se
kė sovietų, liepos 13 d., sekma
dienį, paleisto erdvėlaivio “Lu- 
■na 15”, be žmonių įgulos, be
veik du trečdalius skrydžio. Bu
vo susekti ir erdvėlaivio pasiųs
ti signalai.

Vakar Anglijoje paskelbta: 
Sir B. Loveli, britų radijo ob
servatorijos direktorius nurodė, 
kad vakar rytą “Luna 15” buvo 
mėnulio orbitoje. Apie tai pa
skelbė ir sovietai, pažymėdami, 
kad jų erdvėlaivis “virto vienu 
mėnulio satelitų”.

(Britai dar nurodo, kad erd
vėlaivis teikia informacijas, bet 
nesiunčiąs vaizdų.
šiandien turi nutūpti mėnulio 

paviršiuje
Šiandien turės paaiškėti, ar 

“Luna 15” nutūps mėnulio pa

tine dalis, su “kojomis”, pasilie
ka paviršiuje.

Astronautąi pusketvirtos va
landos skraido, laukdami susi
jungimo su Collinso vairuojamu 
erdvėlaiviu “Columbia”.

5:32 (4:32) - “Aras” susijun- 
igia su “Columbia”, du astronau
tai prašliaužia anga ir... jau visi 
trys drauge.

9:25 (8:25) “Aro” prietaiso 
atsikratoma ir jis lieka mėnulio 
orbitoje.

Antradienį liepos 22 d., astro
nautai pradės skrydį atgal į že
mę.

Mėnulio nugalėtojai — amerikiečiai šią, nyloninę JAV vėliavą liepos 21 
d. įtvirtins mėnulyje. Tai atliks pirmasis žmogus mėnulio paviršiuje, 
Neil Armstrong

“Apollo 11“ ir atgarsiai pasauly
Erdvėlaiviui skrendant, pa

saulio dėmesys nėra nuščiuvęs. 
Visų kraštų spaudoje pirmieji 
puslapiai mirga įvykio, skry
džio aprašymais bei nuotrau
komis. Čia kelių kraštų Euro
poje ir kitur atgarsiai:

Italija, — Popiežius Paulius VI 
vasaros būstinėje Castel Gan
dolfo kvietė visus krikščionis 
melstis už astronautus, jiems 
“vykstant blankaus ir tylinčio 
satėlito kryptimi ir negirdėtų 
sunkumų akivaizdoje”.

Lenkija — Krašto gyvento
jai buvo laimingi, galėję 45 mi
nutes stebėti žygio pradžią te
levizijoje, jos vaizduose — jie 
buvo tiesiogiai perimti iš Cape 
Kennedy.

D. Britanija — britų TV žiū
rovai matė vaizdus transatlanti
nio satelito dėka, BBC teiks 
skrydžio eigą, panaudodama ka 
belį su kontinentu. Visa Lon
dono spauda apie skrydį plačiai 
skelbė dienraščių pirmuosiuose 
puslapiuose.

Austrija — liepos 16 d. čia 
beveik sustojo gyvenimas... Tūk 
stančiai gyventojų metė darbus 
ir skubėjo prie TV priimtuvų.

Iranas (Persija) — Tehera
no restorane susirinkę hipiai gė
rė ožkos pieną astronautų svei
katom..

Egiptas — visur dėmesys 
skrydžiui bei jo reikšmei. Šei- 
kas Haredi Kaire pareiškė, kad 
“Koranas skatina mahometonis 
žvelgti į ten, kas vyksta ana
pus mėnulio bei žvaigždžių”.

Graikija — graikų draudimo 
bendrovė “Aspis - Pronoia” pa
skelbė pirmąją erdvės apdraudą 
ir kiekvieną trijų astronautų 
apdraudė po 10.000 dolerių.

Ispanija — gyventojai rin
kosi kavinėse ir nusprendė: “Tai

viršiuje ir ar erdvėlaivis sa
varankiškai pasiims mėnulio pa
viršiaus pavyzdžius, juos atga
bendamas į žemę.

Vis dėlto, dar ir šiandien nie
kas Vakaruose nežino, ar rusų 
erdvėlaiviui pavyks toks žvgis.

KALENDORIUS

Liepos 18 d.: šv. Kamilis, šv. 
Simforoza, Tautvilas, Astutė.

Liepos 19 d.: šv. Vincentas 
P., šv. Aurėja, Darsūnas, Tan- 
ga.

pats įdomiausias įvykis pasau
ly, Kristupui Kolumbui 1492 m. 
atradus Ameriką”.

Nigerijoje skrydžiui pradžio
je neteikta didelio dėmesio, bet 
vėliau jis virto nr. 1 naujiena. 

Argentina, Brazilija ir 
Puerto Rico

— trys kraštai, negalėję tele
vizijos keliu stebėti liepos 16 d. 
įvykio. Tai įvyko, NASA įstai
gai patvarkius, nes TV perdavi
mas tiems kraštams galėjęs 
trukdyti pačiam skrydžiui.

Argentinoje TV stotys ir ra
dijo siųstuvai pasitenkino Ame
rikos Balso pranešimais. Pačio
je Argentinoje gyventojai turi 
28 mil. televizijos priimtuvų, 
Buenos Aires veikia keturi TV 
kanalai.

Mini-karas Vidurinėje 
Amerikoje

Paliaubos, bet... vis tebekovoja
TEGUCIGALPA, Hondūras.

— Hondūras ir EI Salvador 
kraštai trečiadienį buvo sutikę 
sustabdyti karo veiksmus ir pa
skelbti ginklo paliaubas, tačiau 
vakar kariniai veiksmai tebevy
ko.

Hondūras su savo daliniais 
buvo įsiveržęs bent 5 mylias 
Salvadore, gi Salvadoro da
liniai buvo pasiekę 20 mylių nuo 
sienos.

Pagal OAS organizacijos pa
siūlytą taikos sutarti, abu kraš 
tai turi ne tik sustabdyti ka
ro veiksmus, bet ir radijo bei 
spaudos, prieš kitą kraštą nu
kreiptą, propagandą.

' Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, šilta bei drėgna, ga
lima perkūnija, temp. sieks SO 
Jr -Jaugiau 1. F., ryt — be pa
kitimų.

Saulė teka 5 30, leidžias 8:22.
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Redaguoja J. ŠOLIŪNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, Illinois 60628

Bahiečiai sujudino spaudą
Neseniai paplito pasikalbėji

mas su architektu J. Muloku apie 
numatytą Jaunimo centro pra
plėtimą. Be įvairių planų, apie 
patalpas archyvui, klasėms, kavi
nei ir kitiems reikalams, buvo pa
minėta ir projektas sporto salės 
statymui.

Va, dėlto sporto salės statymo 
ir norėtųsi keletą žodžių pridėti. 
Savo pasikalbėjime arch. J. Mulo- 
kas mini, jog projektuojant spor
to salę buvo atsiklausta ir sporti
ninkų atstovo inž. Valdo Adam- 
kevičiaus nuomonės. Prisibijau, 
kad čia kažkur slypi neaiškumas. 
Arba tos Adamkevičiaus nuomo
nės visai nepaisoma, arba jo ne
buvo visiškai atsiklausta.

Mūsų žiniomis nenumatytas 
sporto salės projektas sporto žino
vams daugeliu atžvilgių yra su 
dideliais trūkumais. Paminėsime 
tik stambesnius. Arba Mu- 
lokas numato sporto salę su bal
konais. Jei taip tai atrodo, jog 
sporto sal. projektas nukeliamas 
keliasdešimts metų atgalios, ka
da tokias sporto sales statydavo 
YMCA vadovai (pagrinde balko
nas, galbūt, ir nėra nuodėmė 
sporto salėje, tačiau ne sąlygose, 
kuriose turėtų gimti Jaunimo 
centro sporto salė).

Balkono statymas sporto salė
je netinkams, nes jis kliudytų į- 
vairoms sporto varžyboms (pri- 
leidžiu, jog sporto salė statoma 
sporto varžyboms, bet ne šokiams 
ir baliukams). Balkonas taip pat 
daugeliui žiūrovų trukdytų ste
bėti varžybas, nes praktika bylo
ja, jog balkone iš antros ar toli
mesnės eilės jau sunku ką nors 
bematyti kas vyksta žemai salėje.

Sporto salės projekte yra kal
bama ir apie žiemos sodelio ša
lia salės budavojimą. Ir šis sode
lis, esamose sąlygose, neįmano
mas statyti, nes jis labai suma
žintų sporto salės plotį, kas tie
sioginiai atsilieptų ir į pačios 
salės dydį.

Tai tik dvi stambiausios klai
dos apie kurias užsimenama ar
chitekto Muloko projekte. Ar 
smulkesnių klaidelių ten nėra 
sunku pasakyti. Tačiu jų turės 
pasitaikyti, jei tėvai jėzuitai, kaip 
statybos vykdytojai, laiku neap
žiūrės.

Tenka pastebėti, kad dėl arch. 
Muloko pateikto sporto salės pro
jekto vieną kartą sporto atstovas 
jau kalbėjo su tėvų jėzuitų pro- 
vinciolu G. Kijausku. Jam, aukš
čiau minėti trūkumai, bei kitos

projekto neigiamybės, buvo nu
rodytos. Po to pasitarimo kun. 
Kijauskas prižadėjo į nurodytus 
trūkumus atkreipti dėmesį. Neži
nau ar paskelbtasis projektas tu
ri jo aprobaciją ar ne.

Vis dėlto, jeigu sporto salė bū
tų statoma nepašalinant nuro- 
rodytų trūkumų vargu ar ji daug 
kuo pasitarnautų mūsų sportuo
jančiam jaunimui, kuris sporto 
salės laukia su nepaprastu ne
kantrumu. Man rodos, kad vi
siškai nevertėtų sporto salės sta
tyti, jei ji būtų statoma pagal 
paskelbtąjį projektą. Tokią salę 
pastačius, vėl turėtume kitą “bal
tą dramblį”, kuris tik nenaudin
gai užimtų vietą ir iščiulptų pra
kaitu sudėtas aukas.

Nuoširdus prašymas ir noras- 
gerai apsidairykime ką statome ir 
kam statome. Dabar dar nevė
lu. Jei nenūodugniai ir išsamiai 
neapsvarstę ir nėišnagrinėję pas
tatysime sporto salę negalėsimi 
jos -naudoti sporto varžyboms, 
graušimės pirštus, 'bet kada' jau 
bus šaukštai po pietų.

J. Šoliūnas

Ray Smith, Frankfort, Indiana, 
švęsdamas savo 70 m. sukaktį, va
žinėja vandens slidėmis.

INSTRUKCIJOS DLL 1969 
Š.A. PABALTIEČIŲ IR LIETU

VIŲ VASAROS ŽAIDYNIŲ
1. Papildydami mūsų informa

cinį biuletenį Nr. 29 siunčiame 
smulkią informacinę medžiagą 
dėl aukščiau minėtų varžybų.

2. Kaip jau minėjome inf. biu
letenyje Nr. 29, 1969 m. Š. Ame
rikos Lietuvių lengvosios atleti
kos ir plaukymo pirmenybės bus 
išvestos iš pabaltiečių varžybų. 
Lauko tenise vyks tik pabaltie
čių pirmenybės.

3. Lietuvių pirmenybių pro
grama lengv. atl. ir plaukyme -

ta pati kaip ir pabaltiečių.
4. Lietuvių pirmenybių taš

kai klubams skaičiuojami už 4 
pirmas vietas, taip:

Vyru ir moterų klasėse -5.0
3.0, 2,0, 1.0,
Jaunių A -3.0, 1.8, 1.2, 0.6,
Prieauglio B -2.5, 1.5, 1.0, 05,
Prieauglio C - 2.0, 1-.2, 0.8, 04,
Prieauglio D -1.5, 09, 0.6, 0.3,
Estafetėse - dvigubai. Jeigu da-1 

lyvauja daugiau negu vieno klu
bo nariai toje pačioje estafetėje, 
atsiekti taškai padalinami pro
porcingai.

5. Atliekant registraciją per 
klubus reikalinga užpildyti tik 
bendruosius dalyvių registracijos 
lapus - po atskirą lapą langv. at
letikai ir plaukymui. Teniso 
žaidėjams padarykite atskirą sąra
šą, pažymint tik vienetus. Indivi
dualiniai lapai lietuvių dalyviai 
turės būti užpil
dyti atvykus į varžybas.

6. Registraciją prašome siųsti 
informacijose nurodytu adresu ir 
terminu.

7. Lietuvių dalyviams gali bū
ti parūpintos nakvynės pas pri
vačius asmenis, jei ks pageidau
ja, tačiau nakvynių norinčiųjų 
kartu su registracija, iki nurody
to termino.

8. Lietuvių pirmenybių laimė
tojams bus papildomai duodamos 
dovanos.

9. Kaikuriems mūsų sportinin
kams, kurių adresus bei pasieki
mus žinojome, yra pasiųsti asme
niški pakvietimai bei informa
cija su registracijos blanku. Tai 
yra tik papildoma priemonė ir 
registraciją iš klubo pusės atliki
te normaliai, nežiūrint kad tokie 
sportininkai mums registraciją 
jau būtų pasiuntę asmeniškai.

10. Lietuvių vyrų ir moterų 
lengv. atletikos pirmenybėse klu
biniai bus varžomasi dėl LB-nės 
New Yorko Apygardos Pereina
mosios Dovanos, įsteigtos 1963 
m. Pereitais metais laimėtojai bu
vo Clevelando LSK Žaibas.

Plaukymo pirmenybėse bus 
varžomasi dėl Clevelando Šv. Ka
zimiero Lituanistinės Mokyklos 
Pereinamosios Taurės, įsteigtos 
1959 m. Pereitų metų laimėtojai 
- Toronto PPSK Aušra.

11. Klubai raginami paskatin 
ti savo narius šiose varžybose da
lyvauti.

Centro valdyba
GOLFO TURNYRAS

Detroito lietuvių “Open” gol
fo turnyras įvyksta liepos 27 d. 
10:30 v, r., sekmadienį, Rocihes 
ter Golf & Country Club. Ro
chester, Micsh. (Detroito prie
miestis) ten pat kur buvo 1968 
m. ŠALFAS s-gos golfo varžy
bos.

Į turnyrą kviečiami visi Ame 
rikos ir Kanados lietuvių kil
mės golfininkai. Laimėtojai bus 
apdovanoti taurėmis.

Registracija iki liepos 22 d.

Kun. P. Ciniko, MIC. 30 m. kunigystės sukakties minėjime Racine, liepos 
6 d. Kalba kun. J. Kupris, MIC, toliau kun. P. P. Cinikas ir dail. Pilipaus- 
kas.
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ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Kenneth Rogoff, 16 m. Ro

chester, N.Y. laimėjo uždaras 
JAV jaunių p-bes, į kurias buvo 
sukviesti 8 aukščiausiai įvertinti 
šio krašto jauniai- meisteriai. 1. 
Rogoff 6-1, 2-3. S. Matera ir J. 
Tarjąn po 4, 4. G. DeFotis 3,5- 
3,5.

Naujasis JAV čempionas lai
mėjo pilnai apmokėtą kelionę į 
pasaulio jaunių p-bes, Švedijoje, 
rugpiūčio 10-30 d.

Chicagietis DeFotis ir Califor
nijos - Tarjanas žais JAV stu
dentų komandoje, pasaulio pir
menybėse - Dresdene, rugpiūčio 
1-18 d.

— Mūsų meisteris .. Povilas 
Tautvaišas gerai pasirodė Chi
cagos “2100” varžybose, vos pus- 
taškiu atsilikęs nuo laimėtojų. 
1-ją vietą pasidalijo tryse; DeFo
tis, W. Martz ir latvis Karklini 
Jr., surinkę po 5,5 tš. iš 6 gali
mų. P. Tautvaišas, meisteris R. 
Verber ir dar vienas pakrovė po 
5 tš.

— Vladas Karpuška, Chicagos 
lietuvių šachmatininkų vadovas, 
Sueątę^ III ., ątvūūsęt, surinko, ,3,5

tš. Laimėtojas John Lutes pada
rė tik tašku daugiau - 4,5.Šiose 
pirmenybėse Karpuška buvo ne
lauktai prakalbintas lietuviškai 
vieno iš žiūrovų. Pasirodo, Strea- 
tery gyvena nemažas šachmatų 
entuziastas dr. Sidrys. Gydyto
jo profesija neleidžia jam daly
vauti viešose varžybose, užtat jis 
žaidžia susirašinėjimo keliu- Pos
tai Chess. Žurnalas “Chess Re- 
view”, birželio nr. skelbė jį lai
mėjusį 1967 m. Postai turnyrą, 
pasekme 5-1.

Dr. Sįdri esame jau daug kar
tų paminėję šio skyriaus skiltyse. 
V. Karpuška viešėjo daktaro SiH- 
rio gražioj rezidencijoje ir gėrė
josi stambia šachmatų bibliote
ka, ir reto grožio bei vertės šach
matų setais iš Meksikos, ir kau
linius iš Afrikos.

— “N.Y.T.” liepos 13 d. įtalpi
no Edvardo Staknio partiją su 
naujuoju Commercial League 
laimėtoju Leonards. Prieš porą 
metų (1967) E. Staknys laimė
jo šios lygos varžybas pasekme 
6-0.

A,

mėn.
5.00
4.50
5.50

mSn.
2.00
1.75
2.25

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
3:30 — 12:00.

* Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais 8:30 — 12:00.

MOSU KOLONIJOSE
Racine, Wis.

KUR ŠAUKIA, TEN EINU
Beveik nejučiomis praėjo šv. 

Kazimiero parapijos Racine, 
Wis., klebono ku'n. Petro P. Ci
niko, MIC, 30 metų kunigys
tės jubiliejus. Kunigu buvo jis 
įšventintas 1939 m. sausio 22 d. 
Chicagoje. Iš “Draugo” ir su
žinojome šią paslaptį. Būtų gal 
ir praėjęs tas įvykis neprisi
mintas, jei būtų buvęs kito ku
rio asmens, o ne kun. Petro, 
kurį Raciine lietuviai myli ir ger 
bia už jo nuoširdumą, papras
tumą, o ypač už jo atsidavimą 
lietuviškam reikalui. Jis žurna
listas ir administratorius, išva
ręs platų barą lietuvių katalikų 
spaudos dirvoje.

Liepos 6 d. prigužėjo pilna 
šv. Kazimiero parapijos svetai
nė svečių pagerbti tėvą Petrą. 
Atvyko iš Chicagos ir jo artimi 
giminės. Minėjimą pradėjo Lion 
ginas Pliūra. Maldą sukalbėjo 
kun. J. Kupris, MIC, šv. Petro 
parapijos klebonas. Vikt. Ka- 
žemėkaitis supažindino svečius 
su trumpa tėvo Petro biografi
ja.

Vaišėms įpusėjus, Kenosha - 
Racine LB apylinkės pirm. L. 
Pliūra pasveikino tėvą Petrą ir 
įteikė visų svečių dovaną — 
gintaro paveikslą, kuriame iš 
gintaro gabalėlių išdėstyti kry
žiai ir Gedimino kalno pilis. Po 
to buvo sugiedota Ilgiausių me
tų.

Jubiliatą sveikino tėvų mari
jonų vardu kun. J. Kupris, MIC, 
Racine, Alto skyr. vardu — 
M. Kasparaitis, Šaulių s-gos — 
P. Petrušaitis, Racine Moterų

prisiunčiant $1.00 starto mo
kestį Algiui Rugieniui, 30717 
Lund Rr. Warren, Mieh. 48093. 
fTel. 755-0736.

DL»SK Kovas

Buena Park, Calif., Japanese Village vietovėje meška labai gerai meto 
iį krepšį. Ji įmetanti 90 proc. visą metinįų . ' ..

klubo — T. Vilipienė, Šv. Ka
zimiero choro — J. Grimskis 
ir J. Milišauskas. Visi linkėjo>' 
sveikatos, sėkmės ir džiaugėsi! 
atliktais darbais.

Kalbėdamas apie save kun. 
Petras užsiminė, kad vienuolis 
kaip karys — kur šaukia, ten 
eina. Gal taip ir geriau esi ap
rūpintas, pamatai pasaulį ir, 
greičiausiai dėl to, nenusibosti 
žmonėms.

Pagerbimą suruošė Racine 
lietuvia :i bendruomenininkai,* 
šauliai, sandariečiai, tėvynai
niai, aplamai visi, kurie jaučia 
kun. Petrui pagarbą. Kitur to
kiu reikalu greičiausiai rūpintų
si parapijos komitetas, bet, ačiū 
Dievui, Racine lietuvių koloni
joje visi jaučia atiduoti tinka
mą pagarbą kiekvienam, kuris 
tik jos vertai užsitanrauja.

Vaišes surengė Racine. Mote
rų klubas, vadovaujamas Teo
doros Vilipienės, prityrusios ir 
sumanios šeimininkės. Patį pa
gerbimą pravedė įvairių orgąni- 
zacijų komitetas, vadovaujamas 
Liongino Pliūros.

Linkime gerbiamam jubiliatui 
Dievo palaimos darbuose ir pra
šome teikti jam sveikatos.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimų: Pirmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs, 735-4477. Rez. PR 8-6900
/ DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8PEOIAUYR® — NERVŲ IR 

EMOCINfiS LIGOS

Cravrford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma 

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

Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologinč Chirurgija

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

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DB. 1 MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7 Ist Street 

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius h 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimų 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimų 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

P. Petrušaitis

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIET PARCEL SERV. I 
2608 6»th St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas 

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. SeStadlenials 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5075

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

Tek 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin. Dllnola

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čios lr California 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 YVest 71st Street 

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 YVest alst Street
Valandos: antradieniais, penKtartle

nais 2—-9 v., šeštadieniais 10-—1 p.'p. MSSSH priimami pag^Į„

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 YV. 63rd Street

Vai.: kasdien nub 1—4 p.p. lr 6 
tkl 8 vai. Trečiad, lr šeštad. uždaryta 

Ofiso tr buto tel. OLymplo 2-138.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. — REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 YVest 59th Street

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

> DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius, 
leštadlenlala 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI STB 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

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

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 YVest 7 Ist Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandoa pagal susitarimų

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 YVest 63rd Street

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

Prllmlnlla tik flu.Įtarus

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

DRAUGAS
4545 YVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
mi« IS i hš 1

DB. E. BINGUS
RENTGENOLOGĄ S

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. Ii

Semk tad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. b 
eštad. 8 v. r. lkl 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 YVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezideuc)
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, OL

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

Vizitai pagal auslta. tma

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street

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

Valandos: pirm. Ir kot. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimų.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st 8trew» 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—18 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ii 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimų.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 YVest 71st Street

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

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albany Avenue 
Vai.: olrm-, antrd., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimų.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 YVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. lr 7 lkl 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimų

Ofiso tel. 707-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
VaL: pirmad., antrad., penktad. 1-4
b&u- jra. ***.’**»



Katalikų persiorganizavimas ir

MOKYKLŲ REIKALAS

Katalikų Bažnyčioje JAV-se 
jau eilė metų vyksta persior
ganizavimas. Visų pirma vys
kupijų ribos buvo taip pertvar
kytos, kad jos sutaptų su val
stijų ribomis. Toliau atskiros 
vyskupijos ėmė jungtis į stam
besnius vienetus pagal šio kraš 
to valstijas. Šitoks persiorga
nizavimas neseniai įvyko Illi
nois valstijoje. Sukurta vadi
namoji Illinois Katalikų kon
ferencija, kurią sudaro šešios 
šioje valstijoje esančios kata
liku vyskupijos: Chicagos, Bel- 
levillės, Springfieldo, Peorijos, 
Jolieto ir Rockfordo.

Šis jungtinis Illinois katali
kų vienetas, palaikydamas ry
šį su kitų tikybų centrais Illi
nois valstijoje ir su valstijos 
Vvriausybės organais, sieks 
didesnės socialinės gerovės, 
moralinių bei religinių laimė
jimų Illinois valstijoje.

*
Illinois Katalikų konferen

cijos vadovybę sudarvs visi 
vyskupai (įimant ir vyskupus 
padėjėjus), į vadovybę bus į- 

,jungti iš kiekvienos vyskuni- 
jos po vieną kunigą ir po vie
ną pasaulietį bei dar bendrai 
visų vyskupijų parinktas vie
nas vienuolis kunigas, viena 
seselė ir vienas broliukas vie
nuolis.

Ulinois Katalikų konferenci- 
ia turės savo ištaigas Chica
goje ir Sprinefielde. Jos dar
bas bus padalintas i šiuos sky- 
irus: aukštųjų mokvklų. in
formacijų, visuomenės reikalų, 
ekumeninių klausimu, sveika
tos reikalų, pasauliečių orga
nizacijų, sielovados, relieimo 
auklėiimo. mokyklų, sociali
nių reikalų.

*
Vienas didžiųjų ir pagrindi

nių šios Illinois Katalikų kon
ferencijos rūpesčių šiuo metu 
yra mokyklų reikalai. Nuo ru
dens katalikų mokyklas Illinois 
valstijoje lankys 440,000 auk
lėtinių. Su tūkstančiais moky
tojų pasirašytos sutartys, kad 
jie bus dėstytojai, o pajamų 
toms gausioms išlaidoms ap
mokėti trūksta.

Buvo kreiptasi į Illinois įsta
tymų leidimo įstaigas, kad bū
tų pravestas įstatymas, nagai 
kurį ir privačios, bažnvtinės 
mokyklos gautų paramą iš val
stijos iždo. Šis projektas pra
ėjo atstovų rūmuose, bet jį 
numarino senato švietimo ko
mitetas. Keldami mokyk'ų šal
pos reikalą, Illinois katalikai 
ėjo išvien su liuteronai, re
formatais, to paties siekian
čiais.

Nors galutinio laimėjimo ne
pasiekta, tačiau jau faktas 
kad buvo rastas pritarimas at-

Spaudoj ir gyvenime

Dėl Jaunimo centro sporto salės
Philadelphijoje suruošta eku

meninė maldų diena, primenan
ti liūdnuosius birželio įvykius ir 
dabartinę priespaudą, susilaukė 
gana plataus susidomėjimo. Pa
maldos įvyko birž. 15 d. katedro
je. Kalbėjo pats kard. Kroli, ir 
tas viskas buvo atžymėtas eilės 
laikraščių.

“The Evening Bulletin” džiau
gėsi, jog visiems amerikiečiams 
buvo įkvėpimas, kai įvairių tiky
bų vadai pravedė specialias ben
dras maldas už tylinčią Bažny
čią, esančią už geležinės uždan
gos.

“Fhiladelphia Inąuirer” pašte 
bėjo, kad prabangoje gyvenan
tiems amerikiečiams yra lengva 
užmiršti, jog kitados laisvos bu
vusios Baltijos tautos dabar ken
čia komunistų vergiją.

“The Catholic Standant” net 
ir antraštę uždėjo, kad “Tyliosios 
Bažnyčios prašneko”. Sumini, 
jog Sovietų okupacijoj vyksta 
žmonių naikinimas. Duoda įdo
mų palyginimą, kad Vietname, 
nežiūrint karo, siaučiančio nuo 
1943 metų, gyventojų skaičius

stocų rūmuose, laikomas geru 
ženklu ir šios pastangos bus 
atnaujintos naujoje Illinois 
p arlamento st sijoje. Tam rei
kalui ruoši tmasi, nes laikoma 
neteisingu kad katalikų vaikai 
savo švietimo reikalams ne
gali gauti gaisams iš valdinio 
iždo ir kata'.kų tėvai tu d mo
kėti dvigubos švietimo mokes
čius, taigi yra verčiami išlai
kyti ne tik savas mokykla?, 
bet ir valdinis, net ir kai j mis 
jų vaikai nesinaudoja.

*
Šiuo reikalu Ulinois valstijos 

vyskupai liepos 9 d. išleido ga
nytojišką laišką. Jame pažy
mima, kad siekiama valstijos 
paramos privačioms mokyk
loms: autobusų tarnyboje, at
gabenant vaikus į mokyklą, 
vadovėlių skolinime, sveikatin
gumo reikalų aptarnavime, ki
toje pagalboje. Džiaugiamasi, 
kad tam pritarė gubernatorius 
Ogilvie ir senato daugumos 
vadas šen Russell Arrington. 
Gubernatorius Ogilvie jau bal. 
mėnesį buvo ijunges i Ulinois 
biudžetą noziriia, kad 32 mil. 
dolerių būtų skiriami priva
čioms mokykloms. Gubernato
rius pareiškė, kad Iilinnis vals
tija privalo palengvinti priva
čių ir parapinų mokyklų jau
čiamą spaudimą arba turės 
susidurti su pavojais, jeigu 
tos mokyklos sužlugs.

Vyskupai pažymi, kad ši 
projektą parėmė atstovu rū
mai, bet numarino senato švie
timo komitetas. Dabar, pakė
lus mokesčius Illinois valstijo
je, iš iždo bu3 skiriama net 
700 mil. dolerių valdiniu mo
kyklų paramai, tuo tarnu pri
vačioms mokykloms absoliu
čiai nieko neskiriama Tai di
delis nusivylimas tūkstančiams 
Illinois piliečių.

*
Tačiau katalikai drauge su 

liuteronais ir reformatais nesu 
tiks su ta skr'auda ir toliau 
tęs savo pastangas pasiekti 
iždo paramos mokykloms. Ka
talikai šį reikalą jautriai iš
gyvena ir buvo pasiųsta net 
30,000 laiškų Illinois parlamen 
tui, reikalaujant paramos pri
vačioms mokykloms.

Vyskupai ir ta naujoji Illi
nois Katalikų konferencija to
liau tęs uolias pastangas, kad 
būtų susilauktas teisingas pri
vačioms mokykloms palankus 
sprendimas, o tuo tarpu tikin
tieji skatinami uoliai savo au
komis paremti taip reikalingi] 
katalikų mokyklų išlaikyma. 
Šis klausimas liečia ir visą eilę 
lietuvių parapinių mokyklų, ir 
mes turime būti jautrūs šį 
reikalą paremdami. J. Pr.

paaugęs net 56 procentais, gi 
Baltijos valstybėse jaučiamas 
linkimas į menkėjimą. Laikraš
tis pakartojo bendros maldos žo
džius: kad pavergtieji įstengtų iš
laikyti tikėjimą, kad jų persekio
jimų dienos Ibūtų sutrumpintos, 
kad jie greičiau galėtų džiaugtis 
žmonėms priklausančia laisve.

“The Monitor” pakartojo to 
ekumeninių maldų rengimo ko
miteto išleisto atsišaukimo iš
traukas, primenančias, jog Sovie
tų okupacijoje siaučia atviras ka
ras prieš tikėjimą Baltijos valsty
bėse.

Kitame numeryje “The Phi- 
Jadelpthia Inquirer” po įvykio įsi
dėjo smulkų pranešimą, antraš
tėje pažymėdamos, kad kardinolas 
Krol. smerkia priespaudą Baltijos 
valstybėse. “The Evening Bul
letin” aprašyme net antrine an
traštė uždėta, kad ateistinis ko
munizmas dusina Baltijos valsty
bes.

Kitame numeryje “Catholic 
Standard” pabrėžė, kad dar pir
mos tokios ekumeninės maldos
už persekiojamuosius Baltijos

Amerikiečiai marinai žygiuoja j juos išvežant} iš Vietnamo laivą. Tai pirmieji vyrai, grįžtą iš Vietnamo pa
gal prez. Nixono paskelbtą karių atitraukimo programą.

NAUJAS SUNKMETIS ITALIJOJE
Socialistų partijos skilimas ir naujos vyriausybės sudarymo netikrumas

Po žydriu, viliojančiu dangu
mi Italijoje ištisą pokarį vyksta 
aštri politinė ir socialinė kova. 
Prieš septynis mėnesius suda
rytoji krikščionies demokrato 
Mariano Rurnuro vyriausybė pa 
sitraukė liepos 4 d. Vyriausybės 
pasitraukimo išvakarėse pramo
ningame Turine 9 vai. vyko ko
vo gatvėse. Šiuo metu 35 įmo
nėse derasi darbininkų sąjungos 
ir įmonių savininkai dėl naujų 
sutarčių. Darbininkų streikai 
ir komunistų partijos kurstomi 
neramumai gali padidint politinę 
įtempą ir pažeisti krašto ūki
nę pusiausvyrą.

Socialistų skilimas
Liepos mėn. pradžioie įvyku

siame socialistų partijos cent
ro komiteto susirinkime vėl iš- 

I kilo senas klausimas. Socialistų 
! kairiojo sparno vadovas Fran- 
’ cesco de Martino pasiūlė ieš

koti būdo socialistams bendrau- 
1 ti su komunistais. Pietro Nenni,
! ilgametis socialistų vadovas, pa

starojoje vyriausybėje užsienio 
reikalų ministeris, priešinosi 
siūlymui. Dauguma, 69 prieš 
52, pasisakė už bendravimą su 
komunistais. Po šio nutarimo 
socialistai pasitraukė iš vyriau
sybės.

Nuosaikieji socialistai, buvę 
socialdemokratai, įkūrė jungti
nę socialistų partiją.

kraštų žmones.
Ekumenizmo idėja nauja ir 

Baltiečių parengimo planuoto
jams pataikius i tą tašką, susi
laukta plataus amerikiečių spau
dos susidomėjimo, gilesnio pa
vergtos Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos kančių paminėjimo; tas iš
šaukė stipresnius pasisakymus už 
šių kraštų išlaisvinimą.

J. Žvilbutis

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVICIENE
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Ilgą laiką iki susisiekimas su likusiu pasauliu be
veik neegzistavo, tie žydai gąlvojo, kad jie vieninteliai 
pasaulyje užsilikę iki šių laikų. Dabar juos lanko ir 
remia žydai iš kitur ir net planuoja pagerinti jų būvį, 
įsteigti iiems mokyklą ir pan. Šiuo metu jų čia gyve
na 110 žmonių. Gyvena jie tokiose pat lūšnose kaip 
ir kiti, tik gal kiek tvarkingiau ir švariau. Kol kas 
vienintelė jų pramonė yra molio išdirbiniai — įvai
rios figūrėlės, peleninės, vazelės, kurias jie papuošia or
namentais ir ypatingai mėgsta išbraižyti Dovydo žvaig
ždę. Molį jie apdirba rankomis, džiovina jį, degina ir 
gauna juodos spalvos išdirbinius, kuriuos gražiai nu
blizgina ir parduoda turistams.

Mums atvažiavus visi išdėsto savo prekes ir kiek
vienas siūlo savo meną. Vikai čia santūresni, bet tokie 
pat nuvarvusiom nosim. Vos nekilo jų tarpe revoliuci
ja, kai išsitraukiau saldinius, bet motinos tuoj juos su
tvarkė, o aš joms palikau lauktuves išdalinti.

Prie lūšnų sukrautose ugniavietėse stovi juodi iš
dailinti puodai, ant kurių beveik kiekvieno yra Dovy
do žvaigždė. Juos gyventojai patys nulipdė. Tokiuose 
pat ąsočiuose jie laiko vandenį ir net turi po kelis du
benėlius, kas, mano manymu, po anksčiau matytojo 
skurdaus vaizdo atrodo kaip prabanga.

GEDIMINAS GALVA demokratai turi 40% parlamen
to atstovų. Naujai sudarytai 
vyriausybei reikalinga persva
ra parlamente. Socialistų parti
jos atskalos vargu dalyvaus vy
riausybėje. Ne jo galioje paveik 
ti suskilusius socialistus susi
jungti ir vėl dalyvauti vyriau
sybėje.

Maža respublikonų partija 
pareiškė vyriausybėje nedaly
vausianti. Rumorui telieka tar
tis su jungtine socialistų parti
ja, kad parlamente remtų krikš 
čioniu demokratu kairiojo spar
no vyriausybę. Šis susitarimas 
nepatikimas, nes kai kuriais 
klausimais, iškilus nuomonių 
skirtumui, socialistai gali būti 
priversti balsuoti prieš vyriau
sybę ir priversti ją pasitraukti. 

Naujas bandymas
Jei prieš septynis mėnesius 

Rumorui tepavyko sudaryti nau 
ją vyriausybę per 16 dienų, nū
dieniai pasitarimai gali ilgiau 
užsitęsti. Naujoji vyriausybė 
vargu pajėgs spręsti net svar
biausius klausimus. Komunistai 
gali išjudinti griaunančias jė
gas krašte.

Rumorui nepajėgus vyriausy
bės sudaryti, prezidentas gali 
paleisti parlamentą ir skelbti 
per 70 d. naujus rinkimus.

Jei naujuose rinkimuose ko
munistai įgytų didesnę įtaką 
parlamente, politinė padėtis dar 
pasunkėtų. Krikščionys demo
kratai vargu pasiryžtų drauge 
su komunistais sudaryti nauią 
vyriausybę. Italų nesugebėji
mas demokratiškai tvarkytis 
srali iššaukti karinės jėgos ar 
tautinio sąjūdžio įsikišimą.

Italijos komunistų vyriausy- 
ėbė būtų vakariečių nemėgiama, 
bet Sovietai labiausiai jos ne
pakęstų. Palmiro Togliatti, o po

Socialistams pasitraukus iš 
vyriausybės, juos pasekė respub 
likonai. Rumoro vadovauta vy
riausybė atsistatydino.
Pietro Nenni piauna, ką pasėjo

Jau pirmaisiais pokario me
tais krikščionys demokratai tu
rėjo vargo su anuometiniu už- 
senio reikalų ministeriu Pietro 
Nenni, kuris atstovavo minčiai, 
kad socialistai turi bendrauti 
su komunistais. 1950 m. jis pa
keitė nuomonę. Nenni vėl įsijun 
gė į kairiojo sparno — apertu- 
ra a sinistra krikščionių demo
kratų vyriausybę. 1986 m. so
cialistų partijos susijungė. 1968 
m. liepos mėn. įvykusiuose par
lamento rinkimuose socialistai 
sulaukė smūgio. Komunistų par 
tija laimėio 800,000 rinkikų. Ji 
surinko 27% visų balsų. Socia
listai prarado 4 parlamento at
stovus.

Buvęs ministerio pirmininko 
pavaduotojas de Martino, jaus
damas politini įsibėgėjimą Itali
joje, pasirinko pirminį Nenni 
kelią. Socialistai vėl suskilo. So
cialistų partijos vargu turės 
progos atgauti buvusią. įtaką. 
Naujos vyriausybės sudarymas

Italijos prezidentas Giuseme 
Saragatas, socialistas, pavedė 
Mariano Rumorui sudaryti nau
ją vyriausybę. Rumoro nuomo
ne tik kairiojo sparno Demo- 
crazia Cristiana vyriausybė ga
linti išspręsti socialinius ir ū- 
kinius klausimus Italijoje.

Rumoras, pakeitęs ilgametį 
Italijos ministerį pirmininką Al
do Morą, turi įtakos trečdaliui 
partijos. Didžiausia kliūtis — 
ne savo partijoje, nes jos IX 
suvažiavime jau buvo padary
tas posūkis į kairę. Krikščionys

Nuo aukšto kalno žiūrim į papėdėje gulintį Gon- 
darą ir žavimės. Taip, gamta čia graži, o jos fone 
ir miestai gražūs, kai žiūri į juos iš tolo.

Iš čia grįžtam į miestą, kurio vidury, tarp senų 
medžių pasislėpusi, aukšta akmenų tvora aptverta, sto
vi karaliaus Fasil pilis. Ji primena man Lietuvos se
novės pilis, su tokiais pat iškirpimais bokšte. Nors ir la
bai karšta, bet lipu akmeniniais stačiais jos laiptais. 
Ralph pasilieka mašinoj. Vargšas gidas neatsilieka ir 
abu, sunkiai alsuodami, atsirandam pačiame viršuje. 
Visur akmuo, nišos sargybai ir patrankoms, sienoje sky
lės parakui. Taip ir jauti tą karingą dvasią, kuri čia 
viešpatavo prieš 300 metų. Pilis gerai išsilaikius, ži
noma, buvo restauruota ir italų okupacijos laikais nau
dojama kaip kariuomenės būstinė. Italai net langus 
sudėjo, kurių anksčiau nebuvo. Dabar, atrodo, čia vyks
ta baliukai, nes apatinėje salėje kampe matau visą ei
lę tuščių bonkų, o prie durų stovi sunkvežimis, į ku
rį kraunami stalai. Gidas per daug neaiškina, kas čia 
vyko, bet žodžių nė nereikia^"

Aplink dar keli seni mūriniai pastatai iš to pa
ties laikotarpio. Viename jų buvęs labai turtingas ar
chyvas, bet musulmonai jį sudegino. Kita pilis gero
kai apgriauta. Ten slėpėsi italų kariuomenės likučiai 
ir juos apibombardavo britų lėktuvai.

Čia pat naujesnis pastatas, kuriame įsitaisęs mote
rų sąjungos skyrius. Įeinam į svetainę atsigaivinti ko
kiu šaltu gėrimu. Susėdam pintose kėdėse apie dide
lius, apskritus, iš žolių išpintus krepšius, kurių dangtį 
nukėlus pasidaro staliukas.

Šviesiai rudo veido moteris atneša mums coca eo
lą. Ji labai rimta ir oficiali. Nesijaučiam esą malonūs 
ar laukiami svečiai. Gidas kalba nesustodamas, o Ralph

Juodoji Amerika (2)

AR SKRIAUDŽIAMI NEGRAI?
P. GAUCYS

Prancūzų žurnalistas Guy 
Sitbon, nuodugniau susipažinęs 
su Amerikos negrų gyvenimu, 
toliau rašo, faktai ir duomenys, 
rodę jų skurdą, buvo skaitlingi 
ir įtikinami. Reikią tik pavarty
ti tomus diokumentų, išleistų 
JAV oficialių įstaigų. Vienin
telis dalykas, kurio ten nerasi
te, yra tas, kad tas Skurdas, 
daugumoje atvejų, mažesnis 
už mūsų europiečių. Amerikos 
negras gali būti neturtingas, ta
čiau visvien jis turtingesnis už 
prancūzą. Nors juodasis ame
rikietis turi 40% pajamų ma
žiau nei vidutinis baltasis, vi
dutinio prancūzo pajamos dar 
mažesnės. Amerikos negras val
go geriau, gyvena, bendrai i- 
mant, daugiau visko sunaudoja 
nei prancūzas

Ir tai liečia ne vien medžia
gines gėrybes. Juodieji ameri
kiečiai studijuoja universite
tuose proporcingai daug dau
giau nei bet kurios Europos 
salies jaunimas Iš 10 juodųjų, 
15 lanko koledžą. Ką tai reiš
kia ? Tai reiškia, kad jie yra 
turtingesni, geriau išmokslinti, 
labiau kultyvuoti, geriau įdar
binti nei patys europiečiai.
Esą turtingesni už europiečius

Tačiau, Sitbonas rašo, jis e- 
sąs įsitikinęs, kad jeigu kokia 
labdaringa organizacija Pran
cūzijoje sugalvotų surinkti ant
klodžių ir pasiųsti juodiesiems 
amerikiečiams, ji jų pririnktų 
pilnus laivus. Prancūzų sąmonė
je juodas amerikietis yra susi
jęs su kenčiančia žmonija, su 
biafriečiais, su raupsuotaisiais, 
imperializmo aukas. Iš esmės, 
jie teisūs besijausdami esą kal
ti. Tačiau tą patį jausti Ameri
kos negrų atžvilgiu esą bepras- 
neteisybiu maišą, kapitalizmo ir 
su Brazilijos indėnais ir badmi- 
riauiančiais Kalkutos gatvėje. 
Prancūzai vieką sudeda į vieną 
mišką.

Pirmiausia, rašo Sitbonas, 
mes turime suprasti Juodąją 
jėgą, kuri tiek padarė išgarsinti 
svetur kas vyksta JAV ir ap
mulkinti europiečius, j juos be
žiūrinčius. Jeigu, pvz. koks “į- 
siutęs studentas”, kaip Carmi
chaelis, sako, kad simpatizuo- 
iąs Che Guevarai, tai nereiškia, 
jog jis nori Kubos santvarką 
įgyvendinti JAV; tuo jis nori 
pasakyti, kad nekenčia baltų-

jo mirties Luiigi Longo ir Enri
ko Berlingueras kovoja prieš 
Maskvos įsikišimą į kitų komu
nistinių kraištų vidaus reikalus. 
Maskvai neparanki tautinių ko
munistų vyriausybė, kuri sustip 
rintų skilimą komunistiniame 
pasaulyje, ši prielaida vargu 
įmanoma artimoje ateityje.

murkso be žodžių. Atrodo, jis pavargo nuo kelionių ir 
įspūdžių.

Netoli tos vietos aplankom dar narvuose uždary
tus du liūtus su liūtukais ir leopardą Irgą. Irgos nosis 
kruvina ir nors ji laižo mūsų gido rankas ir atrodo 
kaip katė, laisvės ilgesys ir ją, tur būt, kankina.

Gyvulių prižiūrėtojas, gerokai araki — vietinio sa- 
magono prisigėręs senis atsitūpęs bučiuojasi su liūtu, o 
tas laižo jo veidą ir nuobodžiai žiūri į mus. Gidui ne
patinka išgėrusio senio išdaigos ir jis iššaukia polic- 
ją. Bet, iki ji atvažiuoja, senis pražūva.

Iš čia važiuojam į imperatoriaus Fasil baseiną. Ir 
vėl aukšta akmenų tvora. Atrodo, kad tais laikais net 
vonioje reikėdavo apsiginklavus sėdėti, nes Etiopiją pul
dinėdavo, kas tik norėdavo ir kada tik norėdavo. Im
peratoriai gindavosi pilyse ir turėdavo sargybą, bet ką 
žmonės darydavo? To nė gidas nežino.

Baseinas didelis, gilus, o jo vienam gale iš van
dens kyšo pilaitė. Jos patogiuose kambariuose impera
torius, tur būt, priguldavo išsimaudęs. Žinoma, visa tai 
reikia įsivaizduoti, nes dabar baseinas tuščias, o pilai
tė apleista.

Senų medžių šaknys įaugusios į mūrą ir atrodo 
kaip skulptūra.

Vieną kartą metuose, sausio 19 dieną, kai etiopie- 
čiai švenčia Tris Karalius, baseinas pripildomas van
dens, medžiai, pilis ir visa aplinka išpuošiama gėlė
mis, oranamentais ir iškilmingų ceremonijii metu vyks
ta krikštas. Pašventinamas vanduo ir į jį murkdomi 
krikštijami vaikai. Bent tada būna nuprausiami, nes 
šiaip vandens retai mato. Čia iki 3 mėn. vaikų iš vi
so nemaudo.

(Bus daugiau)

jų dominavimo, nes Guevara 
yra baltųjų priešas ir juodųjų 
draugas. Carmichaelis sako: 
“Velniop su baltaisiais!” ir tai 
viskas.

Kai Juodoji jėga kalba apie 
partizaninį karą, nereikia įsivaiz 
duoti, kad Kubos sukilėliai at
sikraustė į Chicagą pradėti ka
rą, kurio pasėkoje Nixonas bus 
Išvarytas iš Baltųjų Rūmų. “Mie 
stų partizaninis karas” reiškia 
tik tiesk, kad ateityje juodieji 
naudosis bet kokiais jiems pri
einamais ginklais prieš policijos 
ginklus ir, kad jie tai darys su 
mažiausia sau rizika ir su di
džiausias nuotsoliais savo prie
šui ir, kad jie tai darys mies
tuose, o ne provincijoje, kur jie 
tučtuo jau gali būti suimiti. Koks 
tokio smurto tikslas? Visų pir
ma parodyti, kad juodieji bai
gia pritrukti kantrybės. Naiki
nant nelygybę, svarbiausias ko
votojų tikslas — juodąją bend
ruomenę apjungti tai kovai. Nei 
juodieji musulmonai, nei M. 
Liuteris Kingas tokio apjun
gimo nesiekė. Galiausiai, jis pra 
deda iškilti kaip atsiliepimas į 
policijos jų maištingos veiklos 
užgniaužimą.

Pavyzdžiui, baltas policinin
kas nori suimti jį įžeidusį juo
dį. Būrys susispietusių juodukų 
jam neleidžia. Trys šūviai palei
džiami į jo mašiną iš šalimų na
mų. Miniai vis didėjant, polici
ninkas priverstas šauktis pagal
bos, kad galėtų pasitraukti ir 
surasti slapuką šovėją. Išdavo
je, įvyksta muštynės tarp poli
cijos ir minios, kuri, aišku, ne
išvengia kraujo praliejimo. Te- 
Ieviziios perduotos po visą šalį 
riaušės suvienija juoduosius, ku 
rie policijai pasipriešinime ma
to paramą savo kraujo broliams. 
Toji venybė įgyvendnama daug 
grečiau nei mitingų, streikų ir 
manifestacijų pagalba.
Nori daugiau teisių ir didesnio 

gerbūvio

Juodoji jėga, rašo G. Sitbo
nas, nereiškia Baltųjų Rūmų 
juodiesiems, ar įkūrimo atskiros 
valstybės negrams Amerikoje. 
Juodoji jėga reiškia: vartotojų 
jėgą, politinę jėgą, jėgą save 
girdėti televizijoje, spaudoje, žo
džiu, “jų pačių jėgą”, tokiam 
pat laipsnyje, kokią turi žydai, 
airiai ar lenkai, bažnyčios ar 
bankai. Kad to galėtų pasiekti, 
jiems tereikia susivienyti. Juo
dasis turtuolis Juodąją jėgą su
pranta labiau kaip. banko kredi
tą; juodajam profesoriui ji tei
kia galimybę patapti rektorium; 
smulkiam prekybininkui — ga
limybę išplėsti savo prekybą; 
bedarbiui — galimybę gauti dar 
karto bijojo įsijungti, vėliau su-

(Nukelta į 4 pusi.)
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Mažlietuvis ir Vasario 16 
gimnazijos mokytojas Fr. Skėrys

Io 50 metų amžiaus proga

Iš keliolikos Vasasrio 16 gim sau ir evangelikų spaudoje, 
nazijos mokytojų vienintelis — Dar palaikau gerus ryšius su 
Fricas - Jonas Skėrys — yra vokiečių evangelikų bažnyčia ir 
kiaipėdilškis, kuris šiais metais sų visais lietuviais evangelikais 
liepos men pradžioje atšvęs sa laisvajame pasaulyje, 
vo 50 metų gimtadienį. — Ta1 jūsų “evangeliškoji”

Gimęs 1919 m. liepos 2 d. 
Kalenu kaime, Lauksargių 
valsčiuje- Pagėgių apskr. Mo
kėsi Pagėgių Donelaičio gimna
zijoje, vėliau 1937 m. perėjo į 
Tauragės Mokytojų seminariją, 
kurią baigė 1940 m.

(Siu sukaktuvininku 'buvo įdo
mu pasikalbėti ne tik dėl to, 
kad jis Klaipėdos krašto atsto
vas ir atkaklus lietuvių teisių 
į tą kraštą gynėjas. Skėrys at
kreipia dėmesį savo energija, 
gimnazijos bei lietuvių vardo 
garsinimu vokiečių spaudoje, 
gyva veikla evangelikų tarpe, 
Vokietijos Lietuvių bendruome 
nėję. Jis gerai pažįstamas lie
tuviams ir svetimtaučiams kaip 
nepamainoma ir darbšti asme
nybė bendrinėje gimnazijos 
veikloje. 14 metų vienoje ir 
svarbioje įstaigoje, tai nemažas 
laiko tarpas. Sveikinant sukak
tuvininką iš anksto ibuvo įdo
mu sužinoti apie praeitį, veiklą 
Klaipėdos krašte ir t.t.

Baigęs Tauragės mokytojų 
seminariją iki 1941 m. kovo 
mėn. mokytojavęs Žemaičių
Naumiestyje, taigi, šiais metais kaįp kontaktuoja kiečių žur- 
jam sukanka 29 pedagoginio nafotus I§ tikrųjų, Uį kukliai 
darbo metai. 1941 m. jis repą- pj^^yta, nes Skėrys retas pa
iri javo į Vokietiją, tačiau po vyZS(jyQ( kaip reikia sugebėti 
septynių mėnesių grįžo į gimtą- paiĮaįkytį nuolatinius ryšius su 
jį Kalenu kaimą ir 1942/43 m. vojkiška spauda, laikraštinin-
buvo mokytoju Tilžės apskr.
Negavęs Vokietijos pilietybės 8var«biausiu laikraščiu Heidel- 
buvo atleistas iš mokytojų pa- y>e-r»g'e, Mannheime, Frankfurte, 
reigų. Karlsruhėje, Weinheime, Lam-

— Ar neteko, kaip klaipėdiš- pertihe'me, Heppenheime ir ki- 
klui, nukentėti nuo nacių? tur atstovais. Pasekmės tos, 

_ Taip, tai įvyko 1943 met., kad Iširtu iškilmių Vasario 16
liepos 7 d. Aš pasirodžiau ne
patikimas nacionalsocialistinei 
valdžiai, kaip lietuvis ir piane 
su policija ištrėmė iš gimtojo 
Kalenu ikaimo vien dėl to, kad 
buvau lietuviu ir atsisakiau ei
ti į vokiečių dalinius. Buvau iš
tremtas į Tiuringiją. Bad Blan- 
kenburg miestelį. Negalėjau 
gyventi Klaipėdos krašte. Anuo 
met nežinojau, bet vėliau paty
riau, kad, vietiniai nacių parei
gūnai buvo gavę raštą, kuriuo 
“(Skėriui draudžiama gyventi 
Klaipėdos krašte pasienyje” ir 
jis nuo to pasienio tremiamas 
kitur, t. y. į Vidurinę Vokieti
ją-

— Taigi, ir pasitikote Vokie
tijoje? Gal, kaip puikiai kalbąs 
vokiškai, įsigijote vokiečių pi
lietybę?

— Kur tau. Vokiečiai manęs 
neįpilietino ir išdavė svetimša
lių pasą. Negavau darbo ir val
diškose mokyklose. Pradžioj 
mokiau vaikus repatrijantus, 
vėliau dirbau Tetofuriken fabri
ke tarnautoju, tame pačiame 
Bad Blankenburg miestelyje, 
dabar Rytų Vokietijos teritori
joje-

— Atseit, pasilikote Rytų 
Zonoje, o vėliau?

— Karui pasibaigus dirbau 
įvairiose įmonėse kaip tarnau
tojas, o 1953 metais pasitrau
kiau į Federalinę Vokietiją ir 
kaip tarnautojas gavau tuojau 
darbo Mannheim - Friedriehs- 
felde, kur ir dabar gyvenu. 
1955 m. balandžio 18 d. pradė
jau mokytojauti Vasario 16 gim 
nazijoje. Dėstau žemesnėse kia 
sese vok'ečių kalbą ir visose 
klasėse tikybą evangelikams.

- Beje, esate evangelikų vei
kėjas. Ar jflsų veikla ribojasi 
tik gimnazija?

— Per 14 m., kai dirbu šitoje 
mokykloje, esu ir Evangelikų 
Jaunimo ratelio vadovas ir nuo 
1955 m. priklausau Lietuvių 
Evangelikų liuteronų vyriausios 
bažnyčios tarybai išeivijoje. Ra-

veikla, bet, kaip lietuvis, klai
pėdiškis, tamsta nevengiate ir 
bendruomenės?

— Teisingai, esu klaipėdietis, 
tad gal dėl to nepriklausau jo
kiai partijai. Palaikau tamprius 
ryšius au Mažosios Lietuvos ta
ryba ir Mažosios Lietuvos bi
čiuliu draugijos centro valdyba tis Los Angeles lietuvių koloni- 
Kanadoje — Montrealyje. Pe- Į ja sparčiai auga ir stiprėja. Šei- 
reitais metais lapkričio 2 d. mos ir pavieni asmenys, ypač iš
Huettenfelde ir Hemsbache su
rengiau Erdmonui Simonaičiui 
pagerbimą jo 80 metų gimta
dienio proga. Jam'š. m. vasario 
24 d. mirus, rūpinaus jo laidoji
mu krematoriume Mannheime 
ir Huettenfelde. Dabar renku 
aukų paminklui statyti. Nuo 
1959 m. lig1 1968 metų priklau-
siau PLB. Voikietijos krašto ta- _ .... . ....
rybai, dvejus metus buvau Kraš .P8’".™ -“fdnekes ruo.
to valdybos narys (sekretorium
ir iždininku). Visuomenės darbu
domėjaus ir Lietuvoje — buvau 
Šaulių sąjungoje ir Jūrų skau
tų tarpe. Nuo 1944 metų, kai 
buvau Vokietijoje, priklausiau 
Lietuvių sąjungai Berlyne. 

Fricas Skėrys dar pasakoja,

kais. Jis palaiko santykius su

gimnazijoje dienomis atsilanko 
visas fcūrys laikraštininkų ir ki
tomis dienomis jau pasirodo 
platūs, gausiai iliustruoti 
straipsniai ne t'k apie gimnazi
ją, jos tautinių šokių grupės 
šaunų pasirodymą, bet ir apie 
lietuvius, jų likimą, krašto oku
paciją ir kitą. Tuo būdu vyks
ta tautinio propagavimo dar
bas. Dėl tų ryšių palaikymo su 
spauda Skėrį tįenka ypatingai 
sveikinti. Š. m. lietuvių Vasario 
16 gimnazijos joninių šventę, 
kuri įvyko biržel'0 14 d., aprašė 
net 7 laikraščiai ir įsidėjo pui
kias nuotraukas. Beto, ir jis 
pats rašo straipsnius vokiš
kiems laikraščiams apie gimna
ziją ir joninių papročius Lietu
voje.

gimnazijos tenai buvo?
_  Per 11 metų Norvegijbje

buvo iš mūsų gimnazijos 130 
berniukų poilsiui. 1967 metais 
mirus jos vedėjui Niils iSeim vis 
kas iš karto nutrūko ir daugiau 
vaikai nekviečiami. Labai gaila, 
kad taip įvyko.

— 1966 metais buvote JAV 
ir Kanadoje. Kaip Jums tenai 
patiko?

— Tai buvo mano gražiausiu 
kelionė mano gyvenime. Dar 
šiandien esu visoms evangelikų 
parapijoms ir jų kunigams la
bai dėkingas, kad mane taip 
garbingai priėmė. Ta>p pat dė
koju visiems kitiem®, kurie 
mano dienas JAV ir Kanadoje 
praskaidrino. Dalyvavau Pašau 
lio Lietuvių jaunimo kongrese 
Oh'icagoje ir Dainų šventėje. 
Kongresas ir Dainų šventė pa
darė man didelį įspūdį. Lan
kiau, kaip jau minėjau, evan
gelikų parapijas New Yorke, 
Chicagoj, Bostone ir Toronte. 
Lankiau dar kitus diestus ir 
padariau išsamius pranešimus 
apie mūsų gimnaziją, jos 
džiaugsmus ir rūpesčius. Iš vi
so dariau 12 pranešimų ir kal-

Ateitininkų Federacijos dvasios vadas kun. S. Yla ir referentas stuuen- 
tams A. Razgaitis.

Lietuviškoji sala prie Pacifiko
Bene vėliausiai pradėjusi kur- rapijos vadovas viename čia ra-

jaunesnės kartos, vis naujai atsi
kelia čia apsigyventi. Visas Ame
rikos gyvenimas auga ir kyla, bet 
plėtimasis pastebimas Californi- 
joje. Lietuviai čia pradėjo spies
tis daugiau pietinėj Californijos 
daly, Los Angeles rajone. Jau taip 
atsitiko, kad čia pirmiausia įsi
kūrė lietuviška parapija, kuri ir 
patraukė lietuvius burtis. Visas

žas, Californijos valstija, pasižy
mi švelniu klimatu, be žiemos 
šalčių ir sniego pusnių, taip pat 
be perdėtų vasaros karščių.

Pats Los Angeles miestas labai 
pasidriekęs tarpukalnėse. Iš jo 
persiritus į kitą pusę kalnu eina 
šio miesto išsišakojimai turinti
jau kitus vardus, kaip pvz. Santa! dintoja, šioj lituanistinėj mokyk- 
Monica, Northrige, Pasadina ir į loj mokytojauja jau ištisa 20 -tį 
pan. Lietuviai daugiausia susi1 metų. Mok. A. Balsienė dirba
spietę centrinėj daly, t.y. Los An
geles mieste, kur yra lietuvių šv 
Kazimiero parapija. Kitas dides
nis susbūrimas yra Santa Moni- 
ca pačiame pajūry. Jiems iki sa
vos parapijos susidaro geras ga
balas kelio. Įdomu, kad čia atstu
mai nematuojami myliomis, bet 
valandom, sakysim, pusės valan
dos ar valandos kelio. Greitkeliai, 
lengvina susisiekimą, bet patai
kius išvažiuoti “busy” metu, daž
nai čia patenki kaip į pavasary 
ledais užkimštą upės srovę.

Lietuviškasis centras
Lietuviškoji parapija dabar y- 

ra lietuviškojo gyvenimo centri
nis punktas. Vadovaujamas šau
naus patrioto ir ūkiško planuo
tojo prel. Kučingio šis centras 
tikrai gražiai atlieka savo uždavi
nį. O tas uždavinys, kaip šios pa-

bėjau per 8 radijo stotis.
— Ar nepavargote kasdien

keliolika kilometrų bevažinėda
mas į gimnaziją? Gal įgriso ir 
mokytojo darbas?

Kaip matote, dirbu toliau 
pedagoginį ir visuomeninį dar
bą ir nenoriu kuo nors skųstis.

Savo laiku vežėte vaikus Kaip lietuvis, kaip klaipėdiškis, 
poilsiui į Norvegiją. Kiek jų iš kaip evangelikas jaučiu atlie-

kąs naudingą daubą tautai ir 
mūsų tėvynei Lietuvai.

Nei Amstrong pirmasis amerinietis astronautas liepos 21 d anksti rytą 
išlips mėnulyje.

Šančiam laiške yra pasakęs: “Bū
kite tikri, mes Vakaruose niekad 
nekapituliuosime tėvynės ir Ti
kėjimo baruose”.

Parapijos bažnyčia, ypač šven
tadieniais, sutraukia gausius bū
rius tautiečių, kitus net kelių va
landų kelio atstumo. Parapijos 
salė išnaudojama įvairiems mi
nėjimams bei parengimams. Mie
ste yra dar kitos dvi, kiek mažes
nės, lietuviams priklausančios sa
lės. Parapijos mokyklos pastatas 
kartu talpina jau 20 metų sukak
tį šiemet atšventusią lituanisti
nę mokyklą, kurioje su giliu pasi
šventimu lietuvybei aukoja lai
ką ir energiją eilė tautiečių. Da
bartinis mokyklos vedėjas I. Me
džiukas joje dirba jau 11 metų, 
o mokytoja O. Razutienė, žymio
ji ten lietuviškojo gyvenimo ju

15 metų, kitos, kaip J. Puškorie- 
nė - 6, D. Razutytė - 4, O. Gus
tienė- 3, ir t.t. Veikla ir pareika
lavimai peraugo parapijos salės 
apimtį, dėlto, prel. J. Kučingis 
jau kaupia fondą naujai, plates
nės apimties salei statyti.

Gretimoji Santa Monica suda
ro lyg atskirą vietovę. Lietuviai 
ten turi suorganizavę vietos litu
anistinę mokyklą, daro atskirus 
parengimus,, minėjimus. Čia išky
la dvi, viena kitai priešingos, ap
linkybės. Kaip prel. J . Kučingis 
aiškina, būtų gera burtis į dides
nius vienetus, nes, pvz., ir mo
kyklos išlaikymas būtų lengves
nis ir jos aprūpinimas geresnis. 
Iš kitos pusės santamonikiečiams 
atstumai į parapijos mokyklą su
daro sunkumų. Panašaus derini
mo reikalas lietuviškoj veikloj 
atsiranda ir kitokiuose atvejuose. 
Čia jau tik vadovavimasis gerais 
norais ir reikalo esmės geresnis 
supratimas gali padėtį išspręsti 
labiau teigiamai.

Bendrai Los Angeles lietuvių 
kolonija žymi savo aukštu kul
tūriniu ir ekonominiu potencija- 
lu. Tiek daug ir tiek stiprių pajė
gų čia yra kultūrinei veiklai, kad 
tik tenka gėrėtis. Nevienas prasis- 
taria, kad į Los Angeles su laiku 
galės persisverti ir kai kurie lietu
viškos veiklos centrai.

Lietuva Village, arba lietuviškas 
sodžius

Ši idėja, nors nėra nauja, taip 
pat yra iškelta losangeliečių lie
tuvių. Iniciatyvos tokiai sodybai 
kurti ėmėsi veiklus ir energingas 
tautietis A.J. Audronis. Californi
jos klimatas ir čionykščio gyve
nimo kilimas sudaro palankias 
tam sąlygas. Ši mintis buvo pas
kelbta daugiau kaip prieš metus. 
Kiti jau ima priekaištauti, kodėl 
tokios sodybos dar vis nėra. Vie
nas laikraštis net piktoką straip
snį įsidėjo.

Lietuviškos gyvenvietės kūri
mas yra didelė idėja. Reikia 
džiaugtis, kad atsiranda žmonių, 
kurie tokią idėją kelia, tiria gali
mybes ir zonduoja dirvą. Idėja y- 
ra reali, bet pats reikalas yra la
bai sudėtingas. Jis gali pavykti ir 
gali nepavykti. Tai finansinis 
reikalas. Buvo spaudoj atsiliepi
mų, kad žiūrėti grynai idėjinės 
pusės. Bet tokie pasiūlymai atei
na iš labai geros širdies žmonių, 
kurie, tačiau, reikalą tegalėtų pa
remti su vienu ar tik pora tūks
tantėlių. Tokių idealistų reiktų 
rasti bent trys ar keturi šimtai. 
O kaipgi juos surasti? Didesnes 
sumas sukaupti pajėgūs labiau 
praktiški asmenys. Natūralu, 
kad jie investuos didesnes sumas 
tik ten, kur tas investavimas 
duos pelną vidutiniai ne mažes
nį, negu kiti investavimai. Idėja 
čia jau ateitų pati savaime, kai 
pats reikalas būtų vykdomas lie
tuviškomis rankomis.

Už 70 mylių nuo Los Angeles 
teko aplankyti vieną vietovę, kur 
viena Investavimo b-vė prie eže
ro užpirko plotą žemės, išplana
vo, suskirstė sklypais, pravedė ke
lius, vandentiekį, padarė eilę į- 
rengimų ir aptvėrė tvorą. Uždara 
gyvenvietė. Prie vartų pastatė 
pastatą budėtojui, kuris patikri
na kiekvieną atvažiuojantį. įlei
džiami tik sklypų savininkai ir 
jų kviestieji. Kiekvienas perkąs 
sklypą turi pasirašyti bendrovės 
nustatytą vietos naudojimo tvar
ką. Žinoma, čia operuojami mili
jonai. Sklypų kainos- už maž
daug šeštadalį akro plotą ima
ma nuo 6 (mažiausiai) iki 20 
tūkstančių, dol. B-vė daro gerą 
biznį ir sklypų kainos kasmet 
kyla.

Lietuviams, aišku, iki to pakil
ti neįmanoma. Bet kaip pavyz
dys, imant mažesniame mašta
be, yra realu. Lengviausiai reika
las išsispręstų, jei atsirastų tur
tingas lietuvis, įkuria su ban
kų pagalba, užpirktų didesnį plo
tą ir pagal savo nustatytą planą 
ir tvarką, tegu ir pagal savo pel
no apskaičiavimus, sudarytų ga
limybę kitiems lietuviams ten į- 
sikurti. Einantį kolektyvinę veiklą 
sudėtinėm sumom, iškyla sun
kumai suderinti žmonių norus. 
Vieniems patinka vienokia vieto
vė, kitiems kitokia, vieni nori 
vienaip ją panaudoti, kiti kitaip. 
Būtų lengviau, jei reiktų tik ma
žesnių sumų. Čiagi jau reikalin
gos didelės sumos. Tikresnis ke
lias ką nors sukurti, atrodo, tėra 
komercinio apskaičiavimo būdas. 
Žemė brangsta, valiutos svyravi
mai ryškūs. Investavimai į žemę 
pinigų, atrodo, jau mažiausia ri
zika. Būnant Californijoj iš pasi
kalbėjimų ir pasitarimų su p. Au
dronių, dalyvaujant ir kai ku

JUODOJI AMERIKA

• Atkelta iš 3 nsl.)

bą. Juodoji buržuazija, nors su 
prato, kad ji ne tik kad neturi 
stovėti nuošaliai, bet, užuot lei
dusi vadovauti kokiem “pami
šėliam studentam”, turi pati im
tis tos pareigos.

Nūdien juodieji nori daugiau 
teisių ir “visko tučtuojau”. Šiam 
posakyje, rašo Sitbonas, glūdi 
visa šių dienų juodųjų proble
ma. Jame yra prasmė, drąsa ir 
pasitikėjimas, kas yra būdinga 
amerikiečiams nuo pat pradžios. 
Anot prancūzo, juodieji yra pas
kutinieji Amerikos emigrantai, 
atvykę iš krašto vidaus. Jie 
stengiasi pasiekti “naują ribą” 
(new frontier). Kaip savo laiku 
baltieji emigrantai, besistumda- 
mi į Vakarus, visad laikė pirš
tą ant šautuvo gaiduko, taip ir 
negrams, besiekiant savųjų va
karų, visad reikia budėti.

riem kitiem asmenim, susidarė 
vaizdas, kad bus ieškoma riboto 
skaičiaus tautiečių, kurie norėtų 
investuoti pinigus į vietovės pir
kimą. Ribotas skaičius lengviau 
gali prieiti prie sutarimo investa
vimo tvarkos ir formos.

Tenka ir dar paminėti, kad 
tai yra idėja. Ji turi realius pa
grindus. Kiti pajėgia didelius ka
pitalus ir dideles institucijas tuo 
keliu sukurti. Jei lietuviams vis 
dar per anksti ar išvis nelemta 
tuo keliu ką didesnio sukurti, na 
tai taip ir liks idėja. Jos pajudi
nimas niekam žalos nepadarys. 
Nenorint prie jos dėtis padarytų 
patriotišką patarnavimą bent 
tuo, kad nesiimtų negatyvios akci 
jos, nes šis darbas ir be tokios i 
“talkos” jau yra gana sunkus.

Kai kurie mano, kad tai išvis I 
neįmanoma.

Anksčiau Lietuvoje kooperaty- 
vinių metodų panaudojimas bu
vo atvėręs lietuviams plačias e- 
konomines galimybes. Išeivijoj 
mūsų tautiečiai, bendrai pinigų 
gų turi. Pavieniui jie neturi di
delių sumų, kuriomis galėtų kon
kuruoti su kitų dideliais investa
vimais. Dėl to reiktų planuoti ir 
veikti sudėtiniu būdu: pajudinti 
ir paleisti pelningiau veikti tu
rime smulkesniam kapitalui. Y- 
pač ekonomistai, finansininkai, 
turėtų tautiečiams padėti patari
mais ir organizavimais. Juo dau
giau lietuvių taps turtingesniais, 
juo visam lietuviškam reikalui 
bus geriau.

J. Kuprionis

— Kad šuva laukas, tai nė 
vilkas jo Jaukumo neišės. (Lie
tuviška patarlė).

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 West 59th Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
* KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

Priims tortų ir kitų gaminių užsakymus Įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogu.n'*ii 
prie kepyklos kairėje aatomobiliams pastatyti nuosava aikštė.

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

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

SKIP'S Sėli Service 
LIOUOR STORES

1) 5515 SO. DAMEN AVĖ.
All Phones WA 5-8202

2) 5996 SO. ARCHER AVĖ.
Telef. — 735-2345

VVHITE CROVVN ALCOHOL $4.89 Fifth

GIN & V0DKA 80 Proof $2.89 Quart

HAUTFORD COGNAC VSOP. $4.98 Fifth

KRUPNICK

7 UP —’

CANADIAN VVHISKEY
L.

$3.39 

3 for $10.00

IMP0RTED 12 Year SCOTCH $5.49 Fifth

M’

Suzanne Neal. 21 m.. Anglijoj, po
zuoja su 12 pėdų ilgio suknele, ku
rią numezgė Albert Banister, 81 
m., ir jo žmona Violeta, 71 ra. Ją 
numegzti truko porą metų.

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
Salia pagrindinio žemėlapio 

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

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

$2.98 Fifth

16 oz. pack 75c., 
plūs deposit
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SĄJUNGA — ŠALFAS 

Tema:

LIETUVIŲ JAUNIMAS IR SPORTAS

*

Dalyvauja:
DR. EDMUNDAS RINGUS, Vidurio Vakarų sporto 
apygardos vadovas;
JONAS BAGDONAS, lengvos atletikos vadovas — 
sociologas;
p. ŽEMAITIS, stalo teniso seksijos vadovas.

Norintieji klausti, galite skambinti 

445-6842

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 
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93.1

CLEVELANDO ŽINIOS
I

1969 M. AMERIKOS PABAL- BALFO CLEVELANDO SK.
TIECIŲ IR LIETUVIŲ VASA

ROS ŽAIDYNES

1969 m. S. Amerikos Pabaltie
čių lengvosios atletikos, plauky
mo ir lauko teniso pirmenybės į- 
vyks liepos 26-27 d. Clevelande, 
Ohio.

1969 m. Š. A. Lietuvių lengvo
sios atletikos ir plaukymo pirme
nybės bus išvestos iš pabaltiečių 
varžybų, atskirų rungtynių ne
vykdant.

Lengvoji atletika vyks vyrų, 
moterų ir jaunių A( 16-18 m.) 
klasėse. Plaukymas ir lauko te
nisas bus pravestas suaugusių ir 
prieauglio klasėse.

Žaidynes vykdo ŠALFASS-gos 
Centro Valdyba, per specialų or
ganizacinį komitetą.

Lengvosios atletikos ir plauky
mo varžybos vyks Case-Western 
Hom” stadione ir “Donnell” 
plaukymo baseine, kurie yra uni
versiteto rajono “Campus” ribo
se, 10900 Euclid Avė. Dėl vyks
tančių statybų yra patartina į- 
važiuoti iš Adelbert Road.

Teniso turnyras vyks Gordon 
parko teniso aikštėse, Memorial 
Shoreway, prie Liberty Blv.

Žaidynių tvarkaraštis
Šeštadienį, liepos 26 d., 10 vai. 

r. -7 v. p.p. lauko tenisas, Gor
don Parko teniso aikštėse.
2 v. - 5:30 v. - Žaidynių atidary
mas ir lengvosios atletikos varžy
bų I-ji dalis Case -Western Re- 
sere universiteto “Van Horn” 
stadione.

5 v. - 7 v.v. - Plaukymo varžy
bų I-ji dalis, Case-Western Reser- 
ve Universiteto “Donnell” plau
kymo baseine.
9 v.v. - Susipažinimao vakaras - 
pobūvis, Čiurlionio Ansamblio 
namuose, 10908 Magnolia Dr.

Sekmadienį, liepos 27 d.: 10 v. 
r. - Lauko tenisų turnyro tąsa ir 
pabaiga.

10 v.r. - 12 v. - Plaukymo var
žybų antroji dalis.

12 v. -3 v. - Lengvosios atleti
kos varžybų antroji dalis.

Lietuvių lengvosios atletikos 
pirmenybėse klubai varžysis dėl 
LB New Yorko apygardos perei
namosios trofėjos, įsteigtos 1963 
m., kurią pereitais metais laimė
jo Clevelando LS KŽaibas.

Lietuvių plaukymo pirmeny
bėse bus rungtyniaujama dėl 
Clevelando Šv. Kazimiero Litua
nistinės mokyklos pereinamosios 
taurės, kurios laimėtojai pernai 
buvo Toronto PPSK Aušra.

Žaidynėse laukiama dalyvau
jant geriausių lietuvių, latvių ir 
estų lengvaatletų, plaukikų ir te- 
nisistų. Clevelando lietuviška vi
suomenė kviečiama gausiu atsi
lankymu paremti ir įvertinti spor 
tininkų pastangas.

MINĖS BALFO SIDABRINĮ 
(25 M.J JUBILIEJŲ

Balfo Clevelando sk. visada 
pasižymėjo šalpos veikloje, kaip 
gėrybių taip ir pinigų sutelkimu.

Paskutiniųjų metų vajus bu
vo rekordinis - virš 4000 dol. 
grynais pinigais ir 120 porų nau
jos avalynės - (dovana Sala- 
mandarų krautuvės savininko). 
Gražulio).

Bendrai Clevelando sk. savo 
egzistavimo laikotarpyje yra su
telkęs 80,000 svarų gėrybėmis ir 
45,000 grynais pinigais. Tai dide
lis clevalandiečių įnašas Balfo 
šalpos reikalams, kurį atliko au
kotojai ir sk. valdybos darbuoto
jai.

Atžymėti Balfo 25 m. jubilie
jų, aukotojus ir darbuotojus, Cle
velando sk. valdyba paskutinia
me savp posėdyje nutarė šią su
kaktį iškilmingai minėti š. m. 
lapkričio 29 ir 30 dienomis. To
mis dienomis numatytas ir Bal
fo direktorių suvažiavimas Cle
velande.

Be to posėdyje buvo susipažin
ta su paruošta medžiaga apie

Čikagiečiai, Vyt. Didžiojo kp. šauliai, atlieka .montažą “Sudiev, motu
lę”. Iš k. į d.. S. Petrauskienė. A. Markuzienė, V. Bilitavičius ir J. Pet
rauskas. • Nuotr. K. Sragausko

DABAR TĖVŲ EILĖ
Jaunųjų premijos priešpaskutinis balsavimas

DETROITO 2IN1OS

rainiečių buvo antroje vietoje su 
19 automobilių. Kai kurios tau- 

skyriaus veiklą patalpinimui į tybės suorganizavo vos vieną ki

TRUMPAI s rie suvažinėjo 1500 mylių ir Wor-
, chesteryje laimėjo pirmas vietas: 

— Pavergtų tautų motorkade, Vytautas Baukys> Kęstutis Bar- 
mitingas ir koneeetas liepos čagj Antanas paškus> Edvardas 

12 d. buvo negausus ir, atrodo, gventickaSj Anatolijus Viskan- 
paskubomis suorganizuotas. la-1tas, j£astytis Karvelis ir Robertas 

čiau lietuviai palyginti buvo gau- , g^gnis. Iš šių septynių skautų 
sesni už didesnes tautas ir po u^_;jjUV0 sudaryti du penketukai: jau 

nių ir vyrų. Jauniai K..Karvelis, 
K. Barčas ir E. Sventiekas buvo

tą automobilį, gi daug tautybiųcentro valdybos numatomai iš
leisti knygai, kuri ir bus istorinis 
dokumentas lietuvių šalpos dar
be. (

Taip pat valdyba buvo pain-' biausia, reikia spėti, komunikaci- 
formuota apie įvykusio Balfo sei- jos stoka tarp pavergtų tautų ko-
ino nutarimus, iškeltus klausi
mus ir seimo pasisekimą, kuria
me skyriuje atstovavo V-bos pirm. 
E. Stepasįr F. Eidimtas.. ... » ,

Posėdis vyko vaišingi} J. ir E. 
Stepų bute.

J. ir E. Stepai liepos 15 d. 
trim savaitėm išvyko Europon, 
kur aplankys V. Vokietiją, Šveica
riją, Monako, Prancūziją ir Ita
liją. Vokietijoje aplankys Vasa
rio 16 Gimnaziją, džiovininkų se- 
natorijoje sergančius lietuvius.

Balfo Clevelando sk. Valdybą 
jau antri metai iš eilės sudaro: 
Ed. Stepas pirm. F. Eidimtas, V. 
Akelaitis, V. Buknys, Puškoriūtė, 
Kežėnis ir V .Kasakaitis. F.E.

— Clevelando mokytoja ir spor 
tininkė Aušra Barzdukaitė stojo 
į Lietuvių fondo narius, įnešda- 
ma 100 dolerių. Būtų gera, kad 
daugiau tokių jaunųjų lietuvių 
atsirastų.

ORGANIZUOTAS
NUSIKALTIMAS

Auikšti federaliniai ekspertai, 
kurie yra gerai susipažinę su or 
ganizuotu nusikaltimu, aną die
ną perspėjo, kad į organizuotą 
nusikaltimą yra patekę kai ku
rie policininkai, tardytojai ir ki
ti pareigūnai. 'Organizuotų nusi
kaltimų vyrai bando patekti į 
teisėtai veikiančias visuomeni
nes ir ekonomines organizacijas.

laikinai pakelti į “vyrus” ir žaidė 
abiejuose krepšinio penketu-

visai nedalyvavo. Galėjo būti dvi.i uose Nors Detroitiečiai rungty- 
priežastys: gražus oras po lietin
gos bei šalto pavasario ir svar

niavo su Atlanta rajono kaip sve
čiai, tačiau Rimas vadovavęs šiai 
išvykai parvežė į Detroitą dvi 
taures.

— Vladas Juška su sūnumi 
Raimondu ir Donatu at
vyko iš Albertos provincijos 
Kartadoje ir vfeši žurn. Alf. Na
ko šeimoje. V. Juška jau 20 me
tų dirba kaip geležinkelietis 
Brooks vietovėje. Šią dviejų tūks
tančių mylių atliko traukiniu. A

miteto ir paskirų tautybių
Lietuvius suorganizavo ir jiems

tą dieną vadovavo Rimas Su
kauskas (atstovas pavergtų tautų 
komitete) ir Kazys Veikutis 
(DLOC pirm.). Ukrainiečiai bu
vo už mus skaitlingesni, nes jų 
mergaičių ansamblis turėjo išpil
dyti programą. . '

Po motorkados buvo trumpas1 pie savaitę pasisvečiavęs mūsų 
mitingas prie Veteranų salės, kur < kolonijoje, vėl tiek pat mylių pa- 
JAV kongreso narys J.D. Din-1 darys iki namų, kur laukia zmo-
geli padėjo vainiką už žuvusius 
dėl laisvės. Veteranų salėje kon
certą išpildė paminėtas ukrai
niečių ansamblis, vad. P. Pota- 
penko. Kalbas pasakė: JAV kon
greso narys J. D. Dingell, guber
natoriaus atstovas, miesto mero 
atstovas ir kit. Buvo priimta ata
tinkama rezoliucija. Veteranų sa
lėje sėdėjo tik 220 įvairių tautų 
žmonių ir scenoje buvo išstaty
tos tik 9tautų vėliavos. Žinoma, 
tiems, kuriems rūpi mūsų balsai, 
atvyko ir pakalbėjo, bet budrios 
Amerikiečių spaudos, radijo ar 
televizijos atstovų akies nepa
traukėme, niekas iš jų neatvyko 
ir niekas, reikia manyti, ir nepa
minės.

—Kas tie negalėtojai? Mūsų 
spaudoje jau keletą kartų pami
nėta, kad 14-toje Atlanto rajono 
skautų ir skaučių sporto šventė
je. Detroito skautai krepšinyje 
laimėjo pirmas vietas vyrų ir jau
nių krepšinio varžybose. Čia no
rėčiau suminėti tuos skautus ku-

» ■'V. V -v "l** S, v" * .■

Bodie Island, N. C., pajūryje laikosi tūkstančiai dar negalinčių skristi, neseniai išsiperėjusių giminingų žu
vėdroms paukščių “jūrų kregždžių.”

na ir vyriausias sūnus Vytautas.
— Kun. Juozas Kluonis, Šv. 

Stepono bažnyčios Skidway Lake 
mieste klebonas, labai džiaugia
si kai pas jį užklysta koks lietuvis, 
ypač detroitietis. Neseniai jį at
lankė dr. Birutė Gimiuvienė, ra 
šytojas Balys Gražulis, muz. St. 
Sližys su šeimomis- St. Sližys sek
madienį pavaduodamas vargo- 
ninką pamaldų metu vargonais 
grojo ir giedojo solo.

Kun. J. Kluonis labai norėtų 
matyti daugiau lietuvių tos para
pijos šventės - festivalio metu 
rugpiūčio 1,2 ir 3 d. Norintiems 
galėtų užsakyti ir nakvynes. Ten 
gražioje gamtoje tarp ežerų būtų 
galima praleisti savaitgalį. Brooks 
pasiekiamas 75 greitkeliu ir yra 
nuo Detroito į šiaurę apie 160 
mylių. Kun. Kluonio tel. TR 3- 
3340.

— Dariaus ir Girėno žuvimo 
sukakties proga D.G. klubas už
prašė šv. Mišias liepos 20 d. 10: 
30 vai. Šv. Antano bažnyčioje. 
Po pamaldų užkandžiai D. -G. 
klubo svetainėje. Visuomenė kvie 
čiama dalyvauti.

— Alfonsas Kasputis sutiko 
ir toliau eiti Dariaus - Girėno 
klubo svetainės vedėjo pareigas.

— Stasys Garliauskas buvo nu
vykęs į ALRK susivienijimo sei
mą ir ten išrinktas į švietimo 
komisiją.

— Golfo specialus turnyras, 
kurį surošė Detroito LSK “Ko
vas” liepos 13 d. Warren Valley 
laukuose, 1 vietą laimėjo Rimas 
Kezenius (81 smūgis), II v. Pra
nas Čekauskas (84), IIIv. Algis 
Banys (88) ir IV v. Alfonsas Ve- 
lavičius (89).

— A.a. kun. Broniaus Dagilio 
žuvimo metinėje buvo atžymėtos 
liepos 10 d. Dainavoje gedulin
gomis pamaldomis, kuriose daly
vavo 150 stovyklaujančio jauni
mo. Kun. Br. Dagilis buvo vie
nas iš Dainavos steigėjų ir stam-

Pasibaigė mokslo metai ir 
mokytojai nebegali prižiūrėti, 
kad vaikai pabalsuotų už bir
želio mėnesio pasakėles Eglutė
je.
Šj syki tėvų eilė pasirūpinti

Kuo čia rūpintis? Kokie čia 
balsavimai vyksta ? Tėvams, kū
rei nežino, kad jų vaikai daly
vavo balsavimuose, pakartosim 
tik tiek: šiais mokslo metais 
mokyklos ir organizacijos bu
vo prašomos pravesti balsavi
mus. Jaunieji balsavo kas mė
nesį už labiausiai patikusį be
letristinį rašinėlį Eglutėje.

Kadangi birželio mėn. mūsų 
mokyklų ir organizacijų veikla 
nutrūksta, tad vaikai, kurie bu
vo įsitraukę į balsavimus, nebe
turi kas juos paragintų per
skaityti birželio Eglutės nume
rį, nei kas prižiūrėtų, kad jie 
pabalsuotų. Užtat ir prašom tė
vų perimti šį kartą mokytojų 
pareigas. (Jei vaikas pats ne
pajėgia pasakėlių perskaityti, 
reikia jam perškaityti. Balsus 
siųsti Eglutėje duotu adresu. 
Prašom neužmiršti paminėti bal 
suotojo amžiaus).

Rudenį bus paskelbta, kurie 
trys rašinėliai surinko daugiau
siai balsų, ir bus kviečiamos 
visos mokyklos ir organizacijos 
įsijungti į paskutinį balsavimą, 

bus jos rėmėjas.
— “Šilainės” dvidešimtmečio 

banketui gerai pasisekus ir su
balansavus 866 gryno pelno, ren
gėjų komitetas paskyrė 95 dol. 
spaudai ir radio valandėlėms pa
remti.

— Skaučių “Gabijos” tuntas į- 
sidėjo naują vėliavą tėvų komite
to nario Mato Bauko pastango
mis. Vėliavos mecenatais yra mū
sų gydytojai dr. Vytautas Mileris, 
dr. Aleksas Zotovas ir dr. Gus
tavas Petersonas - jie sumokėjo 
vėliavos pagaminimo išlaidas 165 
dol.

— Dariaus — Girėno klubo iš
važiavimas įvyks rugpiūčio 24 d. 
Žemaičių vasarvietėje (prie Ham 
burg, Mich.). Išvažiavimą orga
nizuoja Albinas Bliūdžius ir vi
sas pelnas skiriamas automobi
liams aikščių įrengimui prie L. 
namų.

— Gyvybės gelbėtojų ir van
dens saugumo kursus vadovau
jant Juozui Kazlauskui skautams 
per žiemą lankius, dabar Daina
voje vyksta egzaminai. Pirmieji 
tokius egzaminus išlaikė ir gavo 
Amerikos raudonojo kryžiaus pa
žymėjimus šie skautai: Kastytis 
Karvelis, Algirdas Majauskas, Jo
nas Naujokaitis, Antans Paškus, 
Robertas Selenis ir Antanas Šiur- 
kus. (Sln)

TRYS SAKALAI
Alfonsas Vambutas

Pasakos ir padavimai, atžymė- 
i Lietuvių Mokytojų Amerikoje 
jremija. Originalių autoriaus kū 
inių rinkinys, kurio tematika pa
rota iš mūsų tautos didvyriškos 
praeities. Lengvu stiliumi, aiš- 
iu žodžiu, trumpais sakiniais 
.nyga suteiks malonumo kiek- 
ienam, jaunam ir vyresniam, 
kaitytojui. Pasididžiavimas sa- 
o tautos praeitimi, jaučiamas 
iekvienoje pasakoje ar legendo- 

e, lengvai užkrečia skaitytoją ir 
itnaujina jame pajutimą, kad jis 
ra neatskiriama savo tautos da- 
is.

Knygos kaina 2.00 dol., gau- 
ama DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 

ainos turi pridėti 5 proc. mokes- 
iams.

Šiemet į balsavimą įsijungė 
šios mokyklos ir organizacijos: 
1. Aušros Vartų lituanistinė 
mokykla, Worcester, Mass.

2. Dariaus - Girėno lit. mo
kykla, Chicago.

3. Brighton Parko lit. mokyk
la, Chicago.

4. V. Krėvės šeštad. mokykla, 
Philadelphia.

5. Grand Rapids lit. mokykla, 
Michigan.

6. Amerikos Lietuvių Monte
ssori dr-jos vaikų namai, Chi
cago.

7. Marąuette Parko lit. mo
kykla, Chicago.

kykla, Chicago.
9. Kristijono Donelaičio lit. 

mokykla, Washington.
10. Maironio lit. mokykla, 

New York.
11. Bostono lit. mokykla .
12. Putnamo mergaičių bend

rabutis.
13. Maironio vardo lit. mo

kykla, Toronto.
14. — New Haven lit. mokyk

la, Conn.
Vyskupo Valančiaus moksl. 

at-kų kuopa, Cicero, III.
Hartfordo skautės.
Pavieniai iš Baltimorės, Md.,

Portlando, Maine, Champaign, 
III., West Henrietta, N. Y.

Elona Vaišnienė

— Jautis neina iš vagos, se
nas bernas iš mados. (Ramy- 

8. Kristijono Donelaičio mo- galliškių patarlė).

PAS H. SEIGAN JAU VASARA!
Apsirūpinkite geriausių firmų rūbais, kol yra didelis pasirin

kimas, kaip Groshire, Botony “500”, Phoenix ir kitų. 
Lengvi tropikiniai kostiumai, kelnės, išeiginiai marškiniai ir kt.

<1
čia atvykę tėvas ir sūnus ras visa 

kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi 
tarnautojai kalba lietuviškai ir jums ma
loniai patarnaus.

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

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

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (husky),

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

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

4640 South Ashland Avenue
TEL YArds 7-1272

Atidara vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6 
vai. vakaro. Liepos ir rugp. mėn. sekmadieniais uždaryta.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me
tų Certificatų sąskaitas

Minimum $5,000.00
Naujas aukštas divi
dendas mokamas ui 

mvestavimo sųskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
.... . PIRMAD. ir KETVIRTAD.............. » v. r. dtl 9 ▼. ▼.
VALANDOS) ANTRAD. ir PENKTAD..................... 9 v r. lkl B v v.

SEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.
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VYNO VARTOJIMAS
Pataria būti atsargiems su vynu ir moterimis

J. VENCKUS, S.J.
Ispanijoje žinomas posakis: 

Pradžioje aš gėriau vandenį, vė
liau vandenį su vynu, paskiau 
vyną su vandeniu, ant galo kaip 
vandenį.

Įdomu, kad tie kraštai, kur 
auga vynuogės, nežino didesnio 
girtavimo: žmonės mėgsta iš
gerti vyną, kartais ir daugiau 
išgeria kaip reikia, bet jie ne
pasidaro problema medicinai, 
jie nėra alkoholikai. Alkoholiz
mas yra problema ten, kur al
koholį destiliuoja iš grūdų, iš 
bulvių, iš kukurūzų, nes alko
holis yra labai koncentruotas. 
Tropikuose vynuogės neauga. 
Kartais žmonės stebisi, kodėl 
taip yra. Vynuogėms reikalingi 
metų pasikeitimai: vasara, žie
ma. Tropikuose jeigu nėra kal
nų, tokiu pasikeitimų nebūna, 
nėra ir vynuogių.

Vynas — maistas
Viduržemio jūros pakraščių 

tautos yra tipiškos vynuogių 
augintopos. Vynas ten yra prie 
valgio būtinas dalykas; vynas 
yra medicina, vaistai; vynas y- 
ra taip pat vartojamas ir religi
nėse apeigose. Net ir vienuoly
nai, kurių steigėjai yra kilę iš 
vynuosrių kraštų, vartoja vyną 
prie valgių. Ispanijoje prie ge
ro tono ir tinkamo išauklėjimo 
priklauso įpilti į vyną kiek van
dens per pietus ar vakarienę. 
Susilaikymas nuo vyno kartais 
buvo laikomas didelio atsižadė
jimo ir tobulybės ženklu. Nazi- 
ritai (nuo nazir pasišventęs Die
vui) negerdavo vyno, nekirp- 
davo plaukų ir nagų. Naziritai 
tedarydavo tik laikinus įžadus. 
Visą gyvenimą naziritai buvo 
Samsonas ir Samuelis, bet tuos 
įžadus buvo ne jie patys pada
rę, bet jų motinos. Visą laiką 
naziritas buvo šv. Jonas Krikš
tytojas. Įdomu, kad Kristus bu
vo labiau gyvenimiškesnis, negu 
toks Jonas Kr. ir naziritai. Kris
tus nesistengė perviršyti na- 
ziritų tobulybės. Šv. Paulius net 
pataria kiek vyno gerti “prop- 
ter stomachum” (dėl skilvio).

Senas Testamentas pataria 
karaliui būti atsargiam su vynu 
ir moterimis. Mato panašumą 
tarp vyno ir moterų, abu gali 
būti geri ir prasti, abu svaigi
na vyrus: vynas ir moterys. 
Jei karalius dėl vyno ir moterų 
nemokės valdyti savo tautos, 
nebemokės valdyti ir pats sa
vęs.

Cheminė sudėtis
Vynas ne visais amžiais yra 

toks pat — jis keičiasi: keičia
si ne tik chemiškai, bet keičiasi 
ir kvapas “bouųuet”. Vyną ir 
konjaką reikia mokėti gerti, 
taip pat reikia mokėti įvertinti 
ir skonį. Vienų metų vynas ir
3-4 metų yra labai skirtingi. 
— Pagal svetį ir vynas. Vynas, 
jeigu jau buvo atidarytas ir ga
vo oro, greitai pavirsta į actą, 
todėl yra laikoma nepriimtu

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

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

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

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

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

dalyku duoti svečiui vyną jau 
iš atkišto butelio, bet reikia 
šviežiai atidaryti. Buvo laikai, 
kada žmonės nuodydavo savo 
•priešus vynu, į kurį būdavo į- 
dėta nuodų. Todėl įsigyveno į- 
protis — jei duodi svečiui vy
no, yr pats gerk. Esant Madri
de Ramon y Cajal Institute ma
čiau. kaip mokslininkai iš vyn
uogių, kurios auga apie Madri
dą. norėjo gauti Malagos vyną 
(Malaga — miestas Ispaniios 
pietuose). Kalifornijos univer
siteto profesorius Maynard A. 
Amerine studiiuoja naujus me
todus patobulinti vynus. Jis 
pats duoda ir vyno definiciją: 
vynas tai yra cheminė simfo
nija, sudėta iš etilo alkoholio 
(pats svarbiausias ir reikšmin
giausias alkoholis), iš keletos 
kitokių alkoholių, iš cukraus, ir 
dar kitokių cukrinių junginių, 
polifenolų, aldehidų, ketonų, en
zimų, dažų arba pigmentų, pu
sės tuzino vitaminų, nuo 15 iki 
20 visokių mineralinių druskų, 
daugiau negu 22 organinių rūgš 
čių ir dar kai kurių simfonijos 
gaidų pagražinimui, kurios dar 
nėra galutinai ištirtos”.

Taigi vynas yra graži muzi- 
kalinė, ne tik cheminė simfoni
ja, tik nereikia perdėti gerti vy
ną. nes simfonija gali išnykti. 
Etiketas yra numatęs, su ko
kiais valgiais geriau tinka bal
tas vynas, su kuriais raudonas. 
Vynas turi didelį simbolizmą. 
Pats Kristus daug dvasišikų 
pamokymų davė, panaudodamas 
tai vynuogyną, tai vynmedžio 
šakelę, tai vynuoges. Vynui da
vė net sakramentalinę vertę.

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

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ

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

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

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

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

Platinkite “Draugą”.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automO' 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H West 93th Street 
Ohlcago, Illinois 

Tel. GA -1-8(154 ir GR 6-4336

iiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiue' juiiiii

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO; 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
illllllllllllllllllllliiliiliilllliiliillilliiiiin

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, Dl. 60632. Tel. YA 7-5980

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

RADIO PROGRAMA

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 84th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

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

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
402734 S. Anna Avė., Lyons, 
Ulinois. Telef. 447-8808.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Cbicago 9, UI.

Telefonas VI 7-3447

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5522 So. Racine, 434-1113

MISCELLAN EO US

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da- 
žome iš lauko. Taisome mūrą. “tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiimiiiiii
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lll'l■lllllllllllllltllilllllilllillllililllllllllli,

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

MOVING
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ogų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chieago, Illinois

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

APDRAUDŲ

J. BACE
6455 So. Kedzie

AGENTŪRA
Namų, gyvyb5» 

automobiliu.
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsi. 
įnokeJln.M sa 
lygos.

V I 6 I U S
Avė., PR 8-2233

jgHJfJK...
TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
I. MIGLINAS

Krautuvė Marąuette Pke.
2346 W. 69th Street 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063
siiiiiii:niiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuinniiinii5«iiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(ĮUinuiHiĮnĮiĮĮĮiiiĮ.lĮĮĮĮĮiĮĮĮiiĮi..ĮĮĮ;Įi
'iIiiiiiiii'OiiiiiiHiuimiUiniiiiiiiuiiiiuiiiinuinoinnuiiHuumo'iiiiuu'ouoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii'

MISCELLANEOUS

VACYS
CONSTRUCTION C0.

= REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,

= MEDICINOS IR «=
kitokį PASTATAI

West 69th Street 
TeL HE 4-7482

Perskaitę “Draugą", duo- 

įkite ii kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

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

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

Kambarys su centr. vėsinimu ir bal
dais. Privati vonia ir įėjimas, nau
jame name prie Marąuette Parko.

i 2953 W. 71 St. Tel. 778-6698.
' IŠNUOM. 4 kamb. apšildomas bu
tas — 1-me aukšte. Taip pat 3J^ 

i kamb. butas (2-me aukšte (maži 
į kamb.), gazo pečiu apšild.; yra 
šaldytuvas ir virimui pečius. Ap
žiūrėti galima šeštad. Kitom die
nom kreiptis 1-me aukšte iš kie
mo. 5827 So. Claremont Avenue. 

REAL Ė”S TA T E~

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

ŠIMKUS REAL ESTATE ! 

NOTARY PUBLIC
4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

kamb. mūro bungalow, 9 mo
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, 'pa
stoge ir garažu. 43 Jr RtockvveU. 
$23,000.

18 vienetu mūr. atnaujintas room 
ing house prie Lincoln Parko. 2 
bloką iki ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina $70,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public
2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Batų nuomavimas — Income Tar 

Notariartas — Vertimai

Apdraudt; Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš-

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

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

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

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

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

134 aukšto. 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca- 
lifiornia. Gazo .karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

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

6 kamb. modernizuotas mūr. bun- 
galow prie 71 lr California. 23,500.

5% kamb. 9 metų. Geras mūr. 
bungalow. prie 67, j vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma. 
Alumin. langai. Garažas. $29,500,

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

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

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod !

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Mastančiam žmogui
Paveldėtas. Gražus 2-jų butų mū 

ras. Naujas gazu šildymas, garažas 
Tuoj galite užimti. $27,900.

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

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

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

botas 30 p. Marąuette Parke.

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

HELP WANTED — MOTERYSREAL ESTATE

Marąuette Parke — 6 kamb. bun
galovv, 3 miegami, iy2 vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
Skambinkite savininkui 4^*6441

7012 S. CLAREMONT
6 room brick bungalovv. Gas heat, 
hot vvater, garage.

Call BOB KUMMER
TEL HE 4-4300

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

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

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

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

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

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

BUYER MAKER
Vienas iš geriausios išvaizdos ir 

konstrukejos. Išsipildys jūsų svajonės. 
5*/ž kamb., mūr., 3 gražūs mieg. Di
delė ir labai graži virtuvė — dinette. 
Puiki Hollyvvood vonia. Dalis rūsio 
yra paneled, ir pilnai plytelėmis grįs
tos grindys. 2 maš. garažas. Arti 55- 
os ir Mead Avė. Patiks visai jūsų 
šeimai. Kreipkitės į Miracle Man. 
Skambinkit dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

Parduodamas didelis modern. pil
nai apstatytas namas — 5 miega
mieji, g vonios, ant gražaus vieno 
akro sklypo prie Michigan ežero. 
15194 Lake Shore Drive, Lakeside, 
Michigan. Tel. 616-469-2680
Marąuette Parke, 6400 So. Troy 
Street parduodamas gerai prižiūri
mas 15 butų mūrinis namas. 
______ Telef. — PR 8-5719
Bridgevi©w — Raneh stiliaus pa
jamų namas. 3 kamb. ir 4 kamb. 
V2 akro žemės. $30,000.

TELEF. — 458-5893

BIG BARGAIN
Gražus moderniškas 5 kamb. mūr.

namas su valgomuoju kambariu ir 
dviem miegamais. Pilnas rūsys, jokių 
potvynių. 10 x 14 p. patio su stogu. 
Labai geroj vietoj, į rytus nuo Pulas
ki, arti Archer Avė. Pamatę tuoj 
pirksite. Tik $20,500. Būsite laimingi. 
Kreipkitės į Miracle Man. Skambin
kit dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

HELP WANTED — VVRAJ

AGENCY Management Tramees —
Major life and health insurance com
pany has o,pen ng for 2 men in 
management truining program. The 
men se.lected will be given complete 
management training, Inoreased re- 
spionsibllt.ies, rewardlng future. Start
ing salary $7,000 - $12,000. Usual 
fringe benefits.
Call Mr. Townley, administrator 

of personnel: ST 2-8600.
AUTO ,

MECHANICS (2) 
BODY MAN (I)

NO SATURDAYS
• Uniform altawance
• Hospitalization Insurance
• Major Medical
• Elfe Insurance
• Booking Bonus
• Pnafit Sharing
• Vacation Pay eąual to 2% of 
annual wages per we,ek.

LIBERTY BUICK 
1000 E. Park, Libertyville, IU. 
EM 2-2683 Chieago 338-0600

DESIGNERS - DRAFTSMEN
Needed Now

All arens of engineering, designing 
and drnfting.

Machine designers — Too.1 Engineers 
& Designers — Eieetro - Mechanical 
Designers and Draftsmen. Sheet 
Metai — Plastics, Compound and 
Injection in any area. — Electrical 
— Wlring Diagrams and Schema- 
ties — Plant Layout, including Ooin- 
veyors and Material Handling Eąuip
ment.

Also openings in — Structural, 
Architeelural and Civil Engineering.

$150.00 to $300.00 per week
ČADU ANTANAS MAŽEIKA 

774-6700
Muilins & Associates

Assistant Director of Nurses
For Modern Nursing Home 

Under nevv management. Pleasant 
vvorking cond’s and benefits. Apply

SOUTH SHORE PAVILION 
7750 So. Shore Tel. RE 1-4200

TYPIST-BILLER
AND

GENERAL OFFICE
Pleasant vvorking conditions.

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

OFFICE GIRL
General office vvork. — Book- 

keeping, payroll, etc.
Apply in person 

ENGLEWOOD STOVE & APPL. 
7928 So. Ashland Avė.

KEYPUNCH OPERATORS 
TOP SALARY

lst, 2d and 3d shift positions avail
able. Mušt have at least one year’s 
exp. Pleasant vvorking conditions in 
modern carpeted dept. Excellent 
company benefits include profit 
sharing. Call Valerie Klimala 
641-5200.

HELI VVANTEn — VYRAI

PRESS BRAKE

OPERATORS
Inimediate opening- foi- man wit’i 

some exper. Day or nite shift. Good 
benefits opporty. To prĮoigress. Steady 
work. See Employment m^r. Daily 
8 to 4.45 P. M.

10601 VV. Belmont Avenue 
Franklin Park, Illinois 

An Eąual opportunity employer

Combination Body 

Man and Painter
Large high volume suburban Buick 
dealer. Paid vacations. Paid Holi
days, modern shop.

Contact JOHN SCITAR

PECKAT BUICK
115 Madison St., Mayvvood 

Tel. 343-2000

PRESSMAN
Exp. Thfonnpso-n' die-cut pressman 

Part time pvening wor«k,

CALUMET CAHTON CO.
16020 Stato St., So. Holland, UI. 

TEL, — 333-0521

SHIPPING CLERK 
NEEDED

With Experien.ce 
Come In Person 

Permanent; Lig-ht Wlo,rk
FORM . IT PRODUCTS

1619 VVest VVaJnut, Chieago, 11.1

Reikalingi

Trailer Repairmen 
Mechanics

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

Northlake, Illinois 
TEL. 343-2240

PRESSMAN
E.xp. Bobst die-cut pressman. 

Part time evening1 work.

CALUMET CARTON CO.
10020 State St., So. Holland. UI.. 

__________ TEL. — 333-6521_________

TAILOR W A N T E D
Mušt be experienced.

Steady job, good starting rate 
and vvorking conditions.

1104 No. Dearborn Street 
PHONE DE 7-2570

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

I. KARZEN TRUCKING CO. 
900 No. Kedzie, Chieago, III.

ASSEMBLERS - 
ELECTRICAL

Experience, with electrical assembly 
reąuired. Steady. Job shoice of either 
days or nites. Good oppor.t. to ad- 
vance. Good benefits. See employment 
mgr. dajly 8 to 4:45 P, M.

10601 VV. Belmont Avenue
Franklin Park, Illinois

(1 blook vvest of Mannheim Rd. on 
Belmont)

An Eąual Opportunity Em-ployer

Remkit tuoe biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.



CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ĮSPŪDINGAS LIETUVIŲ 

DIENOS PIKNIKAS

Šios vasaros šaltas ir lietin- 
oras nebuvo palankus pik

nikų rengėjams ir jų mėgėjams. 
Daugumas (ruoštų piknikų pra
ėjo su mažu pasisekimu, o kai 
kurie dėl lietaus net buvo at
šaukti.

Norėdami atgaivinti -Povilo 
Šaltimiero - Saliner tradiciją 
(Šaltimieras anksčiau, per 20 
metų, turėjo lietuvišką radijo 
programą) ir pagerbti jį kaip 
veteraną bei Lietuvių dienos 
ruošimo sumanytoją, Lietuvių 
televizijos valdyba ryžosi liepos 
13 d. suruošti Bučo sode pana
šų {pikniką —• “Lietuvių dieną’’.

Liepos 13 d. suruoštoji “Lie

piniginių sunkumų ir skolų, jis 
pasakojo, kad piknikas praėjo 
su dideliu pasisekimu, piknikui 
su nepaprastu nuoširdumu dir
bo daugumoje čia gimę lietu
viai, (bet vis dar esame “skylė
je”. Piknikas davė apie 1,500 
dol pelno. Prie aukų staliuko 
geraširdžiai lietuviai sudėjo 500 
dol. aukų, taigi iš viso gauta 
pelno apie 2,000 dol. Skolos jau 
turėjome 4,000 dol. Kaip mato
te, sako T. Siutas, dar esame 
dviejų tūkstančių dol. skoloje.

Reikia pasigėrėti, kad LTV 
valdyba pikniką suorganizavo 
ir pravedė pavyzdingoje tvarko
je. Daug laisvo laiko tam paau
kojo iStanley Molis, E. Vengians 
kas ir daugelis kitų.

J. Šlajus

Ralph Voelker, 48 m., su savo šeima Pittsburghe. Jis buvo aklas 31 me
tus ir tik po 45 operacijų atgavo vienos akies regėjimą. Dabar džiaugia
si galėdamas pirmą kartą išvysti savo šeimą.

tuvių diena” praėjo su nepa
prastu pasisekimu ir įdomumu. • PAVERGTŲJŲ TAUTŲ PARA-
Diema pasitaikė skaidri ir šil
ta. Bučo sodas buvo pilnas se
nųjų imigrantų ir naujųjų atei
vių. Vidurkis turėjo būti apie 
2000 (svečių. Mašinų galėjo bū
ti apie 600, be to, keletas ke
leivinių autobusų.

Įžengus aikštėn, per visus 
garsiakalbius sklido Lietuvių 
dienos ruošimo k-to pirm. Pran
ciškos Gramantienės, gražiai lie

DE DALYVAUKIME VISI!
JAV Prezidentas Richard M. 

Nixon, Illinois gubernatorius 
R. Ogilvie ir Chicagos meras 
Daley paskelbė šią savaitę Pa
vergtų Tautų (Savaite.

Ką mes darome?
Pavergtų Tautų Komitetas 

Chicagoje, kooperuojant Rotu
šei ir kitoms įstaigoms, (ruošia

tuviškai skambąs komandos bal' apie 20 tautų paradą miesto cen
tre, State gatve, ateinantį šeš-
tadienį,
dą.

liepos 19-tą, 12 vaian-

Ar jau pasiruošėt dalyvauti?
Lietuva ir lietuvių garbė rei

kalauja gausiau lietuvių daly
vavimo parade — eisenoje, ir 
lunčuje po patraro. Dalyvauki
me kuo gausiausiai.

KANKINIŲ KOPLYČIOS DARBAI 
VYKSTA BE PERTRAUKOS

sas.
Prie Alvudo valgyklos buvo 

sunku prasisprausti. Išalikusieji 
čia stiprinosi gardžiu maistu, o 
troškuliui nuraminti — gėrė iš
garsintąją Alvudo girą.

Lietuvių televizijos progra
mos vedėjas T. Siutas dažnai 
suko didžiulę filmavimo apara
to akį įdomesnių grupių pusėn, 
o E. Veinšreideris, užsidėjęs di
džiulius ausinius, reguliavo re- 
kordavimo ir pranešimo garsą. 
Iš Balio Brazdžionio čia stovin
čio vagono iškilę garsiakalbiai 
skleidė rajonui lietuvišką muzi
ką. •

Prieš pradedant programą T. 1 
Siutas savo pranešime išreiškė 
padėką už taip gausų ir vienin
gą visų kartų lietuvių atsilan
kymą šion Lietuvių dienon. 
Toks nuoširdus visų vieningu
mas, tai didis latlyginimas ir 
paskatinimas tolimesnei “Lie
tuvių Televizijos” egzistencijai.

Povilas Šaltimieras - Saliner 
pradėdamas savo įkalbą prašė 
pagerbti (tuos, kurie anksčiau 
yra pildę viešas ir radijo pro
gramas, rūpinęsi lietuvybės ug
dymu, bet šiandien jų nebėra 
mūsų tarpe, šaltimiero žodžiais 
tokių programų pildytojų buvę 
apie 500 lietuvių. Mirusieji pa
gerbti susikaupimu. Savo kal
boje Šaltimieras skatino būti 
vieningais ir išlaikyti lietuvybę 
ir savo papročius šiame laisva
me krašte^ Jo pagerbimui, LTV 
valdybos vardu, T. Šlutas jam 
įteikė su įrašu įrėmuotą Lietu
vos karo (muziejaus paveikslą 
su Laisvės varpu, kaip simbolį 
Amerikos lietuvių dovaną Lie
tuvai.

Programą atliko buvę P. šal
timiero radijo programos pildy
to jai: sol. Algis Brazis ir Šu- 
rum-Burum koncertų dalyviai 
Mary Banky, Irene Protas, Onu 
te Skever, Stanley Karnagis, 
Richard Sabonis, Robert Sabo
nis ir akord. Andy Norbut. Be 
to, ir šaltimieras prisidėjo savo 
sodriu balsu. Buvo gražu ste-Į 
bėti, kokias programas Ameri- S 
kos lietuviai atlikdavo dar prieš 
mūsų atvažiavimą. O jos buvo 
žavingos ir lietuviškos.

Dabar P. Šaltimieras - Slali- 
' nėr turį aukštą postą WGN-TV
stotyje.

Gražų gestą parodė buvęs 
Metropolitan operos solistas Al. 
Brazis. Išreiškiant jam padėką 
už nepasididžiavimą padainuoti 
šiame gausiame piknike, sol Bra 
zis atsakė: “Aš esu lietuvis, ir 
ten, kur reikia lietuviams pa- 
dąinuoti, aš niekuomet nesidi- 
džiuoju”.

Kiai sekantį vakarą po pikni
ko paskambinau A. siutui pa- 
si|eira.udamas, ar “Lietuviu Te
levizija” dabar bus išėjusi is

Kankinių koplyčios statyba 
Romoje vyksta didelis susido
mėjimas lietuvių tarpe. Iš viso 
pasaulio kraštų plaukia nuola
tos po truputį lietuvių auikos, 
'bet dar kolkas trūksta ligi pil
nos sumos.

Lietuviai įamžina savuosius 
kahkinius, netgi įrašydami ir 
ne katalikus. Tai, ištiesų, bus 
visų lietuvių kankinių šventovė.

Pasikutiniame savo susirinki
me, kankinių koplyčios komite
tas išklausė kan. V. Zakaraus
ko — iždininko išduotą finansi-

Mielajam mokslo draugui
ANTANUI VASAIČIUI

Per anksti Tave mylimai žmonai Valerijai 
palikus, Tavo skausmą suprantame, Tave už
jaučiame ir kartu liūdime

Albina ir Stasys Barzdukai 
Petronėle ir Julius Staniškiai

Brangiam mokyklos draugui

PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI, 
mirus, dideliame liūdesy jo žmoną p. MOTIEJŪNIE
NĘ, dukras ALDONĄ RASUTIENĘ ir DANUTĘ JARIE
NĘ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Emilija ir Petras Meškauskas

Brangiam draugui ir kolegai

A. -J“
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

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

Alfonsą ir Stasys Jankauskai

O
' A. A.

MARY MIKALAYONAS
URBANAITYTE

Gyveno 2928 W. 38th Street, Chicago. 111.
Mirė liepos 17 d.. 1969. 3:05 vai. ryto, sulaukus 70 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.' Kilo iš Panevėžio apskrities.
Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Antlony, marti Violet, 

ir Stanley, marti Alice, duktė Violet Clark, žentas Allan, 2 anū
kės: Renee ir Susan Mikais, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo našlė a. a. Anthony Mikalayuno.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje 4330 S. California

Avė.
Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 19 d. iš koplyčios 9:45 vai. 

ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas ir anūkės.
Laidotuvių direktorius Gaidas ir Daimid. Tel. LA 3-0440.

nį stovį. Lėšos siunčiamos su 
jautriais laiškeliais, įrašant lie
tuviškuosius kankinius į amži

nai gyvenančiųjų sąrasą.
Vysk. Vincentas Brizgys pa

sidžiaugė linksma žinia, kad vi
si dail. Vyt. Jonyno projektai 
priimti Vatikane be pataisų. 
Darbas vyksta sparčiu tempu 
ir dabar vykdomi sienų berėllje- 
fo bei lubų darbai tęsiami be jo
kios pertraukbs.

Manoma, kad ligi kovo mėn. 
pabaigos (kitais metais darbai 
bus pilnai užbaigti, a pats šven 
tovės pašventinimas įvyks bir
želio pabaigoje.

Dabar tik tenka vienam - 
kitam dar delsiančiam, nors ir 
žadančiam, pasiskubinti įrašyti 
ir savo artimą šeimos narį, mi
rusį kankinio mirtimi, kad vė
liau nebūtų per vėlu, kaip daž
nai mūsuose pasitaiko.

Visa mūsų tauta yra kryžių 
žemė, perėjusi kryžiaus kelius 
dėl savo laisvės.

Ir kankinių koplyčia Vatika
ne, šimtmečių šimtmečiais išli
kusioje Šv. Petro bazilikoje, pa
liks mums visiems, išblašky
tiems po (visą platųjį pasaulį 
mūsų brangių kankinių švento
ve, iš kurios, anot mūsų poeto' 
K. Bradūno:

Iš kiekvieno kankinio kapo
Tau į kraują sruvena jėga, 
kuri, kartą potvyniu tapus, 
Pasikels vėl kūrybos banga.

(S. L.

A. + A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI, 

mirus,
gerbiama ponią MOTIEJŪNIENĘ, dukras1 ALDONĄ ir 
dr. RASUTĮ, DANUTĘ ir dr. JARĄ su šeimomis giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Marija ir Augustinas Laučiai

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. 
liepos mėn. 17 d., sunkios ligos iškankintas, dar tik 47 metus su
laukęs, mirė

A. A.

ZIGMAS PAULIONIS
Londono, Ont. Lietuvių Bendruomenės Pirmininkas 

1179 Lancaster Avė., London, Ont., Kanada. Tel.:Gyveno 
453-0270.

Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskr., Kalvarijos valsč., Kviet- 
kinės vnk. Kanadoje išgyveno 21 metus.

Giliai liūdi: žmona Elena, duktė Joana, sūnus Jurgis, mo
tina Teresė Paulionienė, sesuo ir švogeris Ščepanavičiai, broliai: 
Augustinas ir Vytautas su šeimomis ir kiti giminės.

Kūnas iš Londono, Ont., šeštadienio rytą, liepos 19 d. bus per
vežtas į Torontą ir laidojamas Šv. Jono lietuvių kapinėse.

Praneša nuliūdusi šeima ir artimieji.

10 NAUJŲ - 20 DEMONSTRUOTŲ
1968 CHRYSLER

Paskutinė proga! 
SUTAUPYKITE IKI $3,000.00 

nuo fabriko kainos. 

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

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

Vartotą automobilį galite pirkti 
pradedant $50.00.

J
iiiiiiiiiimimiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiimtiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll

E L E S
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

, 2443 W. 03rd Street, Chicago, Illinois 
Tet PR 8-0833 — PR 8-0834

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

3424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place______ Tel. Virginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

SKELBKTTĖS “DRAUGE”.

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. liepos mėn. 18 d.

A. A.

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

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

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

Priklausė Šv. Vardo dr-jai.
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Cali

fornia Avė.
Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 19 d. iš koplyčios 8:30 vai. 

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

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

Praneša liūdinti šeima.
Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

Perskaitę Dranga. dnokite kitiems pasiskaityti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. Halstedl Street Tel. YArds 7-1911

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, DL Tel. OL 2-1003
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X Pavergtųjų Tautų parade,
įvykatančiame liepos 19 d., šeš
tadienį, 12 vai. d. dalyvauja 28 
tautinės grupės, jų tarpe ir 'lie
tuviai. Visų organizacijų atsto
vai su vėliavomis, o taip pat ir 
visi lietuviai, kviečiami šiame 
parade dalyvauti. Lietuvių rin
kimosi laikas ir vieta: 11 vai. 
ryto Waoker Drive ir Clark gat 
vės kampas. Atlikime tautinę 
pareigą dalyvaudami parade. 
Parodykime JAV-bių vyriausy
bei, kad mes nenustojome my
lėti savo krašto ir (trokštame 
pavergtai tėvynei laisvės. Lie
tuvių grupės parade dalyvavimą 
organizuoja L.B. Chicagos Apy
gardos valdyba ir Amerikos 
Lietuvių taryba.

X Sės. Dorotėa (Augflnaitė), 
Šv. Kryžiaus ligoninės operaci
nio skyriaus gail. seserų vadovė 
(supervisor), gavo iš tarptau
tinės gailestingųjų seserų lygos 
kvietimą dalyvauti tarptauti
niam gail. seserų kongrese Flo
rencijoje, Italijoje. Kongresas- 
vyks ateinančių metų vasarą. 
Taip pat pakvietimą gavo ir 
sės. Dorotėos padėjėja gail. sės 
Salomėja Endrijonienė.

X Faustina ir prof. Mečys 
Mackevičiai atostogauja pas 
Iną ir Gediminą Cibus Albu- 
querque, New Mexico. Džiaugia 
si gražia, visai skirtinga ir įdo
mia gamta, ir sveikina savo bi
čiulius, likusius Chicagoje.

X Salomėja Saučunienė, ži
noma veikėja, išvyko atostogų 
pas savo dukrelę Genovaitę ir 
žentą Walter Sellmans į Minne- 
sotą, kurie ten neseniai persi
kėlė gyventi su šeima, kur tu
rėjo dėl darbo išsikelti.

X Skaitytojai remia savo 
dienraštį. Pratęsdami prenume
ratą, “Draugui” aukų atsiuntė: 
3 dol. — Cleopatra Leseckienė; 
po 2 ddl. — Kazys Ozalas, V. 
Vaičiūnas; 1 dol. __  St. Valec
kas. Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

X Seserų Kazimieriečių su
važiavimas įvyks rugpiūčio 
11-13 d. Marijos aukšt. mok. 
salėje.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjos turės bazarėlį liepos 27 
d. 2—6 vai. po pietų vienuoly
no sode, kur bus galima pama
tyti pradžią statybos namų se
selėms ligonėms. Bus gražių do
vanų ir skanių valgių. Visi kvie 
čiami atsilankyti ir paremti šį 
pobūvį, rengiamą statybos fon
do naudai.

X šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių sklypų savininkų draugi
jos piknikai įvyks kitą sekmar 
dienį, liepos 27 d., Bruzgulienės 
darže Willow Springs. Pradžia 
12 vai. Geras orkestras, vaišės 
ir atsigaivinimas atvirame ore 
suteiks retą progą pasidžiaugti 
vasara gamtoje. Pasauliečių 
komiteto pirm. Algis Regis pa
darys svarbų pranešimą kapinių 
reikalais. Draugijos valdyba 
kviečia visus atvykti. (s'k.)

X A. a. Igno Daukaus dvie- 
jų metų mirties sukaktį minint, 
už jo sielą šv. Mišios bus atna
šaujamos sekmad., liepos 20 d., 
11 vai. ryto, T. Jėzuitų (koply
čioje. Žmona kviečia gimines ir 
pažįstamus pamaldose dalyvau
ti. (pr.)

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

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

X Seselė Marija Clemencea, 
Šv. šeimos vilos viršininkė, ir 
pos sesuo Helen Radis atosto
gauja ir lanko įvairias gražias 
vietas. Buvo sustojusios į Vilią 
Joseph. Marie, Newtown Pa., 
naujus senelių namus.

x Bronė Giovannoni, Chica
go, UL, mums atsiuntė laišką, 
kuriame išreiškė savo pasiten
kinimą mūsų dienraščiu. Atnau 
jindama prenumeratą, pridėjo 5 
dol. auką Dėkojame.

x Į mergaičių stovyklą Dai
navoje autobusas išeina šį sek
madienį 8 vai. ryto nuo Jauni
mo centro. 7 vai. 30 min. Tėvų 
jėzuitų koplyčioje laikomos šv. 
Mišios, ir važiuojančioms sto
vyklon yra gera proga jas iš
klausyti.

X Alvudo vakaronėn Mar
ąuette Parke šį šeštadienį visi 
kviečiami.

X “Draugo” š. m. liepos 8 
dienos 158 nr. paskutiniame 
puslapyje žinutėje apie Lietuvių 
Katalikų mokslo akademiją pa
sakyta, kokie nauji nariai yra 
priimti ir (kad šiame laikotar
pyje mirė 4 akademijos nariai. 
Jų tarpe paminėtas ir dr. B. 
V. Paliokas. Ia tikrųjų gi pro
fesorius dr. Balys V. Paliokas 
po rimtos operacijos tiek atsi
gavo, kad galėjo grįžti į kole
giją toliau dėstyti ekonomiją, 
finansų ir komercijos mokslus. 
Taigi tebėra, gyvas ir tvirtėja.

Dainavos "puputis” mergaičių sto, 
vykioje, kuri prasideda liepos 20 d 
’r baigsis rugp. 3 d.

Nuotr. Uosio Juodvalkio

CHICAGOS ŽINIOS
CHICAGOJE AUDRA PADA

RĖ DAUG NUOSTOLIŲ
Praėjusio trečiadienio naktį 

Chicagoje ir apylinkėse siautu
si audra su stipriu lietumi pa
darė daug nuostolių. Eisenho 
wer greitkelis buvo pavirtęs į 
5 pėdų gilumo upę; apsemti be
veik visi išvažiavdmai ir daug 
patilčių. Maywood policija skel
bia, kad net į penketą namų 
trenkė perkūnas. Apsemta daug 
rūsių. Cicero įlipus elektra nu
trenkė Albertą Stakų, 44 m., 
kai jis įlipo į apsemtą rūsį. 4909 
W. Roosevelt Rd., ISIusisiekima3 
buvo beveik neįmanomas, tele
fonai taip buvo užimti, kad daž
nai (reikėjo ilgai laukti, iš tų 
automobilių daugelis turėjo 
plaukte išplaukti. Daugelyje vie
tų vanduo taip stipriai pradėjo 
kilti, kad nebebuvo įmanoma vi 
siems vairuotojams pasukti į 
saugesnes vietas. Daugeliui vie
tų buvo nutraukta elektra. Ber 
wyno policija, praneša, kad be
veik kiekvieno namo rūsyje yra 
vandens. Labiausia paliesti Chi 
cagos apylinkės yra Berwyn, 
Maywood, La Grange, La Gra
ne Park, Elmhurst, Stiokney, 
Oak Park, River Forest, Cicero, 
Broadview, Hillside, Forest 
Park, Riverside, North Riversi- 
de.
DU ALDERMANAI IŠGEL
BĖJO BURMISTRO DALEY 

PLANĄ
Du respublikonai, išgelbėję 

burmistrą Daley nuo pralaimė
jimo Chicagos miesto taryboje, 
pareiškė, jog jie tai padarę, 
nenorėdami pasirodyti trukdy

Iš kun. P. Ciniko, MIC, pagerbimo vakarienės Racine, 
J. Kupris MIC, Pillips šeima, Frigo šeima.

Wisc. Iš k. į d.: PiLpauskų šeima, kun. P. Cinikas, kun

I S ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Feliksas ir Izabelė Pabilio- 
niai, gyveną Omahoje, Nebr., 
sulaukė svečių iš Londono, Ang 
lijos. Jų duktė Felė su vyru ir 
dviem vaikučiais atvyko pra
leisti atostogas pas savo tėve
lius. Liepos 13 d. Pabilionienė 
syečių ir kaimynų sveikinama 
paminėjo savo gimimo dieną.

— Vytautas A. Jucius, Pitts- 
burgh, Pa., atstovas iš 158 kp. 
ir A.L.R. Katalikų susivieniji
mo iždo globėjas seimo metu 
Waterbury Conn., prie tvenki
nio ir prie vaišių stalo “Holi
day Inn” viešbutyje — linksmi
no seimo dalyvius akordeono 
muzika. Jie su žmona Lorraine, 
trečios kartos lietuvaite ir sa
vo dviem dukrelėmis Dalia ir 
Daina atvyko į seimą. Dalia 
Juciūtė solo gražiai lietuviškai 
padainavo keletą dainų. Taip 
apie tris valandas Vytautas A. 
Jucius išgrojo galybę lietuviš
kų dainų melodijų.

— Kun. Mykolas Vembrė iš
Brocktono per birželio įvykių 
minėjimą skaitė paskaitą, o kun. 
Vinco Valkavičiaus vadovauja
mas Šv. Kazimiero parapijos 
choras padainavo. Bronius Bur
ba pravedė programą. Prie žu
vusių karių paminklo buvo pa
dėti vainikai.

— Brocktono Moterų sąjun
gos 15 kp. valdyba: Bronė Mei- 
žienė — pirm., Sofija Mantau-

tojais vykdomų planų.
Aldermanas Nioholas J. Boh- 

ling (7to wardo) ir Casimir J. 
Staszcuk (43-čio wardo) pra
džioje balsavo prieš pardavimą 
Bridewell ūkio Chicagos Dwel- 
lings bendrovei, o vėliau pasisa
kė už šio ūkio pardavimą.

Pirmame balsavime šios sa
vaitės pradžioje miesto taryba 
35 (prieš 7) balsais pasisakė 
už pardavimą Bridewell ūkio 
(farmos). O reikėjo 38 balsų 
miesto žemės pardavimui patvir 
tinti. Atėjo trečias respubliko
nas 38-tu balsu. Aldermanas 
George Barr Mc Cutcheon buvo 
išėjęs iš posėdžio pirmojo bal
savimo metu.

Du aldermanai pakeitė savo 
balsus, aldermanui (T. E. Keane 
(31-ojo Wardo), posėdžio pir
mininkui pasiukus perbalsuoti, 
kai posėdžio nariai nusisuko 
nuo burmistro Daley plano ūkį 
parduoti. Tai buvo pirmas bur
mistro Daley pralaimėjimas nuo 
1955 metų, kai jis tapo Chica
gos miesto galva. Bet šį kartą 
respublikonai išgelbėjo miesto 
galvą iš keblios būklės.

MOTERIS IR ŠAUDYMAI
Pietinėje Chicagoje viena mo 

teris yra kaltinama, kad ji ban
džiusi nužudyti tėvą ir jo du 
mažus vaikus.

Mrs. Anavė Lee HiU, 48 me
tų amžiaus, kaltinama šovusi į 
David Nelson, 37 metų, ir du jo 
vaikus po to, kai Nelsono vai
kas sudavė lazda per galvą jos 
sūnui. Tėvas ir sūnus Nelsonai 
nuvežti į Central Community 
ligoninę. Nelsono sūnus yra kri

tienė, Stasė Golfensienė, Julija 
Šaulienė, Antanina fiiužiedėllienė, 
Barbora Bolmautienė, Birutė 
Tamulienė. Rev. komisija: Ona 
Eikinienė, Elena Plonienė.

— Lietuvių Bakūžėje Brock 
tone — Gražina Šeduikytė iš
statė 18 savo piešinių. Paroda 
vyko VII — 5 — 12.

— Los Angeles Lietuvių kre
dito kooperatyvas baigė pirmą
jį pusmetį su 8943 dol. pelno, 
iš kurio $1,788 pervesta į ga
rantijų fondąi ir deklaruotas di
videndas, išmokant dailininkams 
už santaupas 5.25%. šiuo me
tu Kredito kooperatyvo garan
tijų fondas yra pasiekęs $16,- 
687 ir spec rezervo fondas 
$1,360. Kooperatyvo narių skai 
čius 460, jo aktyvai—$314,346. 
Dalininkai, be mokamo dividen
do, gauna dar iki $2,000 nemo
kamą gyvybės draudimą, pa
skolos, išskyrus nekilnojamo tur 
to įkeitimo, yra apdraustos. Ne
laimės atveju skolininkui iki 70 
metų imirus, arba iki 60 m. ta
pus nedarbingu, visą paskolą 
kooperatyvui sumoka draudimo 
įstaiga, šiuo metu kooperatyvo 
valdyboje yra pirm. A. Kirsonis, 
vicepirm. I. Medžiukas, iždin. V. 
Pažiūra, sekret. B. Gediminas ir 
direktorius V. Aleksandrunas. 
Kooperatyvas kasmet paremia 
lituanistinį švietimą, skautų ir 
kitų organizacijų veiklą, (imj

— LB Vakarų Apygardos ir 
Los Angeles Ir ISlanta Monica 
apylinkių ruošiama Lietuvių 
diena bus rugsėjo 6 d. Tą dieną 
numatytas aktualiais jaunimo 
klausimais simpoziumas, kurį 
pravesti kviečiamas dr. V. Vy-

tiškoje padėtyje, nes supykusi 
moteris suvarė kulkas į jo krū
tinę, koją ir vidurius.

TRUMPAI
— The Black United Front 

iš Cairo reikalauja Illinois gu
bernatorių Ogilvie parūpinti 
negrams darbų ir tinkamų gy
venamų inamų.

— Iš Ripley’s Believe — It- 
Or-Not muziejaus, 1500 N. 
Wells, plėšikai pasigrobė $1,200.

— Dlinois gubernatorius Ogil 
vie pasirašė įstatymo projektą, 
pakeliantį teisėjams ir magis
tratams metines algas.

_  Illinois attomey general
pareiškė, kad nauji Illinois pa
jamų mokesčiai, kurie įsigalios 
šių metų rugpiūčio 1 d., nėra 
prieš konstituciją.

— Visa Chicaga su didžiausiu 
susidomėjimu seka JAV-ių trijų 
astronautų kelionę į mėnulį.

Slaugome susižeidus) paukštelį Dainavoje mergaičių stovykloje, kurią veda 
N. M. Pr. seserys. Kviečiamos visos JAV mergaitės tarp 7 ir 16 metų į 
Dainavą. Nuotr. Uosio Juodvalkio

gantas, sporto šventė ir meninė 
programa su vakariene. Smul
kesnė dienos programa, tikslus 
laikas ir vieta bus pranešta vė
liau.

— Rita Garliauskaitė po dvie 
jų metų studijų /Prancūzijos 
Strasburgo universitete parvy

ko vasaros atostogų pas savo 
tėvelius Erną ir Stasį Garliaus- 
ką. Detroite Rita studijuoja 
lingvistiką, pasiruošė magistro 
laipsniui ir rašo mokslinį darbą. 
Rita liepos 13 d. Dainavoje bū
reliui lietuvių papasakojo savo 
įspūdžius iš Prancūzijos, apie 
to krašto universitetus bei moks 
lo lygį ir vėliau besidomintiems 
atsakinėjo į klausimus. Jūsų 
korespondentas atkreipė dėme
sj ne tik į Ritos taisyklingą lie
tuvių kalbos vartojimą, bet ir 
gerą tarimą. Kai paklausiau, 
kaip nesusitikdama lietuvių ,p©r 
keletą metų nepamiršo lietuvių 
kalbos, ji atsakė: “Skaitau Drau 
gą”.

Pavergtų Tautų demonstracija
Iš pasikalbėjimo su gen kons. dr. P. Daužvardžiu

Lietuvos gener. konsulatas i Tuo įstatymu pasiremdamas 
Chicagoje, vadovaujamas suma- prezidentas ir skelbia Pavergtų 
naus gen. kons. dr. P. Daužvar- tautų savaitę. Ir šiemet Nbtonas 
džio, aktyviai veikią. Gausiai i paskelbė, dar kartą pasisaky-v 
ateina laiškų, telefoninių pašau | damas už pavergtų tautų laiš
kinių. Pvz. šiomis dienomis, su
atplaukusiu į Chicagą Austra
lijos laivu, atvyko ir lietuvis 
jūrininkas ir, norėdamas susi
siekti su lietuviais, tuoj skam
bino į konsulatą.

i Vasaros metu daugelis nori 
vykti į Europą. Kai kurie dar 
tebėra Lietuvos piliečiai, ir ke
lionei gen. kons. pratęsia senus 
pasus ir išduoda naujus.

Daugiausia konsulatui laiko 
suėda palikimų bylos.

Lietuvos konsulatui Chicago
je priklauso daugiau kaip 30 šio 
krašto valstijų, nuo Ohio iki 
Havajų, ir Aliaska yra Chica
gos Liet. konsulato teritorija.

Rusai kėsinasi į lietuvių 
palikimus

Didžiausias darlbas _ bylos
su rusais, kurie kėsinasi į lietu
vių palikimus. Tokių bylų da
bar eigoje yra 300—400. Sovie

dar nutrupa ir New Yorke, ir 
Maskvoje, tai palikimo sutirps
ta 35—40 procentų. Palikimus 
Lietuvos žmonėms išmoka rub
liais, kurių oficialus kursas 1 
dol. 11 icentų, o rublio perka
moji gailia apie 30 arner. centų, 
taigi būna didelė skriauda Lie
tuvos žmonėms.

Viena palikimų byla neseniai 
baigta, užsitęsusi 30 metų.

) — Ką manote apie pavergtų
tautų savaitę? — paklausiau 

' mūsų gen. konsulą.
— Tai reikšmingas dalykas. 

Tik pagalvokime: didelė vals
tybė — JAV _  yra pravedusi
įstatymą trečią liepos savaitę 
skelbti Pavergtų tautų savaite.

le Elytė 
pagilinti 
muzikos.

išskrenda į Vokietiją 
vokiečių kalbos ir 
Žada aplankyti įdo

mesnes vietoves ir lietuvių gim
naziją.

— Dainavos stovyklos metinė
šventė įvyks rugpiūčio 3 d. Pa- Kenodhos * Mihvaukee lietu 
rengimų komitetas smarkiai dir viai euruošė Wisconsin lietuvių

— Elytė Kidziūtė, Hillside, N. 
J., sėkmingai baigė Rutgers 
valstybinį universitetą New 
Jersey bakalauro laipsniu iš me 
no srities. Elytė, nors Ameriko
je gimusi, gerai kalba ir rašo 
lietuviškai ir aktyviai reiškiasi 
lietuviškoje veikloje.

Priklauso Rūtos ansambliui, 
dalyvavo Dainų šventėse Chica
goje. Taip pat priklauso Dviejų 
Mamyčių ir dukryčių kvartetui, 
kuriame dainuoja ir pati akompa 
nuoja akordeonu la/r gitara.

Kvartetas yra išleidęs dvi il
go grojimo liaudies dainų steuo 
fanines plokšteles, kurios turi 
didelį pasisekimą visuose kon
tinentuose.

Dabar dvi mamytės ir jų dūk 
rytės V. Melinienė, M. Meliny- 
tė, E. Kidžienė, Ei. Kidžiūtė 
ruošia naują repertuarą trečią- 
jai plokštelei išleisti. Liepos ga-

ba ir šventei intensyviai 'ruošia
si. Automobilių pastatymų tvar
ka rūpinsis Detroito jūrų “Švy
turio” kuopos šauliai, vadovau
jant Mykolui Vitkui. Dainavos 
rėmėjų — šimtininkų suvažia
vimas įvyks metinės šventės iš 
vakarėse rugpiūčio 2 d. 4 vai.
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mo__ žuvimo sukakties minė
jimą ruošia Manchesterio lietu 
viai. Programoje J. Levinsko 
paskaita, J. Kulkutės vedami 
jaun. skautai pasirodys su tau 
tiniais šokiais ir dainomis.

— Romas Kinka, jaunosios 
kartos liet. veikėjas, su savo 
žmona išvyko į JAV-bes. Sustos 
pas savo uošvius — tėvus Tal
lat Kelpšas. Amerikoje išbus 
trejetą mėnesių.

— Liūdnojo birželio sukaktis 
buvo gražiai paminėta Brad- 
forde. Buvo minėjimas ir pa
maldos už nukankintus lietu
vius. Buvo suvažiavę daugybė 
apyiinikės lietuvių.

— Lietuvių skautų stovyk
la prasidės liepos 26 d. ir baig
sis rugpiūčio 2. Į šią stovyklą 
iš Vokietijos atvyks 35 stovyk
lautojai (25 berniukai ir 10 
mergaičių). Stovyklai vadovaus 
sktn. J. Alkis.

— Manchesterio lietuvių so
cialinis klubas gyvina savo veik 
lą. Klubo valdyba stengiasi pa
dėti pagalbos reikalingiems tau 
tiečiams, pensininkams, netur
tingiems.

— J Londoną buvo atvykęs 
kun. H. Šulcas, salezietis. Drau 
ge su kitais kunigais tarėsi lie
tuvių pastoracijos reikalais. Į 
kunigus jis buvo įšventintas 
šiais metais.

vę.
Man rodos, pavergtos tautos, 

jų tarpe ir lietuviai, neišnaudo- 
jame tos progos. Turėtume ra
šyti, šaukti mitingus, reikšti 
padėką prezidentui. Sudaroma 
proga, bet neišnaudojama.

•— Kaip dabar Chicagos lie
tuviai galėtų geriau pasireikš
ti?

— Yra Pavergtų tautų komi
tetas, kurin įeina ir lietuviai. 
Šeštadienį, liepos 19 d., 12 vai. 
ruošiamas parodos Chicagos 
miesto centre. Bus iškeltos vė
liavos, jų tarpe ir dvi lietuvių.

Parade dalyvaus, eisenoje žy , 
giuos ir Chicagos meras Daley. 
Pereitais metais buvo ir šiemet, 
numatoma, dalyvaus.

Meras pradeda žygiuoti su 
paradu, paskiau sustoja tribū
noje ir praleidžia paradą. Daly
vaus centrinio pavergtų tautų

tai yra pasamdę labai stiprią' komiteto pirm. L. Dobrianski 
advokatų firmą. Jie ima apie (iš Wasihingtono).
25% nuo palikimo. Kadangi po parado bus užkandis Hil-

ton viešbuty ir ten įkalbės Do
brianski, o taip pat buvęs mi
nisteris, įtakingas politikas ki
nas dr. Ku Cheng-Kang ir kiti.

Pavergtų tautų savaitės
dešimtmetis •

Šie metai yra sukaktuviniai: 
dešimtmetis nuo Pavergtų tau
tų dienos oficialaus paskelbimo. 
Visos tautos šia proga deda pa
stangas geriau pasirodyti. 
Mums, lietuviams, taip pat svar 
bu tinkamai pasirodyti. -

Mes turėtume atsiminti, kad 
į mus žiūri kitų akys: miesto^ 
meras, kiti valdininkai. Pagal 

' pasirodymą sprendžia mūsų no
rus ir troškimus. Teko girdėti 
amerikiečių nusiskun d i m ų:
“Mes dalyvaujame, mes sudaro
me progas, o pavergtų tautų 
atstovų skystai”.

— Praeitą sekmadienį teko 
būti Kenoshoje, toliau pasako
jo gen. konsulas, kur Racino,

dieną, kur 'buvo paminėta Pa
vergtų tautų savaitė. Buvo ko 
pažiūrėti. Wisconsin parlamen
tas priėmė rezoliuciją, dalyvavo 
vicegubernatorius, žmonių iš 
tokių nedidelių kolonijų buvo 
daug. Gerą kalbą pasakė kongr. 
atstovas Schadeberg. Visų tų 
miestų merai dalyvavo, vyko 
pamaldos bažnyčiose ir sinago
gose, nemokamai griežė John
son Wax bendrovės orkestras, 
net iš kitataučių surinkta skel
bimų leidiniui apie šį lietuvių A 
parengimą.

Taigi, buvo sujudinti platūs 
sluoksniai.

Šiemet sukako ir 50 metų nub 
Laisvės varpo sukūrimo. Tame 
varpe įrašyta: “Tas laisvės ne
vertas, kas negina jos”. Kodėl 
gi mes norėtume, kad tik kiti 
mūsų tautai laisvę iškovotų? 
Jei eisenoje tedalyvaus pen
ketas 'šimtų lietuvių, ką gi tas * 
reikš? Jei į gatves išeitų penke
tas tūkstančių lietuvių, tai pa
matytų ir televizija, ir spauda, 
ir valdžios atstovai.

Wiskonsiniečiai išleido specia
lų atsišaukimą anglų kalba. 
Amerikos veteranų 1187 postas 
išleido atsišaukimą iš 45 punk
tų, nurodančių komunistų klas
tingus siekius, šerifas vadova-^ 
vo pristatymui vėliavų. Daug 
vietos davė laikraščiai, televizi
jos stotis skyrė dvi valandas, 
vis stipriai pasisakydama .prieš 
bol'ševizmo prievartą. Viso to pa 
siekta daugiausia kelių energin
gų žmonių dėka..

Argi galėtų Chicaga atsilikti?
Pažymėtina, kad Pavergtų 

tautų savaitės užbaigimas Chi
cagoje bus sekmadienį, liepos 
20 d., 2 vai. 30 m„ prie jų pa- 
minklo minint Dariaus - Girėno 
skridimą. J. Fr.


