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JIE
"ATSKIRIAMI"

NUO
PASAULIO
Pastangos apsiginti nuo mėnulio 

bakterijų
Houston. — Žygiui į mėnulį 

sėkmingai pasibaigus ir astronau
tams laimingai su mėnulio pavir
šiaus pavyzdžiais, grįš į žemę, 
bus pavojaus, kad jie gali atsiga
benti ir nežinomos kilmės bakte
rijų, pavojingų žmogui.

Dėl to astronautai, pradėję žy
gį atgal į žemę pirmadienį, lie
pos 21 d., mėnulio paviršiuje tu
rėjo atsikratyti specialaus apavo, 
batų, o kapsulėje turėjo naudoti 
specialias priemones.

Rūbus paliko mėnulyje

Abu astronautai, atlikę visus 
reikalingus veiksmus ir įlipę į 
“Aro” viršutinę dalį, kuri juos 
iškėlė į viršų — susitikti su pa
grindine kapsule, Collinso vai
ruojama — į specialų maišą su
pakavo išviršinius “mėnulio rū
bus” ir juos paliko drauge su apa
tine “Aro” dalimi.

21 dieną praleis specialiuose
“namuose”

Vos nutūpę, liepos 24 d., ties 
“Homet” lėktuvnešiu, trys astro
nautai turės apsigyventi specia
liuose “namuose”, kurie kilnoja
mi ir kurių pastatymas bei įren
gimai kaštavo 8 su puse mil. 
dol. Jie čia, “karantine”, praleis 
21 dieną, skaitant nuo liepos 21 
d., taigi, dienos, kada jie apleido 
mėnulio paviršių.

Drauge su astronautais šiuose 
specialiuose namuose gyvens ir 
visa grupė gydytojų, mokslinin
kų ir kt personalo.

Jie tas tris savaites gyvens lyg 
“motelyje”, turės visus patogu
mus, tačiau alkoholiniai gėri
mai bus jiems draudžiami.

Žmonos kalbėsis su vyrais per 
stiklą

“Apollo 11” žygis nuo kitų 
bus skirtingas dar ir vienu po
žiūriu: nebus džiaugsmingo susi
tikimo, skrydžiui pasibaigus, su 
šeimos nariais.

Trys herojai atsidurs “karan
tine” ir tik rugpiūčio 11 dieną
galės atsidurti savo šeimų tarpe.

• Popiežius Paulius VI vakar 
tikintiesiems, jau ketvirtą kar
tą per savaitę, kalbėjo apie žy
gį į mėnulį. Jis nurodė, kad 
žygis nekenkia katalikų tikėji
mui. Priešingai, jis teigė, šis 
“nuostabus pasiekimas” liudi
ja, kad žmogus, mokslas siekia 
vis daugiau pažinti. Tai nau
dinga ir tikėjimui.

Taip atrodo specialios ‘‘karantino” patalpos, kuriose iš mėnulio sugrį- 
žusiems teks gyventi tris savaites, šių patalpų pastatymas su visais j-
rengiimais kaštavo 8,5 mil. dol.

A. Dubčeko kraštas ypatingai džiū
gavo...

JAKARTA. — Indonezijos 
sostinės gubernatorius kreipėsi 
į visus, pusketvirto milijono, 
gyventojus nuoširdžiai ir triukš 
mingai pasveikinti atvykstantį 
JAV prezidentą, R. Nixoną. Jis 
į Jakartą atskrenda sekmadie- 
nįč

Jokio rankų paspaudimo, jokių 
gėlių

Šį kartą astronautų sutikimas 
bus kitoks. Jie, pusantros valan
dos praslinkus, jiems nutūpus 
vandenyse, bus... uždaryti 
“karantine”. Nebus jokių tradi
cinių sveikinimų, nei gėlių. Bet 
... jie aplinką stebės per langus, 
kaip ir jų erdvės kelionėje.

Atsargumo priemonės jiems 
nusileidžiant

Šiandien astronautams ties 
“Hornet” lėktuvnešiu nusilei
džiant, visi sutikimo veiksmai bus 
žymiai skirtingesni nuo anks
čiau buvusių astronautų sutiki
mo iškilmių. Kapsulės angą ati
darys jūrininkas — naras su spe
cialiais rūbais ir jis, astronau
tams išlipant, jiems įteiks spe
cialius, “izoliacinius” rūbus. Vi
si trys išlips į guminį plaustą, 
išteptą jodo skiediniais (kad ap
sisaugoti nuo bakterijų...). Net 
ir helikoptery, kuris juos pakels 
ir nuskraidins į lėktuvnešio de
nį, jie bus astkirti nuo lakūnų.

Iš karto “uždarys” ir izoliuos

Vos atsidūrę denyje, trys hero
jai uždaromi į specialų laikiną 
namą. Su jais bus gydytojas, 
technikas bei mėnulyje paimti 
daiktai.

Pasiekę laivu Havajus, trys as
tronautai lėktuvu bus nugaben
ti į Ellingtono aviacijos bazę ša
lia Houstono, kur pateks į pra
džioje minėtus izoliacijos ‘“na
mus”, oficialiai vadinamus LRL
(mėnulio priėmimo laboratori
ją). Prasidės uždaras gyvenimas 
ligi rugpiūčio 11 d., drauge su 
apie 15 kitų asmenų — gydyto
jais, medicinos technikais, virė
jais ir kitais.

Po to — pasimatymas su šei
momis ir - triumfalinė kelionė 
JAV miestuose, New Yorku pra- 
dadant. O rugpiūčio gale gali 
prasidėti kelionė po užsienio 
kraštus. V.A.

JIE GRĮŽTA ŽEMĖN
Trys astronautai šiandien nusileidžia Ramiajame vandenyne, į pietvakarius nuo Ha
vajų — Juos sveikina prez. Nixonas — Astronautai patenka į karantiną ir laisvę pa
matys rugpiūčio 11 d. Žygis į mėnulį ypa tingai veikė Čekoslovakijos gyventojus

Po aštuonių dienų erdvėje - Į 
vandenyną

HOUSTON. — Trijų astro
nautų, dalyvavusių žygyje į mė
nulį, “Apollo 11” skrydis bai
giamas šiandien. Jie šauniai į- 
vykdė aštuonių dienų su viršum 
kelionę erdvėje ir šiandien die
nos metu nusileidžia apie 1.050 
mylių į pietvakarius nuo Hava
jų salų, kur jų jau laukia lėk
tuvnešis “Hornet” su ypatingai 
svarbiu svečiu — JAV preziden 
tu R. M. Nixonu.

Vakar buvo pusiaukely tarp 
žemės ir mėnulio

Erdvėlaivis su trim astronau
tais, N. Armstrongu, E. Aldrin, 
Jr ir M. Callins vakar apie 4 vai. 
rytų (3 vai. vid. Amerikos) lai
ku buvo įvykdęs pusę kelio tarp 
žemės ir mėnulio. Tuo metu nuo 
tolis ligi žemės siekė 104,000 
jūros ar 119,600 įprastų mylių.

Erdvėlaivis skrido, vystyda
mas daugiau kaip 3,800 m. per 
vai. greitį. Vakar vakare greitis 
kilo ir buvo pasiekęs per 4,000 
m. per valandą.

R. Nixona$
išvyko

( Su naujais lūkesčiais į Azijos 
kraštus

. JOHNSTON SALA. — Prezi
dentas R. Nixonas šiuo metu 
jau Ramiojo vandenyno srityse. 
Pasveikinęs tris astronautus 
“Homet” lėktuvnešy, jis iš
skrenda aplankyti visą eilę A- 
zijos kraštų ir, grįždamas, per 
Indiją ir Europą į JAV, dar ap
lankys Bukareštą ir Londoną.

Žygio į mėnulį įspūdžiai, aiš
ku, veikia ne tik kiekvieną a- 
merikietį, bet ir krašto prezi
dentą. Keliaudamas aplink pa
saulį, jis, gal būt, pabrėš visos 
žmonijos vienodų ryšių, tikslų, 
bendrijos temą.

Sveikina astronautus — 
pirmą kartą istorijoje

Užvakar pernakvojęs San 
Francisco mieste, St. Francis 
viešbuty, prez. R. Nixonas bu
vo nuskridęs į Johnston salą, 
kur vėl nakvojo ryšių karo lai
ve “Arlington”. Iš čia helikop
teriu nuskrido į “Homet” lėk
tuvnešį, kur su visa įgula, spau
dos atstovais ir kt. sulaukia 
grįžtančių astronautų.

Tiesa,1 prezidentas negalėjo 
paspausti astronautams rankos, 
tačiau juos matys ir sveikins. 
Tai pirmas atsitikimas, kai pre
zidentas vyksta sveikinti ast
ronautų.
Po trijų valandų — j Guam 

salą, vėliau į Manilą
“HORNET” LĖKTUVNEŠIS. 

— R. Nixonas laive numato pra 
leisti tris valandas. Su helikop
teriu jis vėl nuskraidinamas į 
JAV karinę bazę Johnston salo
je, čia įlipa į sprausminį lėk
tuvą “Air Force One” ir per 
šešias valandas bus Guam sa
loje, kur praleis naktį ir sulauks

24,700 m. greičiu per žemės 
atmosferą.

Pasiekęs žemės atmosferą, 
šiandien, 11:37 vai. prieš piet, 
Chicagos laiku, erdvėlaivis iš
vystys 24,700 m. per valandą 
įgreitį ir pagal nustatytą tvar
ką, po 14 minučių, išsisklei
dus trims parašiutams, lėtai nu
sileis į Ramiojo vandenyno ban
gas. Tai įvyksta šiandien 12:51 
rytų ar 11:51 vid. Amerikos lai
ku.

Paaiškėjo, kad nusileidimo 
metu oras geras ir tropinis vie
sulas “Claudia”, tuo metu jau 
silpnėjo ir jo nuotolis nuo “Hor- 
net” lėktuvnešio buvo daugiau 
2,000 mylių.

Vakar dar buvo vykdomi pa
siruošimai priimti ne tik astro
nautus, bet ir prezidentą. Jau 
paaiškėjo, kad trys erdvės he
rojai gil’i^ę įsikurs laikinoje, 
uždaroje plieno būstinėje ir jau 
ten būdami, jie mikrofonais iš
girs prezidento Nixono sveiki
nimo žodžius bei į juos atsa
kys. Jie ir matys vienas kitą...

į Aziją

Prez. R. Nixonas šiuo metu jau Ra 
miojo vandenyno srityse, šiandien 
sutiko astronautus

KALENDORIUS

Liepos 24 d.: šv. Nikolas, šv. 
Kristina, Seigis, Jurga.

Liepos 25 d.: šv. Jokūbas Ap., 
šv. Levina, Mangirdas, Aušra.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, mažiau drėgmės ir kiek 
vėsiau, vakare galima perkūni
ja, ryt — giedras ir malonus 
oras.

Saidė teka 5:37, leidžias 8:17.

iš Havajų atvykstančios žmo
nos. Pirmoji politinio pasitari
mo diena Maniloje, Filipinų sa
lose, prasideda penktadienį, tiks 
liau — šeštadienį, nes toje sri
tyje kinta laikas.

250.000 Uaiškų į lėktuvnešį

Laivo įgula, be sunkios ir su
dėtingos mošos, dar turi rūpes
čių ir sū laiškais. Jau gauta a- 
pie 250.000 laiškų iš viso pa
saulio — siuntėjai prašo pašto 
štampų, nes jiems rūpi svar
bioji data — astronautų nusi
leidimas žemėje.

Tuo tarpu, patys astronautai 
artėdami prie žemės, džiūgavo. 
Jų žodžiais, “kur jūs bebūtu
mėt nukeliavę, visvien malonu 
grįžti namo”.

Čekai didžiavosi
JAV laimėjimu...
Sveikinamas kiekvienas 

amerikietis
PRAHA. — Kiekvienas ame

rikietis, atsidūręs rytų Europo
je, šiomis dienomis ypatingai 
vertinamas. JAV diplomatams 
sunku ramiai vaikščioti, nes 
visi juos sveikina, nori paspaus
ti ranką.

Tai ypatingai ryšku Prahoje. 
Jei pastebimas automobilis su 
USA raidėmis, praeiviai užkal
bina vairuotojus. Vidutinio am
žiaus valdininkas taria: “Jūs 
nusileidote dar prieš rusus, 
džiaukitės”. Kiti savo pasigerė
jimą reiškė įvairiais mostais. 
Jie (didžiavosi ir buvo lamingi...

ifiekoslovakiįjos gyventojai 
erdvėlaivio nusileidimą mėnuly
je stebėjo su pasididžiavimo ir 
laimės jausmais. Viena priežas
čių, tai krašto dėmesys avia
cijai — čekai yra vieni aviaci
jos pionierių Europoje. Be to, 
lemia ir okupacijos padėtis ir 
tai, kad kiekvienam krašto gy
ventojui rūpi, jog okupantas — 
rusas nelaimėtų erdvės varžy
bų.
Tai ir (demokratijos pamoka...
Vieno Vakarų demokrato nuo

mone, JAV laimėjimas liudijo, 
jog lygioms varžyboms esant, 
demokratijos sąlygose galima 
daugiau pasiekti, kaip esant 
totalitariniam režimui. Todėl 
nusileidimas mėnulyje sustipri
no pažiūras tų, kurie skelbė: 
krašte reikalinga demokratinė 
santvarka.

Komunistams buvo kelblumų 
bei galvosūkio skelbiant apie 
nusileidimą. Tai įvykis, kurie 
jo negalėjo nutylėti. Jei jie a- 
pie jį skelbtų plačiai, tai dar 
labiau pabrėžtų amerikiečių lai
mėjimo svorį.

“Laimėjo žmonija, ne — 
kraštas...”

Dėl to režimas pasirinko ke
lią, kuris galėtų patenkinti kiek 
vieną. Skelbiama, kad žygis į 
mėnul. reiškia triumfą ne pas
kiram kraštui, bet pačiai žmoni
jai.

Ties JAV ambasados ir bib
liotekos rūmais Prahoje kelias 
dienas būriavosi tūkstančiai gy
ventojų. Jie išgraibstė diploma
tų dalintas spalvotas astronau
tų nuotraukas ir “Apollo” ženk 
liukus. Tai retas vaizdas, nes 
ties rūmais nuolat vaikšto mi
licininkai.

Kaip kinta pažiūros, gali liu
dyti vieno čekų komunisto — 
veterano nuomonė. Jis pažymė
jo, kad invazija pakeitusi jo 
pažiūras į varžybas erdvėje. “Li

Darbininkai Čekoslovakijos įmonėje, reikšdami pasipriešinimą okupaci
niam režimui, lėtina darbą

Naujausios žinios
Sovietų konsulatas •

- San Francisco
Nebus konsulato Chicagoje
WASHINGTON. — JAV vy

riausybė principe sutiko priimti 
sovietų pasiūlymą — sovietų 
konsulatą atidaryti San Fran- 
iCisco mieste, gi JAV konsulatą 
Sovietų Sąjungoje — Leningra
de.

JAV vyriausybė praėj. penk
tadienį pasiuntė notą sovietų 
ambasadai Washingtone — joje 
išdėstyti JAV pasiūlymai kon
sulatų veiklos klausimu. Mano
ma, kad, amerikiečiams ir ru
sams teks išsiaiškinti kai ku
riais technikiniais klausimais. 
Abu konsulatai, tikimasi, pra
dės veikti dar šiais metais.

Laukia Maskvos atsakymo 
kitais klausimais

Washintonui nesulaukus at
sakymo dėl pasiūlymo pradėti 
pasitarimus ginklavimosi varžy
mo klausimu, manoma, kad jie 
galėtų prasidėti rugpiūčio 15 d. 
Jie nevyks Ženevoje, nes šis 
miestas pagarsėjęs “ilgai trun- 
kančais pasitarimais”, bet kitur. 
Gali būti, JAV ir sovietų pasi
tarimai pagrindiniais klausi
mais vyks, iš eilės, Maskvoje 
ir Washinigtone, gi technikinis 
darbas, amerikiečiams pageidau 
jant, vyktų Vienoje ar Helsin
ky.

Rusai prieš latvius - 
turistus

Latvis bandęs išgabenti 
straipsnį, priešingą režimui
MASKVA. — Latvijos laik

raštis “Sovietskaja Latvija” 
praėj. penktadienį paskelbė a- 
pie JAV turistų — latvių kil
mės nuotykius, jiems viešėjus 
Sovietijoje. Latvis Paulis Lazda, 
30 m. amž., Wisconsin univer
siteto, Eau Caire, dėstytojas 
su žmona studente, buvę iš
prašyti, nes skelbiama, norėję 
per sieną išgabenti latvių po
litiko, Fr. Menders. 1940 m. pa
šalinto iš valdžios Rygoje, strai 
psnį, skirtą Vakarams.

Sovietų dienraštis pažymėio, 
kad Lazda su žmona nebuvo 
traukiami atsakomybėn, nes no 
reta parodyti “gerą vaią”. Pats 
straipsnis buvęs rastas Lazdie- 
nės rankinukyje ir atimtas. A- 
bu turistai buvę kaltinami — 
jie panaudoti priešsovietiniu or
ganizacijų JAV-se ir Švedijoje.

• Colorado valstijos 39rr plo 
to yra federalinė nuosavybė.

gi praėj. metų rugpiūčio mėn. 
aš dar norėjau, kad rusai lai
mėtų, nes tai reiškė ir mūsų 
ateitį. Dabar? Niekuomet ne- 
belinkėčiau...”

Popiežius su
Afrikos vadais

ROMA. — Liepos 22 d. pas
kelbta : popiežius Paulius VI, 
liepos 31 d. atvykęs į Ugandos 
respubliką Afrikoje, ir ten bū
damas tris dienas, ligi rugpiū
čio 2 d., pasimatys su bent sep
tynių Afrikos kraštų vadais.

Popiežius savo kelionės metu 
numato kalbėti 17 ar 18 kartų. 
Be Ugandos šeimininko, prezi
dento Milton Obote, popiežius 
dar turės progą kalbėtis su šių 
kraštų: Tanzanijos, Zambijos, 
Kongo, Rvandos, Burundi ir 
Centrinės Afrikos Respublikos 
prezidentais.

Kenijos prezidentas, nesvei- 
kuojąs ir 77 metų amžiaus, Jo
mo Kenyatta, į Ugandą pasiųs 
savo specialų atstovą.
Paskelbė arkivysk. Pignedoli ir

, vysk. Marcinkus
Apie popiežiaus kelionę spau

dą informavo Sergio Pignedoli, 
tituliarinis Iconio arkivyskupas 
ir vysk. P. Marcinkus, titulia
rinis Ortos vyskupas, rengęs 
visas buvusias popiežiaus kelio
nes

Vid. Amerikoje 
tebekovojama

Renkasi P. Afrikos ministeriai
WASHINGTON. — OAS (A- 

merikos valstybių organizaci
jos) taryba šį savaitgalį Wash- 
ingtone kviečia P. Amerikos 
kraštų užsienio reikaių minis
terių pasitarimą. Tai esą būti
na, nes EI Salvador nepakluso 
OAS taikos pasiūlymui ir ne
sutiko ligi antradienio atitrauk
ti jo karinius dalinius iš Hon
dūro.

Salvadoras reikalauja iš Hon
dūro garantijų — jos liečia apie 
300,000 salvadoriečių, imigran
tų Hondūre, gyvenimo sąlygas.

Dr. Henry Kissinger, prezidento 
patarėjas saugumo klausimais, ir 
bene svarbiausias patarėjas ir už
sienio politikoje
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NAUJA GARBĖS NARE
Per 56 -tąjį vyčių seimą, kuris ansamblio Rūta narė.

įvyks rugpiūčio 22-24 dienomis 
Robert Treat viešbutyje, Newar- 
ke, į garbės nares, į tą aukščiau
sią organizacijos laipsnį, bus pa
kelta Ona Klem iš Netvarko. Ši
taip bus apvainikuotas jos dar
bas Lietuvos vyčių organizacijo
je per daugiau kaip 34 metus. Ir 
gražus supuolimas, kad seimas, 
kuris ją ta garbe atžymės, vyks 
Nevv York -Nevv Jersey apygardo
je, kuriai Ona priklauso.

Ona Klem gimė ir užaugo pie
nininkystės ūkyje East Setauket 
vietovėje. Lankė iSetauket vidu
rinę mokyklą, Washingtono mo
kyklą sekretorėms paruošti, Co- 
leman kolegiją ir Seton Hali uni
versiteto Community kolegiją. 
Šiuo metu ji dirba Radio Corpo
ration of Amerika bendrovėje 
Harrisone, eidama sekretorės pa
reigas pas Elektronikos išdirbi
nių tarptautinės rinkos tyrimo 
skyriaus direktorių.

1935 m. balandžio mėn. Ona 
Klem įstojo į 90-ją vyčių kuopą 
Kearny mieste ir tai kuopai ji 
tebepriklauso iki šios dienos. Yra 
perėjusi visus kuopos valdybos 
narių titulus, yra buvusi apygar
dos ir net centro valdybose, ir y- 
ra dirbusi įvairiuose organizaci
jos komitetuose.

Daugiausia asmeninio džiaug
smo Onai Klem teikė jo veikla ir 
darbas su vyčiais jaunučiais. Ji 
dirbo su jais apie 25 metus. Ši 
veikla nesiribojo savo kuopa, 
bet apėmė apygardą ir net visą 
Ameriką. Kearny ir kaimyninėse 
kuopose organizavo jaunučių 
sporto ratelius, dainų ir šokių 
šventes ir orkestrus. Ypač žino
ma yra jos suorganizuota Kear
ny - Nevvark vyčių tautinių šo
kių grupė, dalyvavusi net Lie
tuvių Dienoje Nevv Yorko pasau
linėje parodoje 1964 metais.

Kai paskutinį kartą vyčių sei
mas vyko N.Y. - N.J. apygardoje 
1962 metais, Ona Klem buvo vie
na iš to seimo pirmininkių. Po 
seimo sekmadienio Mišias Ona 
buvo pakelta į ketvirtą vyčių laip
snį. Tai įvyko jos pačios parapi
jos bažnyčioje - Sopulingosios 
Dievo Motinos Kearny mieste. 
Po tų pačių Mišių ji, kartu su 
seimo delegatais ir svečiais, bu
vo liudininkė apvainikavimo ke- 
letos metų darbo, kurio ji buvo 
vicepirmininkė, kai buvo šventi
namas lietuviškas pakelės kry
žius, 90-tos kuopos pastatytas 
prie Sopulingosios Dievo Motinos 
bažnyčios.

Daugiau kaip dvylika metų 
Ona buvo redaktorė arba redak
cijos narė Kearny kuopos mėne
sinio laikraštėlio “Brite Knight 
Lites”. Dažniausia ji būdavo ko
miteto pirmininke, kai N.Y. - N. 
J. apygard'os Vasario 16-tos mi
nėjimus organizuodavo. Ji buvo 
viena iš N-Y. - N.J. apygardos 
vyčių choro organizatorių. Šiuo 
metu yra Nevv Jersey lietuvių

Kai buvo jaunučių globėja, O 
na daug laiko praleisdavo mo
kydama juos lietuviško meno - 
dirbti papuošalus iš šiaudų ir 
dažyti Velykų kiaušinius. To me
no ji pati buvo išmokusi vaiku 
tebebūdama. Ši jos veikla vėliau 
išsišakojo į naujas sritis, net ir 
kitataučių grupėse, kurie buvo 
susižavėję lietuvišku menu. Ona 
yra suorganizavusi parodas įvai
rioms piliečių grupėms, religi
nėms organizacijoms, skautams 
ir kitiems. Daug jos dekoruotų 
kiaušinių yra dabar meno mėgė
jų rinkiniuose. Ateinančiame sei
me ji žada parodyti, kaip daro
mi šiaudiniai ornamentai ir da
žomi velykų kiaušiniai. Besido
mintieji galės tai pamatyti seimo 
parodoje.

Loreta Stukienė
NEWARKO KUOPOJE

29 -tos Netvarko kuopos susi
rinkimas įvyko birželio 17-tą d. 
Šv. Jurgio salėje, 180 Nevv York 
Avenue. Jį atidarydamas, maldą 
sukalbėjo pirmininkas Kazys Ši- 
paila. Pagrindinis darbotvarkės 
punktas buvo išrinkti kuopos at
stovus į §6-tąjį metinį vyčių sei
mą, įvykstantį rugpiūčio 21-24 
dienomis Nevvarke, Robert Treat 
viešbutyje. Išrinkti: M. Stonis, K. 
Šipaila, O. Pocius, E. Schmidt, 
R. Schmidt, J. Dilis, A. Skruodys, 
R. Peckis , E. Sharon ir K. Čiur
lys. Šis susirinkimas buvo pasku
tinis iki rugsėjo 16-tos.

Buvęs kuopos pirmininkas Ka
rolis Strolis buvo patekęs ligoni
nėn. Kuopa tikisi, kad jo sveika
ta yra pagerėjusi. Sergančiųjų są
raše yra ir buvusi kuopos sekre
torė Joan Yankauskas. Kuopa 
linki jai greitai pasveikti ir grįž
ti prie kitų.

29-ta kuopa nuoširdžiai užjau
čia kuopos narį Matą Bujų, jo 
seserį Agnę ir gimines. Jų tėvas 
Justinas Bujauskas mirė Florido
je birželio mėn. 19 dieną. 45 me
tus buvo jis laidotuvių direkto
riumi Nevvarke ir turėjo laidotu
vių namus Kearny. Liepos 5-tą 
buvo palaidotas Šv. Kapo kapinė
se East Orange. Laidotuvių 
šios buvo Šv. Trejybės bažnyčio
je, Nevvarke. F.V-

VYČIŲ ĮŠALE CHICAGOJE
Chicagos Vyčių namo globėjų 

taryba susideda iš sekančių asme
nų: pirmininkas - Aleksas Bu
drys, sekretorius - Albertas Da- 
gis, iždininkas - Albertas Zakar- 
ka, nariai- Ona Aleliūnienė, Ka
zimiera Petrulienė, Juozas Ra
manauskas, Aleksas Mockus, Le
onas Paukšta ir Vincentas Sa- 
moška.

Vyčių salė išnuomuojama po
kyliams, vestuvėms ir kitiems pa
rengimams, net ir su maistu, gė
rimais, aptarnavimu, staltiesė
mis ir t.t. Tai tvarko administra
torius A. Mockus, tel. 636-6864.

Astronauto Armstrong žmona kalba žurnalistams Seabrook, Tex. ša
lia jos vaikučiai 12 ir 6 m.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Dayton, Ohio

— Lietuvių šv. Kryžiaus pa
rapijos metinis parengimas — 
piknikas įvyksta liepos 27 d. 
Eintracht parke. Paprastai į tą 
parengimą suvažiuoja ne tik 
Daytono ir apylinkių lietuviai, 
bet daugelis ir ne lietuvių at
vyksta, nes daugeliui laibai pa
tinka lietuviški valgiai. Lietu
viams gi yra gera proga paben
drauti susitikus senus pažįsta
mus. Ne vienam būna proga su
sipažinti ir su lietuvių parapijos 
gyvenimu. Šie parengimai yra 
“davę” lietuvių parapijai naujų 
parapiečių. —

Parengimo vadovai yra: Ray 
Steinbrunner, Juozas Petkus, 
Leo Razauskas, Antanas Prei- 
dis ir k. Šeimininkėms vadovau
ja: Eva Leasure, Joansia Ka- 
valauakas, Marija Lukienė. Vi
sų mėgiamą vėžlio sriubą verda 
Jurgis Mikalauskas su savo pa- 
gelbininkais. Savanorius darbi
ninkus padeda verbuoti Anna 
Scott.

— Justinas Sakalas, ilgametis 
Daytono gyventojas, Lietuvių 
klubo narys, visų lietuvių mė
giamas drabužių valytojas, ap
rūpintas šv. sakramentais, mi
rė liepos 9 d. Laidotuvių mišio
se liepos 12 d. šv. Kryžiaus lie
tuvių bažnyčioje dalyvavo daug 
giminių ir pažįstamų. Mirusiojo 
duktė Marcelė Californijos u- 
niversitete ruošiasi magistro 
laipsniui.

— Lietuviškieji motyvai Day
tono lietuvių bažnyčioje labai 
patinka kitataučiams, švč. Sak
ramento seselės iš Columbus, 
Ohio, labai stebėjosi bažnyčios 
grožiu. Jos pažadėjo tos baž
nyčios aplankyti atsiųsti ir ki-

tas savo seseles. Viena seselė 
mėgino net lietuviškų koplytė
lių pavyzdžius nusibraižyti. Ku
nigas A. Kezys bažnyčios fo
tografuoti atvyksta į Daytoną 
liepos 29 d. A. T.

Princeton, Wis.
BAIGĖ

AUKŠTUOSIUS MOKSLUS

'Liepos 11 d. turėjome malo
nų pobūvį Juozo ir Sofijos Dia- 
mončių ūkyje, kurį jie surengė 
savo žento Algimanto Mickūno 
pagerbimui, baubusiam Atlanta 
Georgija univeiįįtetą, filosofi
jos daktaro laipsniu. Naujasis 
daktaras pakviestas į Ohio State

Administratorius būna salėje 
ketvirtadienių ir penktadienių 
vakarais nuo puses aštuonių iki 
pusės dešimtos. Gali tada apro
dyti salę, duoti visas informaci
jas. T.

Mėnulyje taip atrodo vietovė pavadinta Ralnybės jūra, Jiur nusileido astronautai.

Athen universitetą profesoriu
mi.

Algimantas Mickūnas yra ve
dęs Diamančių jauniausią duk
rą Ireną ir augina du sūnus ir 
vieną dukrą. Algimantas yra 
simpatingas ir didelio ryžto vy
ras, nes pats dirbdamas ir iš
laikydamas šeimą užbaigė aukš
tąjį mokslą.

Algimanto tėveliai gyvena 
Mass. State Athol mieste, turi 
vieną brolį, kuris taip pat bai
gęs aukštąjį mokslą. Pobūvyje 
dalyvavo apylinės lietuviai ir 
keletas amerikiečių. J. Š.

DR. ANNA BALIUNAS
4 KTU AITRU NOSIE? TR 

GERKT.ES LIGOS 
PRITAIKO AKINIFH 

2858 Wf“t Mrd Mtreet
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v.
vak šeštadieniai* > o -1 vai Trečia 
dieni iiHdarv+« Ligonini nrllmmnl an
sitarus

Ofiso telefonas: PR £-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Hezld. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKTII6KRT.IA IR MOTERŲ LIGOS 
OTNF.KOTrOGTN* CH IRTU GIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą
Jei neatsiliepia, skambinti 374-801’

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

Tel. 695-0533 - Elgin 
425 No Liberty Street

Route 25. Elgin. Illinolfl

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 6 3-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. VV Albrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5840, rez S88-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 V ėst 7 lst Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., penktad. t-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street ’
Valandos: antradieniais, penktadla- 

nals 2—ii v AeAtadlenlaln 10—1 p p 
Ligoniai priimami pagal susitarimo.

H RAH I G

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

BRIGHTON SAVINGS & LOAN
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinoia 60632

TĘS
5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

$1,000 MIN.

ASSOCIATION
LA 3-8248

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

We Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

5
6 or 12
MONTH
$10x000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year—in minimum 
amounts of 310.000,00, 
and tharaaftar in 
multiples of *1,000.00. 
Earninps are j,t
maturity.
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= 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 =
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E except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian E 

Catholic Press Society
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s year outside Cook County, $18.00 foreign countries S
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Metams 56 metų 3 mčn. 1 mėn.
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E • Redakcija straipsnius tai- 
= so savo nuožiūra. Nesunau- 
= dotų straipsnių nesaugo, juos 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmč 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. lr 
ketv. i—4 ir 7—9: antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 7S5-4477. Rez. PR 8-6000

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBE — NERVŲ IR 
EMOOINflS LIGOS

Crawford Medical Building 
0440 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija Ir niokfu ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu rez. PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
.1 O K š A

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai lr nuo 5 iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.__a-..,. ...___________________
Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street r 

Ofiso vai. kasdien nūn 7 iki 9 v. vi., 
šešt nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 63rd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir
penktad. nuo 12 — 4 vai. p. p.. 6 - S 
vai. vak., Šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 ilki 4 popiet

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OFTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

OR. FRANK PLECKAS, Opi.
8424 H. 83rd St, GK 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 025-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r., iki 9 v. v. Treč. ir
Šeštad. 8 v. r.1 iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

 (By appt.)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 7lst 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, IU.

Kabineto tel. 087-2020 
Namg tol. 830-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel REllanoe 5-4410 
Rez. GRovelhUl 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v„ penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3000

5V
6 or 12
MONTH
$5/000
or MORE

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERKD PHYSIOAL
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chicago, III. 
Diathermy — LTtraaound —

Massage 
Tik susitarus

Vai.: pirm. — antrad. — ketv. —
' penkt. 2—8 v. popiet Šeštad. 2—4 
i vai. popiet

Tel. FR 6-3085 arba FR 6-6885

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospeet 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. ir
penkt. nuo 2 ik) 4 vai. ir nuo 6 iki 8 I v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu
laiku pagal susitarimą.

Per annunt

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarferly
Computed and Paid 

as oft
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dee. gj

Savings certificates issued 
for six months or one 
yo.r—in minimum 
amounts of *5,000.00, 
and tharaaftar in 
multiples of *500.00. 
EarninW aro paid at 
maturity.

PETER KĄZANĄŲSKAg. H»SIQ6NT

ederal 
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago. III. 60608 

Virginia 7-7747

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7150 South \Vestei n Avenue 

Pirmad., antraa.. ketvirt. tr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečlad. nui 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1108 
__________ Rez. tel. 230-2010__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susitartma

Of. Tel. HE 4-2123, Nantu GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue 
Vai.: nlrm.. antrd., ketv. 6—8 vai
vale., penkt. ir šeštad. 2—4 popįet

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 0-0446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VfINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą
Ofiso tel. PR 8-777S. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valąndoą: pirmad., ketv„ 6—8 v*j 
• antra ' Ir penkt 1—4 vaL

Priiminėja tik susitartu. ■

Ofiso tel. 767-2141 Namu 686-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
įr ketVlrt. 6-8 v. vakaro,
šeštadieniais ll-i vai. popiet.

GERKT.ES
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Didžioji baimė ir

PLAČIOJI ŠYPSENA
Jaunimo dvasios žalojimas intensyvėja

Ateistinis "mokslas" siekia nužmoginti ir nutautinti

PARAKO STATINĖ ŠOKINĖJA
DR, P. MAČIULIS

Amerikiečių jaunųjų poetų 
rinkinėlyje moksleivė Allen 
viename eilėraštyje rašo, kad 
žmogus negali sustabdyti vėjo 
pūtimo, jis gali tik nuo jo pa
sislėpti, nes vėjas yra Dievo 
leistas. Laisvė gi yra viena di
džiausių Dievo žmogui duotų 
dovanų ir todėl ją nugalėti 
pastangos yra, buvo ir bus ne
vaisingos. Galima žmogų ir 
ištisas tautas užtverti kalėji
me, tačiau pačios laisvės ne
bus galima nugalėti. Ir nenuo 
stabu, kad prez. Nixonas, šį
met pasirašęs Pavergtųjų tau
tų savaitės proklamaciją, pas
tebėjo, jog rytų Europos tau
tos neprarado laisvės troški
mo. Tai žino ne tik pavergtie
ji, bet ir pavergėjai, ir t«dėl, 
norėdami neatrodyti tokie bai
sūs, pradeda šypsotis, kad 
taip sumažintų išorinį ir vidu
jinį pavojų.

*
Liepos 10 d. Sovietų Sąjun

gos užs. reikalų min. Andrei 
Gromyko Maskvoje pasakė kai 
bą, kurioje labai jau taikai 
atsiliepė apie Ameriką. Kaip 
skelbia “Chicago Todav” dien
raštis, Gromyko kalbėjo kaip 
taikos apaštalas, kviesdamas 
Jungtines Amerikos Valstybes 
taikiai spręsti visas tarptauti
nes problemas. Net, esą, ir 
Vietnamo reikalai prie geros 
valios gali būti taikiai išspręs
ti. Ir čikagiškis dienrašt. klau
sdamas, kodėl gi taip plačiai 
šypsosi Gromyko, čia pat at
sako, kad turi šypsotis, kai 
Kiniia graso, kai nuolat auga 
Kinijos atominis pajėgumas. 
Ir kaip laikraštis toliau tei
gia, Amerika nori gerų santy
kiu, bet jai nėra reikalo tuoj 
pulti Maskvai į srlėbį. Abu di
dieji komunistiniai kraštai sie
kia Amerikos draugystės, nes 
susirėmimo atveju Amerika 
gali išgelbėti kokio nors kraš
to diktatūrą, ka ji iau kartą 
yra padarius, šiuolaikiniai A- 
merikos politiniai ėjimai nieko 
kol kas negąsdina, ir prez. Ni- 
xono kelionė Rumunijon, ku
ri išgelbėjo Maskvoje Kiniją 
nuo pasmerkimo, rodo. kad ji 
nepuola Maskvai j glėbį, kai 
nusišypsojo Gromyko.

Iš lietuviško taško žiūrint, 
mums nieko kito nereikia da
ryti. kaip tik nuolat kalbėti, 
rašyti ir liudyti, kad visos Mas 
kvos šypsenos, kol ji neparo
do geros valios ir neduoda lais
vės pavergtiesiems, yra tik 
apgaulingas pasaulio gundy
mas ir viliojimas į žabangas. 
Visos šypsenos yra nieko ne
vertos, kol Maskva nerodo jo
kių režimo palengvinimo ženk
lų. Ypač dabar ji kaip tik tą 
režimą bent Lietuvoj kietina 
ir gyventojus dar labiau spau
džia, kiek tai matyti stebint 
kultūrinį gyvenimą.

Baigę Pavergtųjų tautų sa
vaitės minėjimą, neturime ma
nyti, kad su tos savaitės de
monstracijomis ir komunisti
nės vergovės liudijimais jau 
baigėsi mūsų uždaviniai. Kaip

M

motiną mes turime atsiminti

Spaudoj ir gyvenime

KOSYGINAS SVEIKINO VYSKUPUS

Zagorsko vienuolyne, netoli 
Maskvos, įvyko Sovietų Sąjungos 
tikybų atstovų suvažiavimas, ku
riam, kaip jau esame rašę, nėbu 
vo leista spręsti jokių tikybinių 
klausimų, o tik pasisakyti taikos 
ir bendradarbiavimo klausimais, 
ir, aišku, pasmerkti “kapitalisti
nius imperialistus”.

Vokietijos laikraštis “Die 
Welt” liepos 3 d. numeryje skel
bė, kad suvažiavusius vyskupus 
ir kitus Bažnyčių atstovus pasvei
kino Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Kosyginas, sveikini
mą atsiųsdamas per religiniams 
reikalams tvarkyti įstaigos prie 
ministerių kabineto viršininką 
Kurjedovą.

Jeigu Kosyginas tikrai norėjo 
parodyti nors kokį prielankumą

ne tik motinos dieną, bet ir 
visada, taip visada turime atsi 
minti ir savo tėvynę ne tik o- 
ficialiaisiais, komunistinę tiro
niją demaskuojančiais momen
tais.

*
Komunistai šypsosi, jie nori 

savo šypsena užhipnatizuoti a- 
merikiečius, kad nebūtų įreng
ta antiraketinė sistema mies
tuose. Maskva šypsosi, kad 
nebūtų stiprinamas Nato, Mas 
kva nori, kad susirėmimo su 
kinais momentu ją Amerika 
vėl taip pat remtų kaip II-jo 
pasaulinio karo metu.

Apie karą rašydamas savo 
atsiminimus sovietinis genero
las Žukovas tą milžinišką pa
ramą prisimena tik puse sa
kinio, kad, esą, parama ėjo per 
lėtai ir jos buvo permažai. 
Taigi net istorinėj knygoj skel 
biamas melas, ir naujų politi
nių įvykių plotmėje tai reikia 
amerikiečiams priminti. Šyp
sena amerikiečius apgauna. 
Štai, Maskvoje besilankyda
mas buvęs viceprezidentas 
Humrohrey vyko medžioti su 
Sovietų Sąjungos gynybos 
mni. pavaduotoju gen. Sergej 
Sokolovu, kuris praėjusiais 
metais tuo laiku medžiojo če
kus. Besišypsodami Sovietai 
tačiau nevengia ir tos pačios 
šypsenos metu padaryti Ame
rikai akibrokštų, kaip tai įvy
ko su skridimu į mėnulį. At
mesdami viešą kvietimą stebė
ti skrydi į mėnulį, komunistai 
norėjo pavogti iš Amerikos 
bent dalį pasaulio dėmesio, pa
siųsdami savo nieko nauio pa
žangai neatnešantį satelitą, ku 
rio žygis anot “Sun - Times” 
baigėsi “kaput”. Nuolat rašant 
ar privačiai kalbant su ameri
kiečiais, reikia iškelti sovieti
nės apgaulės momentus, A- 
merikos pranašumą ir paste
bėti, kad juo labiau Maskva 
šypsosi, juo labiau matyti jos 
kruvini dantys.

*
Laisvė yra didžioji kiekvie

no diktatoriaus baimė. Mes čia 
esame laisvi, ir tei yra vienas 
didžiųjų ginklų, kuriuos mes 
galime naudoti kovai prieš ko
munizmą.
Kad mūsų žodis, mūsų laiškai, 

kad visa mūsų lietuviškoji veik 
la komunistam nepatinka, jau 
daugelį kartų įsitikinom. Di
džiosios baimės šešėlyje be
sišypsanti Maskva yra susirū
pinusi savo diktatūros likimu. 
Mūsų veiksnių pareiga, užuot 
įvairių ginčų, informuoti ame
rikiečių visuomenę ir atsakin
gus asmenis apie Maskvos ke
tinimus, apie jos buvusią drau
gystę su naciais, apie jos no
rą vienoj rankoj laikyti ar
moniką, grojančią taikingą me 
lodiią, o kitoj šautuvą, stipri
nantį vergiją. Jeigu privatiem 
asmenims sunku prisiruošti, 
tai mūsų veiksnių pareiga kaip 
tik suefektyvinti informaciją, 
demaskuojančią komunizmą, 
ką LB jau gražiai yra pradė
jusi. Al. B.

suvažiavusiems tikybų atstovams, 
reikėjo jiems palikti laisvę toje 
konferencijoje svarstyti ir religi
nius reikalus. Reikėjo sudaryti 
sąlygas, kad eiliniai tikintieji ir 
dvasininkai turėtų teisę ir savus 
paaiškinimus išspausdinti lai
kraščiuose, kai jie Sovietų spau
doje yra puolami. Reikėjo tikin
tiesiems duoti teisę, visame kul
tūriniame pasaulyje pripažįsta
mą, turėti savo laikraščius. Rei
kėjo nuimti tokias bausmes kaip 
tiems trims lietuviams, kuni
gams, kurie buvo nubausti už 
nugabenimą memorandumo į 
Maskvą, siekiant nors kiek lais
vės kunigų seminarijai. Kai Ko
syginas tų dalykų nedaro, tai jo 
sveikinimass yra tik gėdinga veid
mainystė* ... ______

Sovietinė mokykla turi pa
ruošti tikrus ateistus. Pagal 
“Tarybinį Mokytoją” (1965.11. 
18) neužtenka, kad mokinys jau 
“nepraktikuoja religinių apei
gų, nelanko bažnyčios” (kas 
griežtai draudžiama). Tai dar 
tik pusė ateistinio auklėjimo. 
Reikia išleisti į gyvenimą moks
linei pasaulėžiūra apginkluotą 
“kovingą ateistą”. Todėl nuolat Į 
klausimais ir anketomis tikrina 
mas mokinių ateitsinis nusista
tymas.

Pastangos atskirti vaikus 
nuo tėvų

Didžiausia ateistinio auklėji
mo kliūtis — religingi tėvai. 
Kai atskyrus mokinius nuo šei
mos ir jos įtakos, pristeigta in
ternatų, kur jau nesiekia šeimos 
įtaka. Tačiau nusiskundžiama, 
kad ir į internatus nemažai vai
kų ateina iš religingų šeimų. 
Esą yra tokių vaikų, kurių “są
monės apnuodijimas sukelia 
daug rūpesčio”.

“Tarybinėj Mokykloj” (1965, 
nr. 2) S. Šimkus įrodinėja, kad 
reikia veikti mokinių tėvus tiek 
per pačius mokinius, tiek indi
vidualiai “aipdirbinėjant” tėvus. 
To darbo turi imtis tiek mo
kytojai, tiek partiniai darbuo
to iai. O tėvų pažiūras turi iš
duoti patys mokiniai. Moki
niams nuolat pateikiamos anke
tos. Vieną tokių anketų čia pa
teikiame. Kad nekristų į akis 
jos tikslas, ji pavadinta “Socio
loginio tyrimo anketa”.

1. Tavo požiūris į ateistinį 
auklėjimą mūsų mokykloje ? 
(būtinas — kodėl?; nebūtinas 
— kodėl?).

2. Kaip turi būti vedamas a-
teistinis auklėjimas mūsų mo
kykloje ? (tavo nuomonė).

3. Tavo socialinė kilmė: tar- 
nauibjtų, darbininkų, kolūkie
čių.

4. Ar yra religingų šeimoje: 
tėtė, mama, senelė, senelis?

5. Jeigu yra šeimoje religin
gų narių, tai kokiais klausimais 
jie nesutinka su mokslo lini
ja?

6. Ar lanko šeimos nariai baž 
nyčią ?

7. Kas iš šeimos narių tiki 
paviršutiniškai ?

8. Kokių religinių švenčių

Minėtas “Die Welt” numeris, 
aprašydamas tikybų suvažiavimą 
Zagorske, pažymi, kad Lietuvoje 
yra apie 2,1 mil. katalikų, Latvi
joje yra apie 500,000 liuteronų, o 
Rusijoje apie 350,000. Baptistų 
skaičius Sovietų Sąjungoje esąs 
paaugęs ir dabar siekia pusę mi 
lijono. Laikraštis sumini, kad 
Latvijoje esą apie 570,000 kata
likų. Muzulmonų Sovietų Sąjun
goje esą apie 30 milijonų.

J. Žvilbutis

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVICLENE
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Žmonės švariau, tvarkingiau apsirengę, nors ir vi
sokių gali pamatyti geriau apsidairęs. Daug kur vyksta 
statyba. Neša vaikinai po akmenį, vos galėdami pa
kelti, ir krauna sieną. Nematau, kad cementuotų, at
rodo, kad tos krūvos taip ir laikosi. Ar čia akmenys 
ypatingi ar čia statyba nepaprasta.

Kitoj pusėj žmogus dažo nebaigtą statyti namą. 
Yra ir daugiau dažytų namų: balti, ružavi ar geltoni.

Vaistinėj švaru. Perku Nivea kremo, nes kitokio 
nė nėra. Etiopiška saulė mane veikia ir pamažu vis 
daugiau ir daugiau raustu. Kremą supakuoja net į po
pierinį maišelį. Tokį liuksusą seniai bemačiau.

Lauke karšta. Vyrai, eidami pro šalį, sveikinasi 
žemai nusilenkdami. Moterys kažkodėl nėra labai ma
lonios, laikosi rezervuotai. Bet draugiškiausi tai vaikai.

Viešbučio valgomajam sėdi jaunas vyras apsikro
vęs popieriais ir rašo. Tai mokytojas, atvažiavęs pa
ruošti mokyklai egzaminus. Atrodo, amerikietis. Ir ko
kių žmonių tik nesutinki!

Kiti du baltaodžiai yra prancūzai ąrchęologai, pra
dėję apie Axum kasinėjimus. Visi kiti tamsios odos, 
nors .it ne negrai, SehnininkaL italaų het, atrodo, čia

prisilaiko šeima?
9. Kokių prisilaiko šeimoje re

liginių apeigų?
10. Ar tvirta tavo religinė 

pasaulėžiūra (ar tiki) ?
11 Kokiais klausimais tu dar 

be loji?
12. Kas padėjo ar padeda at

sikratyti religiniais prietarais?
13. Kokias religinio turinio 

knygas esi skaitęs ir kas tau 
jas .paskatino perskaityti?

14. Kokį įspūdi tau paliko 
perskaitytos religinės knygos?

15. Kada paskutinį kartą bu
vai bažnyčioje?

16. Kokia tavo nuomonė tikė
jimo klausimu?

17. Kokį vaidmenį religija 
vaidina komunizmo statyboje?

Iš panašių anketų klausimu 
aišku, kad sovietinei mokvkląi 
rūpi ne tik mokinių santykis su 
religija, ne tik “pažanga” at
sikratant “religiinais prieta
rais”, bet ir jų tėvu. senelių ir 
kitų šeimos nariu religiniai nu
sistatymai. Norima iššifruoti 
tuos šaltinius, iš kurių mokiniai 
gauna žinias apie religiią. O 
juos suradus, prasideda jau tė
vų “aipdirbinėjimas” su visomis 
to pasėkomis. Vaikai gi paver
čiami tėvų išdavikais. Natūra
lus ryšys tarp tėvų ir vaikų ar
domas. atimant tėvams laisvę 
auklėti savo vaikus pagal savo 
sąžinę.
Belaisvių vyskupų klausimas

Spaudoje Skaitome, kad ko
munistiniuose kraštuose, kur 
stalinistinio režimo metu vysku
pai buvo nuteisti įvairiomis baus 
mėmis, uždaryti kalėjimuose ar 
koncentracijos stovyklose, nu
šalinti nuo pareigu vėliau imta 
amnestuoti, rehabilituoti, per
žiūrėti ju bylas ir teismo spren
dimus. Taip savo laiku įvyko 
Lenkiioje, vėliau Vengriioie, pa 
skutimu laiku Čekoslovakijoje, 
Rumuniio.ie. Tik okupuotoje 
Lietuvoje niekas nesikeičia. Be
sigiriant visose srityse pažanga, 
replės sukausiančios Lietuvos 
Bažnyčią, nė kiek neatsileidžia. 
Nušalinti nuo vyskupijų val
dymo, neturi asmens laisvės 
vvškupai J. Steponavičius ir V. 
Sladkevičius iau daugiau kaip 
10 metu vra komunistinio žiau
raus režimo aukomis.

Kai iš Lietuvos į Vakarus at
vykusių visdkių sričių specia
listų, artistų paklausiama, kaip 
ten yra su tais ištremtais vys
kupais, vieni jų sako nieko ne
žiną, kaip ir dėl ko tas įvyko, 
o kiti stačiai atrėžia: “Nusi
kalto veikiantiems įstatymams. 
O prieš įstatymus pas mus visi 
yra lygūs — tiek eilinis pilie
tis, tiek vyskupas”. Bet kai 
imama teirautis kokiems įstaty
mams jie yra nusikaltę, kokia ir

kaip ilga yra bausmė, paklaus
tieji išsisuka atsakymu; “Aš 
tuo reikalu nesidomėjau, tad ir 
smulkmenų nežinau...”

O faktas yra visiems žinomas. 
Vyskupams Steponavičiui ir 
Sladkevičiui nebuvo pateiktas 
joks kaltinamasis aktas, nebuvo 
jokio teismo, kuriame kaltina
masis galėtų teisintis, gintis, ne
buvo nustatytas bausmės dydis, 
nei jos laikas, po kurio galėtų 
grįžti į normalų gyvenimą. Jie 
buvo grynai policinėmis priemo 
nėmis ištremti iš savo vyskupi
jų, apgyvendinti Latvijos pasie
nyje (Žagarėje ir Nemunėlio 
Radviliškvie) policijos priežiū
roje, atskirti nuo kunigų ir ti
kinčiųjų, negalėdami eiti gany
tojų pareigų. Visa tai rodo vie
ną kovos prieš Bažnyčią būdą: 
suardyti hierarchiją, neleisti jai 
eiti savo pareigų ir tuo būdu 
slpnintį religinį gyvenimą.

Kiek iš Lietuvą lankiusių as
menų girdėti, ištremtieji ir nu
šalintieji vyskupai tiek kunigų, 
tiek tikinčiuiu yra laikomi kan
kiniais už tikėjimą. Jais Lietu
vos katalikai didžiuojas, iuos 
gerbia kaip nepalaužiamus tikėli 
mo išpažinėjus, kurie nenasida- 
vė ateistinės valdžios vilionėms 
ir net būdami nelaisvėje drąsiai 
vykdo savo misiją — liudija 
Kristų jo kelyje į Golgotą.

Kai laisvajame pasaulyje 
koks nors komunistas revoliu
cionierius, pasikėsinęs prieš val
džią, teismo nubaudžiamas ir į- 
metamas į kalėjimą, tuojau vi
sokie žmoniškumo ir žmogaus 
teisių gynėjai, humanistai, ju
ristai, parlamentarai vyksta į 
vietą tyrinėti teismo procedū
ros, ištirti vietoje, kokiose są
lygose yra kalinys. Paskui par
lamentuose interpeliacijos, gat
vėse demonstracijos prieš žmo
gaus laisvės varžymą dėl jo įsi-

Astronautas Alan Bean skris j mėnulį su Apollo 12. Jis čia seka Apol
lo 11 žygį erdvių centre Houston, Texas.

taip ilgai gyvenę, kad iš veido lyg ir čia priklausytų.
Žiūriu pro langą — lyja. Nuotaika krenta, nes koks 

čia ekskursavimas per lietų! Bet kai atvažiuoja maši
na, jau giedra ir saulėta. Niekur nemačiau tokio grei
to pasikeitimo.

Mano gidas vyresnio amžiaus ir labai tamsus. 
Daug nekalba ir kol kas jo “neperkandu”.

Važiuojam keturiese — aš ir trys palydovai: gidas, 
šoferis, o kas trečias, nė nežinau, tik visur atidarinė
ja duris ir padeda išlipti iš mašinos. Jaučiuosi kaip 
karalienė Saba, nes čia jos miestas.

Prieš 63 m. priemiestyje, dirbamuose laukuose, bu
vo netikėtai atkasti iš V amž. karaliaus Kaleb rūmų 
pamatai. Po jais rastos dvi angos ir patalpa, kurioje, 
atkastoje patalpoje Ibuvęimperatoriaus turtai, kuriuos 
gas Litmann tenai atradęs knygas, kurias nusivežęs į 
Vokietiją išversti, bet netikėtai miręs ir niekas nežino, 
kur tos knygos dabar yra. Bet žmonės įsitikinę, kad 
atrodo, buvo palaidotas karalius. Vokiečių archeolo- 
nežinia kas pagrobęs.

Griuvėsius mums aprodinėja nebylys jaunuolis, la
bai paslaugus, mandagus ir susidomėjęs savo pareigo
mis. Jis neleidžia praeiti nė pro vieną įbrėžimą sienoje. 
Rodo kryžių ir kitokius ženklus, kurių reikšmės kol 
kas dar niekas neišaiškino. Kryžius įrodo, kad jau tais 
laikais Etiopijoj viešpatavo krikščionybė.

Netoliese vyksta kiti kasinėjimai. Vieno ūkininko 
žemėje netikėtai atsirado gilus įdubimas. Pradėjus kas
ti užtiktas kryžiaus formos šulinys. Dabar prancūzas 
archeologas, kuris gyvena mano viešbutyje, vadovauja 
tolimesniems darbams. Pagal padavimą čia turįs būti 
praėjimas iki Raudonosios jūros.

Tiesiog nuostabiai begėdiškai 
atrodo skirtumas tarp sunkiai 
judančių diplomatinių žygių tai
kai atstatyti Vid. Rytuose ir 
ginkluotų susirėmimų tame tra
giškame žemės kampelyje.

Egipto kariai prieš kelioliką 
dienų tris kartus peržengė dar 
vis tebeuždarytą Sueso kanalą, 
atakuodami Izraelio pozicijas 
prie kanalo, ir mažiausiai du 
kartu Izraelio daliniai atsikirto.

Sueso kanalo žiotyse Egipto 
ir Izraelio kovos lėktuvai susi
rėmė, arabų partizanai susprog
dino vieną naftotekio vamzdi 
netoli Haifos uosto, o Izraelio 
daliniai, įsiveržę į Jordano teri
toriją, sunaikino kelis arabų 
partizanų lizdus — bunkerius.

Visa tai turint galvoje, tenka 
pripažinti, kad Jungtinių Tautų 
karo paliaubų komisija pasidarė 
visai nereikšminga, nes jos nie
kas nefoėklauso.

Tuo tarpu keturių didžiųjų 
valstybių atstovai susitiko Jun
gtinių Tautų vyriausioje būs
tinėje New Yorke dviem valan
dom antradienį, VI.21, pasvars-

tikinimų ir pan. Bet kodėl nie
kam nė į galvą neateina mintis 
patyrinėti, kodėl neteko laisvės 
du Lietuvos vyskupai, kokiose 
sąlygose jie yra, tarsi juodu ne
būtų žmonės, o daiktai. Visokie 
šunų ir kačių globėjai bent tiek 
susidomėtų, kad nekalti vysku
pai yra gyvos būtybės...
'Reikia patiems lietuviams dau

giau kelti viešumon tą žiaurų 
pasielgimą, kurio galo nematy
ti, su Lietuvos vyskupais, bels
ti , visokių humanizmą ir žmo
gaus teisių saugojimą skelbian
čius sambūrius, kad pažvelgtu 
ir j Lietuvą, kur du vyskupai 
kenčia Maskvos vykdomą ver- 
įgiia. žmogaus teisiu paneigimą 
ir Bažnyčios hierarchijos perse
kiojimą.

Važiuojam pro karalienės Sabos baseiną. Ji turėjo 
būti gera plaukikė, jei galėjo ten maudytis, nes basei
nas gilus ir labai didelis. Dabar jis tuščias, bet pla
nuojama pripildyti vandens ir leisti miesto žmonėms 
naudotis^ Vandens problema, kaip ir visoj Etiopijoj, 
čia taip pat yra labai aktuali. Vienur jis sunkiai pri
einamas, o kitur — sūrus.

Beveik miesto viduryje yra lyg obeliskų parkas. 
Didžiausias stovįs jų- yra 8 aukštų, iškaltas iš vienti
so akmens. Atrodo, kad anais laikais žmonės mažais 
objektais neužsiimdavo ir, jei ką darydavo, tai iš visos 
uolos, kokią ir šiais laikas su visomis moderniausio
mis mechaniškomis priemonėmis būtų sunku iš vietos 
pajudinti.

Vienas obelisko šonas vaizduoja langus ir duris su 
užraktu. Jis stovi ant akmens pakopos, kurios kraštai 
išgraviruoti vynuogėmis, o vidury yra 4 didelės skylės. 
Sakoma, kad ten buvo gaminamas vynuogių vynas, 
naudojamas aukai.

Šį obeliską pastatė karalius Ezana krikščionybės 
pačioj pradžioj. Atrodo, kad jis dar tikėjo saulę, mė
nulį esant dievais.

Šalia — visa eilė mažesnių obeliskų. Kiekvienas 
krašto valdovas, laimėjęs mūšį, tą įvykį atžymėdavo 
nauju paminklu. Obeliskų priskaitoma net 666.

Didžiausias jų, net 33 metrų, nugriuvęs. Milžiniš
kas jo kūnas suskilęs į 3 dalis ir atrodo toks masy
vus, kad neįmanoma būtų jį atstatyti. Žmonės pasakoja, 
kad ant jo viršūnės buvęs akmuo, kuris nakties metu 
apšviesdavęs visą miestą. Kur jis dingęs, niekas nežino.

(Bus daugiau)

I tyti Vid. Rytų klausimų. Mano
ma, nieko aiškaus neišsprendus,
reikalas buvo atidėtas, susite- «
rus po savaitės laiko vėl susi
rinkti.

Vargiai to užtenka, kada tas 
žemės pakraštis tebėra patran
kų drebinamas, kiekvienu me
tu gali išsiveržti į karą pilnu 
mastu, nes tai kaip tik čia ir y- 
ra didžiausias pavojus pasau
lio taikai sudrumsti.

Izraelis ir įvairios arabų vy
riausybės žaidžia labai jautrų 
ir pavojingą žaidimą ir nema
tyti jokio patikinimo, kad bet 
kuri šalis norėtų visuomet ir 
kiekvienu atveju apsavrstyti 
savo toli siekiančius tikslus. 
Atrodo, kad abi pusės dairosi 
į šalis, laukdamos bei tikėda
mos didesnės paramos iš didžų- 
jų pasaulnės jėgos varžovų.

Jeigu egiptiečiai puldinės Iz
raelio užimtas pozicijas rytinia
me Sueso kanalo šone, nėra vi
sai negalima, kad Izraelis at
kirčiu nesubombarduotų Aswa- 
no užtvankos, neseniai pastaty
tos ant Nilo upės. Netenka a- 
bejoti, kad kariniu požiūriu Iz
raelis nepajėgtų sugriauti užt
vankos, tuo plačiai užtvindinda- 
mas šiaurinę Egipto dalį ir pas
kutinę to krašto ekonominę būs 
tinę — šaltinį.

Toks Izraelio užmojis galėtų 
iššaukti Gamai Abdel Nasserio 
puolimą žemės ir oro pajėgomis 
Jeruzalę ir Tel Avivą. Visa tai 

' duotu progos išbandvti atomi
nes jėgas tarp Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir Sovietų Są
jungos, — abi didžiąsias galy
bes, turinčias Vidurio Rytuose 
savų interesų.

Savaitinių pasitarimų Jungti
nėse Tautose, New Yorke, visai 
nepakanka. Turėtų paveikti 
daug didesni reikalai Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Sovietų 
Sąjungos, Prancūzijos ir Angli
jos atstovus surasti sprendimą 
taikai Art. Rytuose išlaikyt. Lai 
kas, atrodo, veikia priešinga 
kryptimi, negu pasisakė prezi
dentas Nixonas, dabartinį pa
sauli palygindamas su parako 
statine.

Anksčiau ar vėliau — sprogi - 
mas turės įvykti. Gal netgi 
anksčiau, jeigu nebus imamasi 
rimtų žingsnių, kad tai atitoli
nus.

Dar tebebūnant Vokietijoje, 
berods, 1946 metais, vokiečius 
prieš metus privertus kapituliuo 
ti, buvo spėliojama, kur įsilieps
nos busimasis karas. Ir jau tuo
met sakyta, kad grečiausia Art 
Rytuose...

— Amerikoje virinimas meta
lo elektra užpatentuotas 1886 
m. rugpiūčio 10 d.
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MARIJONŲ VIENUOLIJOS 

KAPITULA
Pranešimas apie vienuolijos veiklą ir Šv. Tėvo linkėjimus

Marijonų kapitula, kuri pradė
jo savo darbus birželio 10 d., pa
siuntė pop. Pauliui VI telegra
mą, kurioje pareiškė Bažnyčios 
Galvai savo pagarbą, atsidavimą 
ir paklusnumą ir paprašė palai
minimo kapitulos nariams ir jos 
darbams. I tai gautas atsakymas, 
kuriame popiežius visus laimina 
ir linki sėkmingo darbo vienuoli
jos atnaujinime. Taip pat gauta 
sveikinimo ir linkėjimų telegra
mos iš Vienuolių kongregacijos 
prefekto kard. Antoniutti, Rytų 
Bažnyčios kongregacijos prefek
to kard. De Fuerstenburg, Katali- 
to kard. DeFuerstenburg, Katali
kiškojo auklėjimo kongregacijos 
prefekto Garrone bei daugelio 
marijonų, nedalyvaujančių kapi
tuloje.

Siu metų liepos 16 d. Castel 
Gandolfo popiežiaus vasarinėje 
rezidencijoje Pauliaus VI visus 
kapitulos narius priėmė atskiro
je audencijoje ir jiems pasakė 
kalbų.

“Biangieji sūnūs, norime tarti 
nuoširdų pasveikinimą ir tėviš
ką padrąsinimą Marijonų vie
nuolijos kapitulos tėvams, kurie 
šiuo metu yra susirinkę į specia 
lią kapitulą peržiūrėti savo įsta 
tymus pagal antgamtinį ir vidu
jinį atsinaujinimą, kurio norėjo 
Vatikano II susirinkimas.

Mes reiškiame gyvą pasitenki
nimą dėl taip svarbaus darbo, ku
rio ėmėtės, ir todėl norime pa
reikšti mūsų linkėjimus šiuo vie
nu žodžiu: ištikimybė.

Pirmiausia ištikimybė Kristui, 
kurio jūs, kaip vienuoliai, kilniai 
pasekėte, jo kviečiami, ir norite 
gyventi jo pavyzdžiu tikrame ne
turte, grynoje skaistybėje ir kil
niame klusnume. Šių dienų pa
saulis laukia, netgi, pasakytume, 
reikalauja iš jūsų ryškaus Evan
gelijos patarimų vykdymo pavyz
džio.

Ištikimybė Bažnyčiai, Kristaus 
Sužadėtinei, kuri savo ilgų am
žių patirtimi, su dieviška išmin
timi tvarko vienuolinio gyveni
mo būdus ir formas.

Pagaliau ištikimybė jūsų stei
gėjams. Jie jums suteikia brangų

palikimą savo pamokymais ir pa
vyzdžiais, kas turi būti modelis 
ir paskata, kaip realizuoti jūsų 
vienuoliškumą, tą — būti vienuo
liais.

Su šiais linkėjimais iš visos 
širdies teikiame vienuolijos gene
rolui ir visiems čia esantiems vie
nuolijos nariams, visiems jūsų bro 
liams apaštališkąjį palaiminimą, 
kaip išraišką ir laidą gausių dan
gaus malonių”.

Po to popiežius dar pasikalbė
jo su vysk. Č. Sipovičium, kuris 
ta proga įteikė popiežiui auką jo 
labdaringiems darbams paremti.

Kapitula pradėjo savo darbą 
apyskaitomis, kurias davė tiek 
provincijolai, tiek vienuolijos ge
nerolas vysk. Sipovičius. Iš jų pa
aiškėjo, kad dabartiniu metu vie
nuolijoje yra 2 vyskupai, 277 ku
nigai, 25 klierikai, 88 broliai, 3 
naujokai, 33 postuliantai ir 3a- 
gregatai. Be to, dar mokyklose 
yra 109 kandidatai. 1963 - 1969 
metų laikotarpyje mirė 34 nariai. 
Marijonai turi 34 namus - vie
nuolynus ir 55 misijas, kur dir
ba 1-2 kunigai.

Iš darbų matyti, kad 143 ma
rijonai veda parapijas arba dir
ba parapinį darbą, 43 dėsto reli
giją mokyklose. Savų įvairių laip
snių mokyklų turi 11. Kita darbo 
sritis - spauda. Leidžia laikraš
čius: 5 lietuvių kalba, 6 anglų 
kalba, 3 lenkų kalba ir po vieną 
lotynų kalba, gudų ir ispanų kal
bomis. Marijonai šešerių metų 
laikotarpyje yra parašę ir išleidę 
11 knygų lietuvių kalba, 13 - len
kų kalba, 4 - gudų kalba, 2 - an
glų L ir 1 - ispanų kalba.

Rytų apeigų vienuolijos yra 1 
namas ir 2 misijos. Viso rytų a— 
peigų kunigų yra 12,

Paaiškėjus, kad vienuolijos at
naujinimo ir šiems laikams pri
taikymo pagal Vatikano II susi
rinkimo nuostatus darbas yra 
gana sudėtingas, todėl aptarus 
tik pagrindines to darbo gaires, 
nutarta šioji kapitulos sesija baig
ti liepos 31 d. ir kitai sesijai susi
rinkti ateinančiais metais.

Liepos 28 d. įvyks rinkimai nau 
jos vienuolijos vadovybės ir pro
vincijolų.

Astronautai gavo ir tebegauna tūkstančius laiškų iš viso pasaulio. Iš vi
so yra jau apie 250.000 laiškų, kuriuos čia pašto tarnautojai skirsto 
Hornet lėktuvnešyje, kuris paims astronautus, grįžusius iš erdvių.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
CALIFORNIJOS LIETUVIŲ 

RADIJAS

Astronautų Collins ir Aldrin žmonos džiaugiasi, kad, jų vyrų kelionė 
gerai pavyko.

MOSU KOLONIJOSE

pavestas valdybos nariui St. I- 
vanauskui.

Pirmame posėdyje dalyvės iš
sirinko vyriausia šeimininke L. 
Raubienę, kuriai pasižadėjo nuo 
širdžiai talkininkauti visos po
sėdy dalyvavusios ponios.

Kun. A. Treška bažnyčioje 
paskelbė apie rengiamą vaka
rienę. Prel. Jude leido naudotis 
sale nemokamai. Joje pats da
lyvavo ir nemažą sumą paau
kojo. Vakarienėj dalyvavo taip 
pat kun. A. Treška, kun. Valys 
ir daug kitų. Stalų puošimo ini
ciatorė buvo J. Puodžiūnienė, 
kuriai talkininkavo apylinkės 

Inariai.
Šioje vakarienėje dalyvavo 

Lietuvių fondo tarybos narys 
inž. Kutkus, kuris pasakė išsa
mią kalbą. Vakarienę pradėjo 
LB apyl. valdybos pirm. dr. St. 
Balys, paprašydamas kun. A. 
Trešką sukalbėti invokaciją

Pr. Turūta pristatė šios va
karienės gerbiamą svečią inž. 
Kutkų, detroitiškį. Nors dauge
lis dalyvių buvo painformuoti 
apie LF ir jo paskirtį, bet sve
čias savo išsamioje ir turinin
goje kalboje plačiau ir išsamiau 
išryškino, pavaizduodamas, kam 
ir kuriam tikslui buvo išdalin
ta nemaža suma pinigų,

Baigdamas kalbą, pasidžiau
gė, kad turėjo malonios progos 
pabuvoti su grandrapiečiais pir 
mu kartu ir perdavė savo, ta
rybos ir valdybos vardu geriau 
sius linkėjimus. Palinkėjo pa
sispaudus išpildyti kvotą. Su
sirinkusieji svečiui ilgai plojo 
Vakarienės metu buvo surink
ta 1,127 dol. Aukas lapais rin
ko Ivanauskas, Bartaška ir Tu
rūta. Po 100 dol. ai’kojo Pr. 
Turūta, Pr. Kestauskas, Stro- 
liai, L. Raubienė, A. A. dr. Ri
čardo Trumpausko atminimui
— M. Trumpauskienė ir J. Puo
džiūnienė, Pr. Žilaitis, V. Ponai
tis, O. ir J. Treškai ir Ivanaus
kai, po 65 — Malakauskai, 30
— G.. J. Balys Vietname ka
riaują, 20 — Bliudnikai, po 10
— K. Stepšys, kun. A. Treška, 
Baniunavičiai, Bartaškai, Ugens 
kiai, Jasinskai, po 5 — Girginai, 
J. Jonaitis, kun. Valys, A. Luko-

Hartford, Conn.

PAMINĖTA
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

SAVAITE

Nuo liepos 13 d. iki liepos 
19 d., kaip žinome, JAV prezi
dentas yra paskelbęs Pavergtų
jų tautų savaitę. Šią savaitę vi
si pavergtieji stengėsi, kiek ga
lima, ryškiau paminėti. Ji pa
minėta ir Hartforde.

Liepos 8 d. Connecticuto val
stijos gub. John Dempsey pri
ėmė PT delegaciją ir paskelbė 
Pavergtųjų tautų savaitę.

Pamaldos už pavergtuosius 
ir nukankintus buvo liepos 13 d. 
8 vai. rvto ukrainiečiu katalikų 
bažnyčioje, Wethersfield Avė., 
Hartford, Conn. Mišias laikė ir 
pamokslą pasakė ukrainiečių* 
kunigas Stephen Balandiuk. 
Prašė melstis už visus paverg
tuosius. Per mišias giedojo uk

rainiečių choras, vadovaujamas 
vargonininko P. Pryshlako. Pa
maldose dalyvavo ir lietuvių at
stovai: LB Hartfordo apygar
dos pirm. inž. Valerijonas Bal
čiūnas su ponia, Baltiečių s-gos 
lietuvių skyriaus atstovas Zig
mas Strazdas su ponia, Euge
nijus Žiūrys su ponia ( jis šiais 
metais buvo ir PT savaitės va
dovas) ir šių eilučių autorius.

Po pamaldų buvo bendri pus
ryčiai, kuriuose dalyvavo ir lie
tuvių atstovai. Čia pri’mtos ir 
rezoliucijos pavergtosioms tau
toms išlaisvinti. J. Bernotas 

Grand Rapids, Mich.

ŠAUNI VAKARIENE

LB Grand Rapids apylinkės 
vadovybės, susitarusi su LF j- 
galiotiniu surengė vakarienę, 
norėdama papildyti Lietuvių 
fondo kapitalą. Galutinis vaka
rienės suorganizavimas buvo

Gen. .Earle V/heeler (dešinėje) 
jungtinio štabo viršininkas, ir gen. 
Abrams, JAV karių Vietname va
das, tarėsi karių iš Vietnamo atit
raukimo reikalu.

ševičiūtė, Astrai, Medelinskienė, 
B. Šimukėnaitė, F. šimukėnaitė 
ir kiti mažesnėmis sumomis.

Susirinkusius gražiai nuteikė 
p. Puodžiūnienė ir St. Ivanaus
kas padainuodami porą duetų, 
kuriems akompanavo muz. A. 
Kamsickaitė, pabaigai Puodžiū
nienė paskaitė gražaus ir taik
laus humoro, aktualijų iš grand- 
rapiečių gyvenimo. Daugelį pa
lietė kultūringa forma ir sukė
lė gardaus juoko.

Po vakarienės susirinkusieji 
smagiai pašoko, pasilinksmini
mui grojant plokštelių muzikai, 
kuriomis rūpinosi ir tvarkė V. 
Baniu'kaitis. Dalyvis

Omaha, Nebr.

SKAUTŲ STOVYKLA

Vinco Kudirkos vietininkijos 
skautai ir Neries tunto skautės 
stovyklavo nuo liepos 6 iki 13 
d. prie Rays Calley ežerų, esan
čių už 23 mylių nuo Omahos. 
Stovyklos pavadintos “Vilnius” 
vadovybę sudarė: vadovas Al
gis Antanėlis, komendantė Dan
guolė Antanėlytė, ūkio reika
lų vedėja ir šeimininkė Laima 
Antanėlienė, skautų vadovas 
Paulius Burzdžius, vyresniųjų 
skaučių vadovė Julita Burzdie- 
nė, jaunesniu ių Skaučių vadovė 
Marta Šarkienė, ir laužvedė 
Laima Starkutė. Stovyklavo a- 
pie 70 dalyvių.

Programa buvo labai įvairi, 
paskiriant kiekvieną dieną spe
cialioms temoms apie Lietuvos 
kraštą, kultūrą, istoriją, geo
grafiją, o taip pat apie lietuvių 
isikūrimą ir susitvarkymą Ame
rikoje. Be to mokėsi tautinių 
šokių, dainavimo ir rengėsi iš
kilmingo laužo programai, į ku
rį buvo pakvestai visa bendruo
menė.

Iškilmingas laužas įvyko lie
pos 12 d. vakare, dalyvaujant 
100 svečių. Vėliavos nuleidimo 
iškilmių metu buvo paradas, 
raportai, isakymų skaitymas ir 
'žodžiai. Suliepsnojus laužui su
skambėjo tautiškos ir skautiš
kos dainos, kurioms dirigavo 
Laima Starkutė ir Danguolė 
Antanėlytė. Tarp dainų buvo 
įterpta programa, kuriai sto
vyklautojai per visą savaitę ruo 
šėsi. Laužo liepsnoms užgesus, 
svečiai aplankė skaučių suruoš
ta parodėlę, kurioje buvo išsta
tyti mergaičių piešti Lietuvos 
''žemėlapiai ir kiti ju pomėgio 
ra^ku darbeliai. Pavaišinti ka
vute ir skanumfynais, svečiai 
išsiskirstė.

Tai pirmoji stovykla po vie- 
bninkiios atsikūrimo, kuris įvy
ko ryšium su jubiliejiniais me
tais. Išrvškėio naujos asmeny
bėm stovyklos vadovybėje ir 
naujo tvarka stovvklavimo pra- 
vedime. Pasigėrėtina, kad v’s- 
kas nuėio geresnio susidrauga
vimo ir susidrausminimo krypti
mi. Atkreiptas tinkamas dėme
sys visuomenei ir snaudai. Vi
suomenė savo gausia parama 
prisidėjo prie stovyklos pasiseki 
mo. Už tai jai stovyklos vado
vas nuoširdžiai padėkojo. Tik
rai skautų stovykla sukėlė daug 
džiaugsmo ne tik stovyklauto
jams, be1 įr visai kolonijai. J. D.

mos vedėjo pareigų Stasys Paltus, 
vicepirmininkas Jonas Motiejū
nas, sekr. Juozas Gedmintas, 
ižd. Teklė Sereikienė, nariai Vla
das Gylys, Antanas Šulcas ir To
mas Sereika. Antanas Metrikis 
paruošia transliacijai medžiagą 
Vladas Gylys jam talkina, muz. 
Ona Metrikienė yra dalies pata
rėja. Jeigu atsirastų norinčių 
Californijos lietuvių radijo va
landėlę, kuri, gal būt, yra pati 
jauniausia, moraliai, materialiai 
ar komerciškai paremti, rašykite: 
Mr. Pautienis 841 Stanford, San
ta Monica Cal. 90403 arba Mr. 
J. Gedmintas 3422 Atvvater Avė, 

(Nukelta į 5 pusi.)

birželis. Programos tikslas ben
drai - kultūrinis, patriotinis, pra
moginis, informacinis, politinis. 
Programai talkininkauti yra 
kviečiami visi. Šiuo metu Cali
fornijos lietuvių radijas “Lithu
anian Melodies”, iš stoties KTYM 
AM 1460, sekmadieniais 5:0-5:30 
vai. vak. veikia radijo klubo na
rių didelio pasišventimo ir visuo
menės paramos dėka. Klubo sąs- 

js ve
dėja Stasė Paųtienienė, vicepir- 

Ir mininkas ir laikinai pasitraukęs 
dėl žmonos mirties nuo progra

Californijos lietuvių radijas į- 
sikūrė lygiai prieš pusę metų.
Los Angeles LB iniciatyva buvo 
suorganizuota radijo klubas, ku
rio pastangomis buvo atgaivinta 
lietuvių radijo valandėlė. Visuo
menė šį sumanymą šiltai priė
mė. Radijo klubo aktyvieji nariai 
palaiko tą visuomenės nuotaiką . . .
glaudžiai bendradarbiaudami su ■ • A . n .. .° rimą Stasp Pantipnipnp
organizacijomis, biznieriais 
šiaip geros valios tautiečias. Ra
dijo valandėlę remia aukomis vi
si. Pirmiausia atsiliepė Long Bcac 
lietuvių klubas, Los Angeles Lie
tuvių bendruomenė,, Santa Mo
nicos, lietuvių klubas ir visa eilė 
potencialių aukotojų ir aukų rin
kėjų, kaip Vincas Arčis iš Long 
Beach, dr. A. Pautenis iš Santa 
Monicos, dr. Devenis, Gauren- 
skai, Bieliūnai iš Venecuelos, 
Balsiai, scenos meninkai, Anta
nas Šulcas, Šv. Kazimiero parapi
jos prel. Kučingis, Antanas Ski 
rius ir visa eilė kitų geraširdžių 
lietuvių. Radijo klubas buvo su
rengęs pirmąjį balių kovo mėn. 
parapijos salėje, kuris davė 200 
dol. pelno. Radijo programos, 
kaip ir kitose lietuvių kolonijose, 
sudaromos iš vietos gyvenimo 
aktualijų. Kitų lietuviškų kolo
nijų veikla taip pat mielai skel
biama, o ypatingai svečių ir vieš
nių atsilankymai ir jų pasikalbė
jimai per radiją visiems labai pa
tinka. Sakysim, buvo pravestas 
pasikalbėjimas su poete Gražina 
Tulauskaitė iš Chicagos Bernar
dui Brazdžioniui talkininkau
jant. Įdomi ir nauja informacija 
plačiai pasklido radijo bangomis 
apie Venecuelos lietuvių gyveni
mą Jurgiui Bieliūnui su ponia 
besisvečiuojant.
Edmundas Arbas globojo šiuos 
retus svečius. Jų malonus atsilan
kymas radijo valandėlėje ir paš
nekesys apie venecueliečių lietu
vių gyvenimo sąlygas, jų nuotai
kas, tautinę saviveiklą ir perspek
tyvas visiems radijo klausytojam 
paliko gilų įspūdį. Jurgis Bieliū
nas daug metų gyvena Venecu- 
eloje Marazay mieste, turi dide
lę jm»nę ir yra vienas iš veik
liausių ir dosniausių to krašto 
Sėtuvių

Alto atstovų vizitas Pacifiko 
pakrantėje, taip pat, nepraėjo ne
pastebėtas.

Per radiją buvo pravestas po
kalbis su Alto pirm. inž. Bart
kum ir sekr. dr. V. Šimaičiu. Ta
čiau vietos gyvenimo aktualijos 
sudaro pagrindą visoms radi
jo programoms. Specialiai atžy
mėta buvo motinos diena, Santa 
Monicos lituanistinės mokyklos 
penkmetis, Šv. Kazimiero parapi
jos lituanistinės mokyklos jubi
liejus, jaunimo šventė, Califor
nijos lietuvių diena, liūdnasis

10 NAUJU - 20 DEMONSTRUOTU
1968 CHRYSLER

Paskutinė proga! 
SUTAUPYKITE IKI $3,000.00 

nuo fabriko kainos. 

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

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

Vartotą automobilį galite pirkti 
pradedant $50.00.

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

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

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. aprangOB.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 

r ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (husky).

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

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

4640 South Ashland Avenue
TEL. YArds 7-1272

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

Q/ Certifikatų sąskaitos
“ /0 Certifikatai išduodami

Chicago Savings
ind Lou A..ool.»io.

Ant visų 
HSekaitų

tautinėmis. Mažiausiai tun 
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:ŠTAI NARIAMS
* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club
* Insured Family Savings

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

yonr organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills witb our spec’l 
money order cbecks

knygelių

* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lota
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe l>eposit Boven

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
HOURS Mon 12 P M. to 8 P.M., Tues 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30



Dainava laukia svečių

Metinė šventė rugpiūčio 3 d.

Dainava kas met sutraukia ne 
tik stovyklaujančio jaunimo, bet 
ir suaugusių, kurie čia gražioje ir 
ramioje gamtoje stengiasi pa
miršti miesto triukšmą, ištrūkti 
iš užteršto oro ir pasimaudyti 
“Spyglio” ežere, kuris dar gali 
didžiuotis prieš didesnius ežerus 
bei upes švariu vandeniu. Dai; 
navai vis tobulėjant ir augant, 
atsiranda daugiau problemų ir 
tai nebūtinai finansinių.

Pokalbis dr. A. Damušio 
namuose

Šiomis dienomis su žurn. Alf. 
Naku turėjome informacinį pa
sikalbėjimą su dr. A. Damušiu 
jo namuose, dalyvaujant stovyk
lavietės parengimu komisijos na
riams Jonui Urbonui (pirm. ir 
Vytui Petruliui.

Buvome supažindinti su nau
jai pertvarkytu Dainavos valdy
bos sąstatu: pirm. dr. A. Darnu
sis, buhalteris dr. Vladas Bublis, 
ižd. Ignas Skirgaudas, parengi
mų komisijos — Jonas Urbonas, 
Vytas Petrulis, Edavardas Rėk
lys, svetainės - valgyklos komisi
jos — Juozas Rutkauskas, Anta
nas Šiurkus, Vladislava Šiurkienė, 
paplūdimių priežiūra ir vandens 
sportas Juozas Kazlauskas, spor
to vadovas Jurgis Idzelis, biblio
tekos ir aparatūros tvarkytojas 
Jadvyga DamūŠienė, sekretorė 
Anelė Bajauskienė, nariai Jonas 
Butkus ir Juozas Gruzdąs.

Paminėtina, kad stovyklavie
tės valdyba valdo, tvarko, tobu
lina bei gerina šį ketvirčio mili
jono turtą be jokio atlyginimo, 
savo ir savo Šeimos atliekamo 
laiko sąskaiton. Tai idealistai, 
kai kurie jau dirva po kelioliką 
metų arba net nuo stovyklavietės 
įsisteigimo.

Darbų ir darbelių Dainavoje 
begalės ir jų visų nei suskaičiuo
ti nei surašyti neįmanoma. Ta
čiau Dainavoje stovyklaujantie
ji ar šiaip besilankantieji mato, 
kaip metai iš metų čia viskas ge
rinama. ■

■ i-i*T ,t > • ' >msus
Naikinami uodai „

Nors naujų statybų Daina
voje nebedaroma, tačiau ir šiais 
metais kai kurie darbai atlikti. 
Prie naujų pastatų padidinti as
falto plotai, supilant į juos 110 
tonų asfalto. Kad būtų pigiau, 
Vaciui Lėliui vadovaujant, dar
bas atliektas ūkio būdu. Tokiu 
būdu asfalto plotas šiais metais 
buvo padidintas visu trečdaliu. 
Apie berniukų miegamą namą 
apsodinti žolynai.

Didžiausias ir gausiausias Dai
navos priešas stovyklavietės yra 
uodai ir kiti vabzdžiai. Tačiau 
ir ši problema jau sprendžia
ma ir, atrodo, kova bus laimėta. 
Neseniai nupirktas specialus purš 
kimo aparatas už 260 dol. ir tam 
tikras kiekis chemikalų. Purški
mo rezultai geri, uodai jau bent 
dideliais spiečiais nebesiaučia.

Dainavos bibliotekai įrengtos 
lentynos ir nupirktos spausdini
mo aparatas už 180 dol. Iš ka
riuomenės atsargų Dainava gau
na labai papigintomis kainomis 
mėsos ( taip kaip valdiškos mo
kyklos), bet nebuvo kur didesnį 
mėsos kiekį sukrauti. Dabar įsigy 
tas didelis gilusis šadlytuvas už 
240 dol. ir bus galima didesnes 
mėsos atsargas ten laikyti.

Sportas Dainavoje, vadovau
jant J. Idzeliui, plečiamas ir nu
pirkta įvairių sporto įrankių bei 
įrengimų už 800 dol. Vandens

Detroito skelbimai

PETRAS PUTRIUS
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus 
(deda ''"Plaster Board". ViHų rūšių

grindų ir šienu plyteISs.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27.

Michigan — Tel. VE 8-4064

mimiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiimiiiimimiiii

LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

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

Patricia Bandža 
Algis Zaparackas

tel. 278.3265 
tel. 549-1982

VedSjas—RALPH J. VALATKA 
17«»« TVanvick, Detroit, Mich. 4S227 

TEL. 537-5550

lillllillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll

sportu ir paplūdimiu saugumu 
rūpinasi J. Kazlauskas. Šiais me
tais ir Spyglio paplūdimys pasi
puošė naujais ženklais.

Vyresnio amžiaus moksleiviai 
šiuo metu dažo kambarius ir 
langus. Stovyklavietės žolei nu
pjauti pakviestas ūkininkas su 
savo traktorium.

Atvykstantiems į Dainavą 
šiais metais nebereiks kiekvieną 
kartą mokėti už įvažiavimą, bet 
galima įsigyti meniškai padary
tą ženklelį už 10 dol. Tokių žen
klelių jau buvo parduota 75. 
Toks ženkliukas visus metus au
tomobilį, vairuotoją ir visą šei
mą leidžia įvažiuoti be jokios ki
tos rinkliavos. Tačiau metinės 
šventės metu — rugpiūčio 3 d. 
ženkliukas “neveikia” - reiks mo
kėti kaip ir kiekvienas! metais 
šventės rinkliavą.

Metinė šventė

Dar tik jaunuolio amžių pra
dėjusi gyventi Dainava, bet jau 
turi savo tradicinę - metinę šven
tę. Tikiuosi, kad šiais metais 
rugpiūčio 3 d. oras bus gražus, 
nes “žinovai” teigia- vasaros lie
taus kontigentas esąs jau išlijęs.

Šventė prasidės pamaldomis Ii 
vai., Šv. Mišias atnašaus kun. 
dr. P. Celiešius, buvęs Dainavos 
administratorius. Tą dieną auto
mobilių pastatymą tvarkys ir į- 
važiavimo mokestį rinks jūrų 
“Švyturio” kuopos šauliai vado
vaujant pirm. Mykolui Vitkui. 
Valgyklos komisija rūpinsis sve
čių vaišinimu, todėl maisto atsi
vežti nereikia.

V. Petrulis ir K. Rėklys ruošia 
turtingą laimingiesiems laimėji
mų stalą. O laimę bandyti verta, 
nes suaukota vertingų dovanų.

J. Idzelis tą dieną organizuo
ja sporto varžybas ne tik jauni
mui, bet ir “senimui”, numato
mas krepšinis, orinis, virvės 
traukimas, komiškas sportas ir 
pan.

Palapinių klausimas

Dr. A. Damušis kiek paryški
no palapinių klausimą* kuris pla 
čiai paskutiniuoju metu buvo dis

kutuojamas. Dainava nesuinte
resuota plėsti palapinių “biznio”, 
nes tam “neturime nei teisės, nti 
valstybės leidimo ir trukdo mūsų 
pagrindiniam darbui”. Bet pa
daryta išimtis: “tiems rėmėjams 
šimtininkams, kurie dabar dir
ba arva angažuojasi darbams”. 
Taip patvarkius Dainava numa
to gauti daugiau talkininkų įvai
riems darbams.

Šis patvarkymas labai sujaudi
no Dainavos palapinių gyvento
jus. Ir kai sekmadienio vakare at
lankiau negausius dar likusius 
palapinių gyventojus, buvau ap
suptas ir paprašytas iš jų pusės 
keletą žodžių parašyti.

Vienas teigė, kad net buvęs nu
vykęs į šerifo įstaigą ir sužino
jęs, kad iš valdžios pusės palapi
nėms statyti jokių kliūčių nesą. 
Treileriai, kokius turi lietuviai, 
priklauso palapinių “klasei” irgi 
nereikia jokių ypatingų leidimų. 
Viena ponia teigė, kad jos vaikai 
per eilę metų taip priprato prie 
Dainavos ir palapinių, jog neži
nanti ką toliau daryti. Kita man 
šuktelėjo, kad jos mergaitės pa
lapinėse užaugo. Vyrai skundė
si, kad anksčiau jie buvę skatina
mi nusivalyti šį plotą, kuriame 
dabar palapinės stovi. Jie taip ir 
padarę ir įdėję daug vasaros va
landų tam reikalui. “Kai padarė
me, išvalėme, dabar esame me
tami lauk”. Kiti skundėsi tokiu 
patvarkymu esą išskiriamos drau
giškos šeimos ir net giminės, ku
rie pratę kartu praleisti savaitga
lius.

“Mus kaltina netvarka. Mes 
ir patys jos nenorime ir tegu ne
tvarkingus ir pašalina. Kodėl ne
sutvarko to neaiškaus jauni
mo, kuris kartais ne tik su Dai
nava, bet ir su lietuviais neturi 
nieko bendro? Kodėl nesulygina 
su žeme daržinės, nes kas ten 
dedasi negražu ir kalbėti? Kalba
ma kad ten susirenka ne tik įvai
rių tautybių bet ir įvairių rasių”.

Tokių panašių nusiskundimų 
galėjau klausyti visą vakarą. Ta
čiau, atrodo, visokius skundus,

pageidavimus reiktų kelti šimti
ninkų suvažiavime. Mano stebė
jimu Dainava tvarkosi demokra
tiniais pagrindais, kodėl neateiti 
ir neišsiaiškinti? Dauguma pala
pinių laikytoja yra šimtininkai.

Rėmėjų suvažiavimas

Metinės šventės išvakarėse, 
kaip ir kasmet, rugpiūčio 2 d. 4 
vai. įvyks Dainavos rėmėjų - 
šimtininkų suvažiavimas. Bus 
tvirtinamos apyskaitos, priima
mi numatomi darbai, sąmatos, 
duodami paaiškinimai ir išklau
somi šimtininkų pageidavimai. 
Šias metais bus renkamas atei
nantiems dviems metams Daina
vos taryba.

Baigiant turiu pasakyti, kad 
Dainava populiarėja ir vis dau
giau sutraukia lietuvių. Beveik 
taikliai neseniai rašė Alf. Nakas: 
“Ne tik jaunimas ten, tuose lie
tuviškuose kalneliuose laimės 
randa. Ten važiuoja visų rūšių 
šauliai, ten važiuoja ateitininkų 
sendraugiai ir bedieviai, ten va
žiuoja savaitgaliais visokį smul
kūs neorganizuoti žmogeliai. Vie
ta kur lietuvių kalba dar vyrau
ja, kur niekas ten laikrodžio ne
nusega ir juodosios jėgos nepro
paguoja”.

Todėl atvykime į metinę šven
tę, gi rėmėjai dalyvaukime suva
žiavime.

VI. Selenis

DETROIT, Michigan
— Alfonsas Putna 50 metų mi

rė po sunkios ligos liepos 15 d. Ge 
dulingas šv. Mišias liepos 19 d. 
Šv. Antano bažnyčioje atnašavo 
kun. VI. Stanevičius, kun. Dom. 
Lengvinas ir kun. Vikt. Kriščiū- 
nevičius. Prasmingą atsiveikini- 
mo pamokslą pasakė kun. V. 
Kriščiūnevičius. Palaidotas Holy 
Sapulchre kapinėse, gedulingi 
pusryčiai buvo L. namuose.

A. a. Alf. Putna buvo gimęs 
1911 m. liepos 17 Žemaitkiemio 
valsčiuje, Ukmergės apskr. Ame
rikoje išgyveno apie 20 metų ir 
visą laiką dirbo Fordo automo
bilių fabrike. Liko Lietuvoje nu
liūdę: motina Kostancija, žmona 
Paulina ir brolis Pranas. Laido
tuvėmis rūpinasi pusbroliai Kazys 
Gogelis ir Jonas Putna atvykęs 
net iš Pietų Arabijos. Artimieji 
Lietuvoje telegrama painformuo
ti apie a.a. A. Putnos mirtį, taip 
pat telegrama užsakė gėlių padė
ti prie velionies karsto.

— Pigiai parsiduoda L. Enci
klopedijos pilnas komplektas, ku
rį parduoda likusi viena ir į ma
terialinius sunkumus patekusi 
lietuvė moteris. Sužinoti tel. 877- 
1961.

— Dainavos tradicinis rudens 
balius įvyks lapkričio 29 d. St. 
Clemens salėje 19600 Ford. Rd.

— L. Bendruomenės apylinkės 
valdybos posėdis įvyko liepos 16 
d. Vėl plačiai buvo dsikutuotas 
Kastyčio ir Jūratės pastatymo ga
limybės Detroite, tačiau galuti
nas sprendimas nepadarytas, nes 
susidaro apie 6,000 dol. išlaidų. 
Nutarta surinkti ir suregistruoti
L.B. apylinkei priklausantį tur
tą ir organizuotai bibliotekai su
rinktas knygas. Tam reikalui 
bus sudaryta komisija. Posėdyje 
dalyvavo J. Gaižutis, dr. K. Keb
lys, J. Jurgutis, L. Šulcas, R. Kor
sakas, Leonas Petronis, VI. Sele
nis. Sekantis posėdis įvyks rug
piūčio 20 d. 8 vai. Dievo Apvaiz
dos parapijos patalpose.

— Skautų ir tėvų žiniai. Skau
tai ir skautės vykstantieji į Ram-

Šen. Edward Kennedy vykdamas su savo sekretore nušoko su mašina 
nuo kelio prie Edgartown, Mass. Nelaimėje sekretorė prigėrė, senato
rius išsigelbėjo. Senatoriui už palikimą nelaimės vietos gali būti kelia
ma byla. Čia matyti gabenamas žuvusios sekret. Popechne kūnas j Ply- 
mouth, Pa.

WE DEMAND 
FREEDOM for

LITHUANIA
»nd AU

CAPTIVE NATIONS!

AMERICAN LITHUANIAN COMMUNITY, INC

Tokia lenta išstatyta Waterburyje prie naujo greitkelio, Rt. 8. Tas žy
gis, kaip jau "Drauge” buvo rašyta įvykdytas LB Waterburio apyl. 
pirtim, dr. P. Vileišio pastangomis ir lėšomis. Norį gauti skelbimo kopijų 
gali rašyti dr. Vileišiui 314 West Main Str. Waterbury, Conn.

Los Angeles, Calif.

(Atkelta iš 4 psl.)
Los Angeles Cal. 90039, arba ge
riausia iždininkei Mrs. T. Serei
ka 836 No Lafayette Pk Fl. 4, Los 
Angeles Cal. 90026.

Sr. J. P.

LAUKAI REDAKCIJAI

MATRIARCHATAS LOS 
ANGELES MIESTE

Kas atsitiko su Pietų Kaliforni
jos vyrais? Išskyrus B Brazdžio- 
nį, B. Budriūną, J. Gliaudą ir L. 
Balvočių, visi kiti vyrai snaudžia. 
O jei nesnaudžia, tai yra įsikasę 
fantastinės politikos apkasuose 
ir neturi laiko iškišti pakaušio. 
Daugelis, tiesa, yra per anksti 
pasenę.

Pasižiūrėkite, ką moterys da
ro: O. Razutienė vadovauja jau
nimui ir didžia dalimi bendruo
menės kultūrinei veiklai; S. Pau- 
tienienė sėkmingai veda radijo 
valandėlę; D. Mackialienė vado
vauja Dramos Sambūriui; I. Tu
mienė — Santa Monicos šokė
jams; G. Gudaūskienė — mu
zikiniam darbui; O. Metrikienė- 
ansambliui “Vakarų Aidai”; kon-

byno stovyklą turi susirinkti 
Windsore prie lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos. Autobusai išeis 
8 vai. ryto Detroito laiku, todėl 
skautai turėtų atvykti bent 1 vai. 
anksčiau, nes reikia palapines ir 
visą skautišką mantą pakrauti į 
autobusus. Anksčiau iš namų 
reikia išvykti ir todėl, kad1 vyks
tama į kitą valstybę ir gali kai 
kam pasitaikyti susitrukdymų at
liekant muitinės formalumus.

— Šv. Stepono .. bažnyčioje, 
Skidway Lake, Mich., kur klebo
nauja daug savo laiku padėjęs 
Detroito besikuriantiems lietu
viams kun. Juozas Kluonis, rug
piūčio 3 d. pamaldų metu kon- 
gregaciniam giedojimui vargo
nuos ir solo giedos muz. St. Sli 
žys. Parapijos festivalis ten vyks 
rugpiūčio 1,2, ir 3 d.

—- Dainavos metinės šventės 
(rugpiūčio 3 d.) laimėjimų sta
lui dovanas reikia palikti Daina
vos svetainėjė. Tėn pat reikia pa
likti šventei iškeptus pyragus, 
tortus ir kitus skanėsius. Daina
vos parengimų komitetas prašo 
Detroito lietuvius paremti laimė
jimų stalą ir ponias prisidėti sa
vo tortais ir kitais kepiniais prie 
šventės pasisekimo, (sln)

America Beware .
COMMUNISM 
PROMOTES* 

Wars • Riots • Slavery

ai

certams akompanuoja R. Apeiky
tė; korespondencijas į laikraščius 
rašo M. Grušaitienė, paskaitas 
skaitė Alė Rūta, dr. E. Tumienė 
•ir dr. M. Gimbutienė; (koncertų 
programoms vadovauja dr. E. 
Tumienė ir V. Gedgaudienė.

Tai tik kelios pavardės. O ką 
kalbėti apie visas darbščias šei
mininkes, kurios švenčių ir gegu
žinių metu gamina skanius lietu
viškus valgius. Ką sakyti ir apie 
kitų organizacijų vadovus — De- 
venienę, Barmienę, Pažiūrienę ir 
kitas. Garbė joms visoms. Mote
rys nepolitikuoja, nefilosofuoja, 
bet veikia. Anot lietuviško prie
žodžio, ne žodžiais, bet darbu 
audžia gražų kilimą.

Įsivaizduoju, kas atsitiktų, jei 
vieną gražią rugsėjo dieną, vasa
ros atostogoms pasibaigus, visos 
moteriškės sustreikuotų. Ilgai
niui lietuvių kolonija pavirstų 
Mohavės dykuma. Beliktų smėlis, 
sakvaro dygliai, krūmokšniai ir 
svajingi prisiminimai. Kas gi šią 
vasarą surengė parodas Los An
geles mieste? Iš pavardžių gali
ma spręsti, kad tai yra dailiosios 
lyties atstovės: Ilona Peterienė, 
Elena Kepalaitė ir Zita Biliūnai-

FREE
LEATHER BILLFOLD

— ar gražią "bone” spalvos veliūro odi
nę moterišką Constellation piniginę arba 
labai gražią vyrišką juodą “seal grain” 
odinę pinignę. Šios praktiškos odinės pini
ginės yra dovaninėj dėžutėj, ir galite pa
sirinkti.
Galit pasirinkti vyrišką ir moterišką 
piniginę, kai atidarote naują taupymo są
skaitą su $200 ar daugiau arba tokią su
mą padedat į jūsų turimą sąskaitą Union 
Federal bendrovėj. Pasiūlymas galioja 
nuo birželio 12 d. ir baigsis liepos 29 d. 
Viena dovana šeimai. Paštu nesuinčiame.

UNION FEDERAL 
LOWERS MINIMUM ON 
SAVINGS CERTIFICATES

Metinis nuošimtis už certifikatus

Savings certificates su 6 ar 12 mėn. “ma- . 
turities” galima gauti su nuošimčiais iš- f 
mokamais, kai sueina terminas. Išduoda- » 
mi $5,000 minimum sumoje. Certifikiatai 
užvedami bet kokiam doleriniame skai
čiuje virš $5,000.00. Nuošimčiai kredituo
jami sąskaitai ir sudėtinia apskaičiuoja
mi “maturity” laiku, arba siunčilami če
kiu, jei reikalausite.

Metinis nuošimtis už ‘'‘passbook” 
sutaupąs

Reguliarios “passbook” taupymo sąskai
tos pelno 4% % nuošimčių už metus. Kai 
nuošimčiai paliekami sąskaitoj, jie yra su
dėtina apskaičiuojami ir jūsų pelnas ak
tualiai tampa 4.81% aukščiausias valsty
bėje už šitokios rūšies apdraustą taupy
mo sąskaitą. Pinigai padėti iki 10 d. bet 
kokio mėnesio pelno nuošimčius nuo to 
mėnesio pirmos dienos.

l/N/O/VmeffAL SAV/NGG
3430 South Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 • Phone 523-2800 
Al bert J. Aukera, President

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. liepos mėn. 24 d.

tė - Sodeikienė.
Dievuliau, ar tai nėra totali

nis matriarchatas? Vyrai, pabus
kite.

Pr. V.

— JAV-ių pašto vadovo pa
galbininkas pareiškė Chicago
je antradienį, kad paštas “jiems 
mažiau kainuotų”, jei Kongre
sas nutartų pašto žinybą pavers

SKIP'S Self Service 
LIQUOR STORES

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

2) SO. ARCHER AVĖ.
Telef. — 735-2345

CANADIAN WHISKEY

CALIFORNIA BRANDY

STRAIGHT B0URB0N WHISKEY $2.98 Fifth

STRAIGHT B0URB0N WHISKEY $6.98 i/2 gal. 
No limit

HAUTFORD COGNAC VSOP. $4.98 Fifth

DREWRYS BEER 24 12 oz. bottles $3.19 case

CALIFORNIA CHAMPAGNE $1.69 Fifth

GIN — 90 proof

PIRKITE DABAR IR SUTAUPYSITE, KOL NĖRA DAR 

PAKELTI ILLINOIS STATE TAKSAI.

ti nepriklausoma korporacija. 
Frank J. Nunlist, pašto vadovo 
pagalbininkas, pasakė, kad ta
da būtų geresnis patarnavimas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 West 63rd Street

Užsieniniu ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GIt (1-3134 arba GR U-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

$3.39
3 for $10.00

$3.39 Fifth

$6.39 y2 gaL



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. liepos mėn. 24 d.

Pietų Afrikoj Johannesburgh mieste, 58 'm. moteris pagimdė dukrą. Tai 
seniausio amžiaus motina žinoma istorijoj. Ji sužinojo, kad laukia kū
dikio tik trys valandos prieš jaun gimstant.

DRĄSUS JAPONAS

Ichiro Kavasaki, japonų am-

į savo tėvynę. Pakeliui j namus 
jis draugiškai buvo priimtas ja
ponų užsienio korespondentų 

basadorius Argentinoje, nese- klube Los Angelės. Paaiškėjo,

CLASSIFIED GUIDE
ĮSIGYKITE DABAIt

SEPTYNIASDEŠIMT
SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS
Kai jumoru išsakomi vargai, 

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

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

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

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

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

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

M1SCELLAN EO U h

Heating Contractor
Įrens^u naujus lr perstatau se
nus v’sų rūšių namo apšildyme 
pečius ir air-conditioning — j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Western, Chicago 9, UI.

Telefonas VT 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

MISCELLANEOUS IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

5% kamb. mūro bungalow, 9 me
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 ltamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 ir Rookwoll. I 
$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

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

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

SIUNTINIAI f LIETUVA
ir kitus kraštus

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

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

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

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
402716 S. Anna Avė., Lyons. 
Illinois. Telef. 447-8806.

Ratų nuomavimas 
Notariartas —

Income Tau 
V ertimai

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
Salia pagrindinio žemėlapio

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiir jIihiiii

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto 
geliai. Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
*111111II■IllllllllllIIIIltį11IIIII fllllIII11IIllllt.niai anglų kalba išleido knygą kad jo knyga jau išversta ir į' vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie- 

— Japonija be kaukės. japonų įkalbą. Kavasaki paste-
Kavasakį kaltina savo tautie- • bėjo, kad, jeigu jis tą knygą 

čius pasinešimu į nacionalizmą būtų išleidęs ne anglų kalba, o

IŠNUOM. 4 kamb. butas, 3 aukšt. 
užpak. 833 West 33rd Street. 
Skambinti po 5 v. v. 376-3951

BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency. 2025 W. 03. PR 8-6032 
Nelaukit — užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai

Išnuom. kambarys su privačiu įėji
mu ir vonia naujame name su centr. 
šaldymu priešais Marąuette parką, 
7153 W. 71 St., 778-6698.

HELP VVANTED —■ MOTERYS

W O M E N
Interesting light factory work. 

Steady — Good transportation.
Fringe benefits 

Ask for Mr. Lipinis
Apply at

VINYL-VVELD PRODUCTS CO. 
INC.

225 VV. Huron Tel. DE 7-2316
SWITCHBOARD OPERATOR for 
South side manufacturing compa
ny. Good starting salary. Phone 
Leo Grumulaitis Še 8-2100.

ir militarizmą. Pirma militariz
mą skatino imperatoriaus ka
riškiai. Dabai' tai daro politikie
riai. Jis bijo, kad tai nenuvestų
į III pasaulinį karą. Tuo tarpu 
kultūrinėj ir socialinėj plotmėj 
japonai yra atsilikę nuo vaka
rų pasaulio. Net savo išvaizda 
jie esą panašūs į pigmėjus ir 
hotentotus (mažo ūgio). Tai at
siliepia į jų savijautą ir juos ly
di menkumo pajautimas (infe- 
riority complex). Laimėjimai 
ūkinėje srityje jų nepatenkina. 
Be to, ūkinio pranašumo siekia
ma perdėtu darbštumu, neatsi
žvelgiant į socialinius pagerini
mus. Kultūrinėj plotmėj esą 
dar blogiau. Suglaustai tariant, 
I. Kavasaki atskleidė savo tau
tos paveikslą iš priešingos pu
sės. Žinoma, už tokias mintis 
jis buvo atleistas iš tarnybos,

tik japonų, tai niekas ja būtų 
nesidomėjęs. A. Razutis

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 1 Draugą.

bet nepasmerktas sumikinimui,' den>™e\ Jie buJ° Gautinoj 
kaip tai daroma ikomunistiniame (atskirti nuo žmonių) iki rug- 
pasaulyje. Jis be baimės grįžo piūeio 11 d. '

CHICAGOJE
— Astronautai, užėmę mėnu

lį, pasirodys Ohicagoje rugpiū
čio 13 d. p.p. Apie tai pranešė 
Baltieji Rūmai iš Washingtono 
Chicagos burmistrui Daley. Į 
Chicagą atvyks astronautai Neil 
A. Armstrong, Edwin E. Aldrin 
jr. (šie abu vaikščiojo ant mė
nulio ir pasirinko akmenų) ir 
Micihael Collins. Daley pasiun
tė kvietimą Apollo XI įgulai 
liepos 11 dieną, penkias dienas 
prieš erdvėlaiviui Apollo XI pa , įdomią.
kylant iš Cape Kennedy, Fla., į I . . . y. , . . . . i Seimą, tėviškė, mokslas, pasau-tolimąsias erdves. Astronautai... . ... , .,7 _ . . kimas i dvasininkų luomą ir gy-siandien nusileis Ramiajame van lven.mo įvykiaj _ viskas dėsto_ 

ma to laikotarpio fone, kuris nu-

MANO KELIAS PRIE 
ALTORIAUS

PREL DR. F. BARTKUS
Savais žodžiais, lyg pasakoda

mas įdomią istoriją, autorius pie
šia čia savo gyvenimą kaip dai
lininkas paveikslą.

Įvesti dialogai paįvairina pasa
kojimą ir daro knygutę gyvą ir

šviečia ne tik atskirų žmonių, 
bet ir visos Lietuvos gyvenimą.

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

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

J REZIDENCINIAI, 
Hbkomerciniai,
M 1 MEDICINOS IR 
JT jKITOK< pastatai!
J JH57 West 69th Street 
J Tet HE 4-7482

EAL ESTATE

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Švarus 2-jų miegamų namas su pil
nai įrengtu (1 miegamu) butu rūsy. 
Pusė bloko nuo Michigan ežero Gary 
miesto rajone. Kreiptis į J. S. Hamil-

, . - _  ton.. Ayers Realty. SkambinkitPrie knygos kainos prašome 2i9-938-ll88, vakarafs 2i9-938-7925.

Knygutė 95 psl., raudonais gy
vais viršeliais, kainuoja tik 1.00 
dol. ir gaunama DRAUGE.

pridėti 5 proc. mokesčiams.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

“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 

“ lėlį
asmenyje 

jis nukelia skaitytoją į nedide

Mokamas ui Vieny Mė
ty Certificatų sąskaitas

Minimum $5,000.00

Naujas aukštas divi
dendas mokamas ui 

mvestavimo sąskaitas.

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

PIRMAD tr KETVIRTAD............ 9 v. r. iki # v. V.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD..................9 v. r. iki 5 v. v.

SE8TAD. 9 v. r. iki 12 v. 4. — Trečiad. uždaryta į,

Parduod. 6 did. kamb. mūr. rezid. 
Ciceroj. Karšto vand. apšild., uždara 
veranda pilnas rūsys, kilimai, dvi- 
gub. langai ir tinkleliai, 1 '/* vonios, 
2 -— auto garaž. Patogioj vietoj prie 
pat Šv. Antano bažn. ir mokyki, Ap
žiūrėti tik susitarus, skambinti savi
ninkui pirm. — penkt. po 5 v. v.

Apdraudę Agentūra
BELL REALTY

J. B A C E V I C 1 C S
6455 S. Kedde 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. 6 kamb. bun
galovv. 13 metų senumo. $21,200.

Mfir. 2 butai po 4 kamb. ir raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

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

1*4 aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

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

(I kamb. modernizuotas mūr. bun
galovv prie 71 ir California. 23,500.

5% kamb. O metų. Geros mūr. 
bungalovv. prie 67, J vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma 
Alumin. langai. Garažas, $29,500.

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

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

0 kamb,, 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOMT TAX - NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 7lst St Tek J25-6015

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-jų 

metų, 7 kamb. mūras. Daug žemes 
paskirta sodui ir alėjoms. Pamaty
kite.

2-jų butų mūras. Garažas, alumin. 
langai. Platus lotas. Marąuette pke. 
$21,900.

5 kamb., apie 10 metų, gelsvas 
mūras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai. Marąuette pke. $23,900.

4 kamb. nedidelis medinukas, apyl 
59 ir Pulaski. Pirkite už $11,900, 
jmokėję $3,500.

Ligonis našlė turi labai gerą 2-jų 
butų mūro namą. Naujas gazo šildy • 
mas. Prie vienuolyno. $27,700.

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

įjotas 30 p. Marąuette Parke.

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

Ranch type home. 5 rooms — 3 
bedrooms, full baseunent gas forced 
air heat, centrai air conditioning, 
20x22 frame garage, $27,000.00

, Near 73rd and Spaulding. Tel. —
šešt. ir sekm. — visą dieną. Kaina , pjj 8.Į733 
$29,900.00. Tel. 863-4575.

REAL ESTATE

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

3208 y, VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4336

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metuB 

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

LA l<6047 arba R0 2*8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Varnu, gyvybės 

automobilių,
sveikatom, biz 
nio.
Patogios
mokėtinu.
lygos.

t&u*(Ml

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

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

llilllllllllllllllllllllllllittlllllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168
1111111111111111111111111111111111111111111111111111’

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

MOVING
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

Second Cook and 
CLEANING MAIDS
TO LIVE IN OR GO.

Full or part time.
Permanent for ąualified.
SCOTTISH HOME

28th & Dės Plaines, North Riverside 
TEL. Hl 7-5092

REGISTERED NURSES
7 a. m. to 3 p. m. and 

11 p. m. to 7 a. m.
L.P.N.’S BY EDUCATION 

3 p. m. f|o 11 p. m.
Phone Miss Carravvay 756-5200

Suburbai! Convalescent Center
120 VVEST 26th ST.

SO. CHICAGjO HEIGHTS

HRi.l IVANTED VYRAI

AGENCY Management Trainees —
Major life and health insurance com
pany has open ng for 2 men in 
management training program. The 
men seleeted wili be given complete 
management training, inereased re- 
sponsiblities, revvarding future. Start
ing salary $7,000 - $12,000. Usual 
fringe benefits.

Call Mr. Tovvnley, administrator 
of personnel: ST 2-8600.

DESIGNERS - DRAFTSMEN
Needed Novv

Ali areas of engineering, designing 
and drafting.

Machine designers — Tool Engineers 
& Designers — Electro - Mechanical 
Designers and Draftsmen. Sheet 
Metai — Plastics, Compound and 
Injection in any area. — Electrical 
— Wlring Diągrams and Schema- 
ties — Plant Layout, including Con- 
veyors and Material Handllng Eąuip
ment.

Also openings in — Structural, 
Architeclural and Civil Engineering.

$150.00 to $300.00 per vveek 
CALL ANTANAS MAŽEIKA 

774-6700
Muilins & Associates

Reikalingi

Trailer Repairmen 
Mechanics

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

Dirbti 5 ar

Northlake, Illinois 
TEL. 343-2240

Zayre Corporation
REVOLVING CHARGE 

COLLECTOR
South Side Loeation. Excellent Co.

Benefits. Salary Open.
11700 South VVestern Avenue

Tel,: F, G. Kunert, 238-2560

BINDERY GIRLS
Experieneed or will train.
Full time, steady work.

All company benefits.
INDEX SALES CORPORATION 
1401 W. Jackson — Tel. SE 8-1511

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 “Draugę”.

NERIS REAL
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471*0321

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV 
2608 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 69th St. Tel. WA 5-2737
8333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis (vairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

REG’D PHYSICAL THERAPIST
Full time

Phone Miss Carravvay 
Suburban Convalescent Center

120 VVest 26th Street 
So. Chicago Heights, Illinois

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaitYti.

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
A L E X Š A T A S — R E A L T 0 R

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, Bl. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Ciceroje, ^crwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukt] į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš kataloge. ~

Remkit tuos biznierius, kūne 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”. Skelbkites “Drauge”.
■HianinHiHtiiiiinuiiiinniiinnmiflininHflRinininnioniin

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

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

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

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



"Verdon Weber, Guba City, Wisc., pasigamino lėktuvą, kuris sveria 250 
svarų ir lekia 55 mylias per valandą, suvartodamas per valandą 4 galio
nus gazolino.

NEGALIMA PAKĘSTI SISTEMŲ, 
KURIOS ŽMONES PAVERČIA VERGAIS

Pavergtų tautų demonstracijai 
Chicagoje pasibaigus, liepos 19 
d., šeštadieni, buvo bendras pa
vergtų tautų atstovų pobūvis.

V. Viksninš, atidarydamas pie
tų metų sudarytą parengimą 
Conrad Hilton viešbutyje, pasi
džiaugė, kad Pavergtų tautų sa
vaitės minėjimas gerai praėjo. - 
Tuo mes norėjome parodyti, kad 
nepamiršime savo pavergtų bro
lių už geležinės, už bambuko ir 
už cukraus uždangos.

Kun. G. Kijauskas, SJ, invoka- 
cijoje pabrėžė, kad vienybė 
mums visiems bus inkaras kovo
je dėl laisvės.

Kongr. atstovas Denvinskis sa
vo kalboje džiaugėsi,kad pavergtų 
tautų atstovai dirba išvien. “Ar 
primena tau, kad laisvės dienos 
artėja”, kalbėjo jis.

Amerikiečiai remia Lietuvos iš
laisvinimą

Pulk. Riley vadovaujant bu
vo sukalbėtas ištikimumo pasiža
dėjimas Amerikai. Paskaityta Il
linois gubernatoriaus Ogilvie 
proklamacija Pavergtų tautų die
nos proga. Illinois parlamento 
proklamaciją paskaitė atsto
vas Wolf, pasisakydamas prieš 
Rusijos ir Kinijos imperializmą. 
Išskaičiuojant pavergtuosius, a- 
biejose proklamacijose suminėta 
Lietuva. Pulk. Riley perskaitė me
ro Daley proklamaciją, pažymė
damas, kad išlaisvinimo pastan
gos randa entuziastiškos Chica
gos miesto pareigūnų pritarimą.

Pagyrė, kad imant dėmesin oro 
sąlygas, paradas buvo didingas.

Dr. L. Dobrianskis Pavergtų 
tautų centrinio komiteto atsto
vas, dėkojo už čikagiečių pastan
gas prisiminti Pavergtas tautas. 
Chicaga yra pavyzdys kitiems 
miestams, pavergtų tautų sąjū
dis auga. Net Aliaskos ir Flori 
dos gubernatoriai šia proga pas 
kelbė atsišaukimus.

Maskvos radijas pradėjo kelti 
balsą prieš Pavergtų tautų savai
tę. Nenorėdami, kad šios savai
tės minėjimai būtų labiau išplės
ti, Sovietai bando siekti santykių 
pagerėjimo su JAV.

Sovietai išradingi savo impe
rializme. Jie naudojo žmogaus su
darytą badą, kad perimtų kon- 
trolėn Ukrainą.

Kol pasaulis nesupras, kad So
vietų Sąjunga yra imperialistinis 
kraštas, tol Rusija nebus sutram
dyta. Rusų pirštą dabar pamaty
si visuose pasaulio kraštuose, kur 
tik sąmyšiai. Baigė kalbą anek
dotu: moterėlė eina bažnyčion 
dėkoti Dievui. Sovietų pareigū
nas jai sako: “Ne Dievui dėkok, 
bet Chruščiovui”. “O kai Chruš
čiovas mirs, kam tada reikės dė
koti?” — Tada sakyk “Dėkui 
Dievui”...

Laisvos Kinijos atstovas

Iš Formozos atvykęs kinų par
lamento narys, antikomunisti
nės pasaulio lygos garbės pirm. 
Ku Chengkang džiaugės, kad kur 
tik buvo, ten matė entuziastišką 
žmonių pasisakymą už pavergtų 
tautų išlaisvinimą Per paskuti
nius 10 m. kovą su pavergimo jė
gomis rodo, kad ryškėja laisvės 
laimėjimas. Eilė įvairių pasaulio 
kraštų nusisuka nuo komuniz
mo. Bet mes neturime laukti 
natūralaus komunizmo tironijos 
sužlugimo, o stengtis sutrumpin
ti pavergtųjų kančias.

Laisvieji kraštai turi jungtis 
pavergtųjų išlaisvinimui. Džiau

giamės, kad JAV vadovauja pas
tangomis išlaisvinti pavergtuo
sius. Negalima pakęsti sistemų, 
kurios žmones paverčia vergais. 
Tegu tautos vieningai dirba, kad 
būtų, nugriauta geležinė uždan
ga ir pasiekta galutinė laisvės 
pergalė.

Pavergtų tautų medalis buvo 
paskirtas Chang Kai -shekui, bu
vo specialiu adresu pagerbtas uk
rainiečių kovotojas už laisvę dr. 
J. Stecko ir eilė kitų.

Kongr. atstovas R. Pucinskis 
pakvietė tylios maldos minutei 
už Eisenhowerį ir kitus, kurie 
paskelbė Pavergtų tautų savaitę. 
Per visus tuos metus komunistai 
nedavė nė spindulėlio vilties su
teikti laisvę pavergtiems. Mes tu
rime būti ryžtingi ilgoj laisvės 
kovoj.

Buvo priimta rezoliucija prieš 
Sovietų ir Kinų kolonialines im
perijas. Trečdalis žmonijos pa
vergtas ir reikia, kad JAV -bės su 
nauja energija vadovautų išlais
vinimui. Skatinama, kad JAV - 
bės iškeltų JT -se reikalavimą, 
jog būtų panaikintos vergų dar
bo stovyklos, grąžinti išvežtieji ir 
būtų sudarytos sąlygos tautoms 
pačioms kurti savo laisvą rytojų.

Kard. Mindszenty sąjūdžiui at
stovaująs kun. Bereta baigiamoj 
maldoj prašė Dangų teikti 
mums įžvalgumo ir ryžto pastan
gose siekiant visų tautų laisvės.

J. Pr.

LIMA, — Peru respublikos jau
nieji kunigai paskelbė manifestą, 
kuriuo reikalauja skubiai pra
vesti visame krašte radikalią že
mės reformą pagal socialinėse 
popiežių enciklikose išdėstytus so 
cialinio teisingumo principus.
“Dievas žemę davė visiems žmo- Jojo ta pati solistė. Kun. J .Kup 
nėms, — rašo Peru kunigai ma- ris, MIC, Šv- Petro parapijos kle-
nifešte. — Dėl to žemė turi bū
ti prieinama visiems žmonėms 
pagal teisingumą ir artimo mei-
lę”. Manifestą yra pasirašę apie i Pavergtų tautų savaitę. Kenoshos 
200 Peru respublikos kunigų. | mero Wellace E. Burkee pasvei-

A. + A.

Pulk. Vincui Sakalui mirus,
gilią užuojautą reiškiame jo dukrai Žibutei ir 
jos vyrui Žiupsniams.

Ada lir Edvardas žemaitaičiai

A. -f* A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus,
liūdinčias jo žmoną ir dukreles giliai užjau-
V*- 4 s...* ‘ fciame.

Adele Laužikienė ir Gražina Babušienė

Mylimam tėveliui

A. -j- A.
VINCUI SAKALUI mirus, 

ŽIBUTĘ ŽIUPSNIENĘ ir RIMJĮ SAKALU ir jų šeimas 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Aldona ir Vytautas 
" ~~ Kamantai

TAIKA BE LAISVĖS - PRAGARAS 
Wisconsin lietuvių diena

Kai jau uždera, tai uždera- Už
derėjo šiemet pakankamai lietu
čio Wiseonsino valstijoje, nors, 
kaip tenka girdėti, ir kaimynai 
neliko nuskriausti. Lijo dešimtį 
sekmadienių iš eilės. Skaitėme 
juos ir su nerimu laukėme, koks 
gi bus tas vienuoliktasis —liepos 
13 d. - ji, Wisconsino Lietuvių 
dienai skirtas. Pavyko. Išaušo 
gražus rytas, skaidri saulutė šyp
sojosi visą dieną.

Virimas, kepimas gaivinan-
čių gėrimų šaldymas, kova su uo- consiniečiams
dais ir kiti paruošiamieji darbai 
prasidėjo iš ankstaus ryto, o 12 
vai. pradėję rinktis į .Šv. Teresės 
parapijos ąžuolyną, Kenosha, 
Wis., galėjo apraminti alkį ir ap
malšinti troškulį.

Svečiai
Svečiai rinkosi santūriai, bei 

per 4 vai. įvykusią pavergtoms 
tautoms skirtą programą, jų bu
vo apie 700. Didelę staigmeną 
ną padarė rakfordiečiai atvykę 
specialiu autobusu. Tenka dėko
ti Rockfordo Alto skyr. pirm. 
Petrui Šernui už suorganizavi
mą ir atvežimą šios 45 asmenų 
ekskursijos. Chicagos jūrų šau-

va. Tautos turi skaitytis su mo
ralės principais. Matome ir mu

ilai, vadovaujami M. Maksvyčio, i Sų krašte pakrikimą, besaikį įsta- 
net iš vakaro su savo laivu gen. tymų laužymą. Atsirado mažu
T. Daukantu atplaukė į Keno 
shos uostą. Jūrininkai, kaip juos 
vadinome, nemažai padėjo ren
gėjams atlikt paruošiamuosius 
darbus. Lietuvos generalinį kon
sulą dr. Petrą Dauzvardį atlydė
jo stipri’lietuvių delegacija: Vai. 
Šimkus, Alb. Dzirvonas ir Šat
kauskas. Matėsi ir daugiau sve
čių iš Ch.icaig°s ir kitur.

Kol svečiai rinkosi, Casimier 
Lubinski pertransliavo Kenoshos 
radio stoties WLIP programą, 
skirtą Pavergtoms tautoms, ku
rioje kalbėjo UAW rajono direk
torius Harvey Kitzman ir Keno
shos šerifas William Schmitt. 
Transliaciją sekė Johnson Wa dū 
dų orkestro koncertas, kuriam 
dirigavo Fred Brewer. Pats or
kestras dalyvauja retesnėse iškil
mėse ir pasižymi savo muzikiniu 
lygiu.

Pavergtų tautų minėjimas

Pavergtoms tautoms paminėti 
programą pradėjo savo žodžiu 
rengimo komiteto pirmininkas J. 
Milišauskas. Laima Lukauskaitė 
pakvietė garbės svečius užimti 
vietas prie estrados. Šerifai Wm. 
Scmitt komanduojant buvo įneš
tos JAV, Estijos ir Lietuvos vė
liavos. Ida Tamulėnienė, orkes
tro pritariama, sugiedojo Ame
rikos himną. Lietuvos himną gie-

bonas perskaitė invokaciją. Bro- 
nytė Plūraitė perskaitė Racine 
mero proklamaciją, sklebiančią

kino minėjimo dalyvius ir prista
tė einantį Wisconsino guberna
toriaus pareigas vicegubernato- 
rių Jack Olson, kuris savo trum
poje kalboje užsiimnė, kad nesi
mato jokių žymių komunizmo 
siekiuose. Čekoslovakijos įvykiai 
vėl patvirtino, kad komunizmo 
tironija primetama jėga paverg
tų tautų žmonėms. Perskaitė Wis- 
consino gubernatorius Warren 
P. Knowles deklaraciją, skelbian
čią Pavergtų tautų savaitę wis-

Ilgesnę ir pagrindinę minėji
mo kalbą pasakė didelis pavergtų 
jų tautų draugas kongr. Henry 
C. Schadeberg, R. Wis. Jis kaip 
anksčiau dvasiškis ir dabar kaip
kongresmans skiriąs savo darbą > Hitlerio sutartį, atidavusią į ko- 
laisvei. Kiekviena tauta turi teisę, munistų vergiją Baltijos valsty-
į laisvę ir savistovų gyvenimą. 
To besiekdami žmonės kentėjo 
kalėjimuose ir mirė mūšių lau-
kuose. Vis trokštame taikos, bet Pavergtų tautų savaitę, ragino
taika be laisvės - pragaras, ką esa
te patyrę tie, kurie buvote pri
versti apleisti savo pavergtas tė
vynes. Laisvė taip pat negali bū-
ti pusiau pavergta ir pusiau lais- reikalui buvo įteiktas kongres-

ma, kuri net bažnyčioms pradė
jo statyti ultimatumus, triukš
mauti šventovėse. Kartais, net mū 
sų pačių teismai, užuot tramdę, 
skatina tų blogybių bujojimą. Ir 
tai vyksta čia, dabar Amerikoje. 
Juodieji amžiai, varginę Europą 
12 ir 13 šimtmečiuose, išblank
sta, lyginant juos su dabartimi.

Brangiai motinai

A. ■+■ A.
MARIJAI BISKIENEI mirus, 

jos sūnums GEDIMINUI ir KĘSTUČIUI BISKJAMS1 

bei jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Stefanija ir Aleksandras 
Traškai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE 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

Mylimai motinai mirus,

Gediminui ir Kęstučiui Biskiams
užuojautą reiš-įr jų šeimoms nuo 

kia ir kartu liūdi

A. -f- A.
ZIGMUI PAULIONIUI mirus, 

jo žmonai ELENAI, šeimai, motinai TERESEI PAULIO- 
NIENEI, broliams AUGUSTINUI ir VYTAUTUI, sese
riai ZUZANAI ŠČEPANAVIČIENEI su šeima nuošir
džią užuojautą reiškia

Pelė, Antanas ir Mikas Rėklaičiai

KfSPTElilfS

A. -J- A.
MARIJAI BISKIENEI

mirus,
jos sūnums GEDIMINUI ir KĘSTUČIUI BISKIAMS bei 
jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

Leonas Daukus

niiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58tb Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

SKELBKTTĖS “DRAUGE”.

Pavergtos tautos yra graudus pri
minimas tos klaikios dabarties. 
Kas tik gyveno laisvėje, jos ne
mokės tikrai įvertinti, nes tik ta
da jos palaima pilnai supranta
ma, kai jo netenkama. Už pini
gus draugystės nenupirksi. Todėl 
yra netikslu remti finansiškai 
tuos kraštus, kurie yra marksistų 
kontrolėje. Prez. Nixonas ban
do pasukti Amerikos politikos 
kryptį, tačiau jo uždavinys ne
lengvas. Kaip bebūtų, turime siek 
ti garbingos taikos Vietname. A- 
merika turi vadovauti laisvojo 
pasaulio demokratinėms jėgoms 
kovai už laisvę.

Racine meras Kenneth Huck 
trumpai pasveikino minėjimo da
lyvius.

Lietuvos gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis, kalbėjęs angliškai ir 
lietuviškai, priminė Stalino ir

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. liepos mėn. 24 d.

išskubėjo, buvo pakviesti para
gauti lietuviškų valgių.

Iškilmingą ir meninę progra- priemiestyje, 
mą pravedė stud. J. Milišauskas.
WLD rengėjai: Kenoshos ir Raci
ne Alto skyriai, Kenoshos - Raci
ne LB apylinkė ir DLK Kęstučio

— Trys vaikai antradienį ra
do moters lavoną Waukegano

— Pirma pašto dėžutė gatvė
je Amerikoje įtaisyta 1858 m.

šaulių kuopa. P. Petrušaitis , rugpiūčio 2 d. Bostone.

Brangiai motinai mirus,

Gediminui ir Kęstučiui Biskiams,
j jų šeimoms ir giminėms reiškiame gilią užuo- 
į jautą.

Algis ir Birutė Valiukaičiai 
Aldona ir Gediminas Kaunai 
ir Aleksandra Gužauskienė

bes. Pagyrė rengėjus, kad turi 
daug ne lietuvių kalbėtojų ir ne 
lietuviškos publikos. Pradedant

visus į darbą, į kovą, dėl paverg
tųjų laisvės.

Pavergtų tautų medalį už di 
delį rūpestį ir darbą pavergtųjų

menui Henry C. Schadeberg ir 
šerifui William P. Schmitt. Me
dalius įteikdamas konsulas dr. P. 
Daužvardis, paaiškino jų prasmę 
ir padėkojo abiem pavergtųjų 
draugams už jų atliktą tos srities 
darbą.

Meninėje dalyje pasirodė Ire
nos Smieliauskienės vadovauja
mos lietuviškų tautinių šokių 
grupės “Grandies” šokėjai, pa
šokdami keletą šokių. Po progra
mos, tie garbės svečiai, kurie ne-

GEDIMINUI BISKIUI
IR ŠEIMAI,

jo mamytei mirus, reiškia gilią užuojautą 
ir kartu liūdi

A. ir D. DukauskaiMAZHH&EVANS
FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitlaa

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

Rimvydas ir Giedrė 
Sidriai

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 nno kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

(LACKAYVICZ)
Tei. REpubUc 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Litnanica Avė. Tel. YArds 7-340

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tet YArds 7-1188-1139

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

/
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x Dr. Regina Padleckienė
(Sadauskaitė), Citologijos sky
riaus vadovė ir citotechnologi- 
jos mokyklos vicedirektorė Mi- 
chael Reese ligoninėje, liepos 
14 d. su šeima išvyko atostogų 
j Washington valstybę, žada ap
lankyti visas žymesnes vietas. 
Kadangi labai domisi savo sri
ties specialybe, planuoja daly
vauti ir citologų suvažiavime 
Seattle mieste. Prie darbo grįš 
rugpiūčio 11 d.

X Lietuvių Foto archyvas 
liepos 26 d., šeštadienį, Union 
Pier, Community salėje (prie 
“Ventos” vasarvietės), ruošia 
linksmą nuotaikų pobūvį. Gros
A. Ramonio orkestras ir pasvei
kintos visos Onos. Be to, bus 
duodama ir skani vakarienė nuo 
6 vai. vakaro.

X Mykolas Vaidyla, Sanda
ros redaktorius ,jau buvo su
grįžęs į namus ir kurį 'laiką 
darbavosi prie laikraščio išleidi
mo. Bet staiga jam vėl reikėjo 
važiuoti į Mont Sinai ligoninę, 
1657 So. California Avė. svei
katai patikrinti. Teko girdėti, 
kad greitu laiku grįžta vėl į 
namus ir jaučiasi žymiai page
rėjęs.

x Jonas Tijūnas, paskui- lai 
ku Lietuvoje buv. Kybartų paš
to viršininkas, dabar' Paštinin
kų sąjungos c. v. iždininkas, iš
siuntinėjo paštu išleistą sąjun
gos knygą visiems prenumera
toriams. Tokių mecenatų ir gar 
bes prenumeratorių buvo dau
giau 100 asmenų, kurie sudėjo 
paštininkų atsiminimų knygos 
vardu “Nuo -krivūlės iki rake
tos” išleidimui $2,800. Knyga 
jau platinama ir visuomenės 
tarpe. Ji turi 550 pusi., apie 300 
nuotraukų, spalvuotus Lietuvos 
pašto ženklus ir apie 100 įvai
rių straipsnių.

X žurn. Jurgis Janušaitis,
Chicagoje — Manąuette Parko 
lietuvių kolonijoje prekybinin
kas ir vienas iš “Paramos” 
krautuvės savininlkas, su žmo
na Veronika ir dukrelėmis atos
togauja Unior Pier, Mioh. Ji
sai žada aktyviai įsijungti į vie

ALTO PAREIGŪNAI
LANKĖSI WAl3HINGTONE
Liepos 16—18 d. Amerikos 

Lietuvių tarybos pirm. inž. E.
Bartkus ir sekr. dr. VI. Šimai
tis lankėsi Washingtone, D. C.
Lankymosi tikslas buvo pasima
tyti su vietiniais lietuvių veikė
jais, aptarti artėjančio Lietu
vių kongreso reikalus Detroite, 
dalyvauti Bendrojo Pabaltiečių

tos pramoginį gyvenimą ir lai- komiteto metiniame posėdyje, 
kinai pamiršti prekybą, o pagy- j Bendrojo Pabaltiečių komite- 
venti tikru 'poilsiu. to posėdis įvyko liepos 17 d.

X Jaunai šeimai reikalinga l^vių sąjungos patalpose. Nau- 
moteris prie vaikų (2 m. ir 4 m.) juoJu Jromiteto pirmininku se- 
ir lengvai namų ruošai. Dėl va- kantieras metams buvo išrinktas 
•landų ir sąlygų skambinti tel. rotacine tvarka latvių atstovas 
767-0407, po 5 v. p.p. (sk.) .P**- R R Lejins- Buvo aptar-

J ti bendri reikalai, liečiantieji pa 1 kuriuos pasiuntė per lietuvių 
X A. a. Aleksandro Šimkūno vergtus Baltijos kraštus — Ii- Šv. Kryžiaus parapiją Daytone, 

vardui įamžinti Lietuvių Fonde teratūros leidimas, numatomi Cihio, paragindamas lietuvius 
fondui au.rojo: Mrs. Iheodora žygiai į valdžios įstaigas ir kt. remti Religinę šalpą.
Matin $50.00; po $25.00.: — Ona Tą pačią dieną vakare Lietu-1 — Sol. Leonas Baltrus daž-
ir Liudas šunaičiai, Zigmas ir Vos pasiuntinybėje vyko pasita- nai reiškiasi amerikiečių tarpe 
Antanina Bazarai, Algirdas ir rjmas su vietiniais Wasthingto- u susilaukia gero įvertinimo. 
Beverly Bazarai, Misiūmų šei- no lietuvių organizacijų veikė- Sol. Baltraus paskutinis pasiro- 
ma; SLA 217 Kuopa $15.00; po jaig įr jg Baltimorės, Md. Alto dymag su Rochesterio opera į- 
$10.00: -— Broliai Jarai ir Juo- pirmininkas ir sekretorius nu-1 vyko birželio 6 d. “II. Tabarro” 
zas Blažys; po $5.00: — Mrs. spietė Lietuvių kongeso Detroi (Puccini Luigi nolėje. “Times 
Lottie Giedraitis ir A. S. Korsa- te tingią ir taip pat išklausė pa- Union”, atsiliepė taip: “Roches 
kas. Visiems aukojusiems našlė siūlymą ir pageidavimų lietuvių tėti© opera pristatė grupę pui- 
Ponia Ahira šiinkūnienė savo veiklos klausimais iš vietinių kių balsų. Operos išpildymas, 
ir šeimos vardu nuoširdžiai dė- veikėjų. , baritono R. Heino, soprano Ab
koja’ I Kitą dieną Alto atstovai ap- ikowitz ir tenoro L. Baltraus,

•LF adresas: 6643 ISO. Maple
wood Avė. Chieago, III. 60629.

(sk.)
X Arūnas Vasys, dirbąs j

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

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

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais {mokėjimais ir prieina-'
mais nuošimčiais. 1 . . .

x i v rl 1 <3 *>919' Pavergtųjų tautų paradui besiruošiant, St. Balzekas pritvirtina lietu-
Mutual h eaera aving , ZZlz t Į<ryžįų prie automobilio demonstracijos žygiuotėj. šalia kryžiaus

VVest Cermak Road. Telefonas <įu st. Balzeko sūnūs ir atvykęs pažiūrėti “Draugo” red. kun. J. Pruns- 
VI 7-7747. (sk.) kis.

X Sofija Džiugienė, nuo 195^ 
metų be pertraukos dainuojan
ti Chicagos Lietuvių operos cho
re, yra ėjusi penkerius metus 
valdybose vicepirmininkės ir ki
tas pareigas Siame sezone, sta
tant Verdi operą “Likimo ga
lia”, Sofija talkininkaus val
dybai ir atliks žurnalistų koor
dinatorės pareigas. Dešimt žur
nalistų yra sutikę būti spaudos 
komisijoje ir garsinti įvykstan
čios operos pastatymus lietuviš
koje spaudoje.

X Rūta ir Jonas iSpurgiai su 
šeima atostogauja Estes Perk, 

j Colo. Jie buvo nuvažiavę į Roc- 
ky Montain kalnus, grožėjosi 
snieguotomis kalnų viršūnėmis 
ir aplankė kitas gražesnes Co- 
lorado vietoves. Estes Parke 
taip pat atostogas leidžia čika- 
giečiai kun. J. Domeika, (St. Ag
nės par. asistentas, A. ir K. Ei- 
dukoniai su šeima ir kt.

X Onučių laužas gražiai su
švis liepos 25 d., penktadienį, 
kaip tradicinis Union Pier, “Gin 
taro” vasarvietėje. Šimtai sve
čių klausys kun. A. Kezio akor
deono muzikos, linksmų kupletų 
ir nuotaikingų lietuviškų dainų. 
Ta proga bus visuomenė supa
žindinta su naujai pasirodžiusia 
knyga “Nuo krivūlės iki rake
tos” ir t. t.

X
tinai jaunimas, buvo atvykę iš 

Žinomos visuomenininkės Į Hamiltono, Toronto, Chicagos, 
Ez. Samienės, 3442 S. Union l Clevelando, Los Angeles ir Bos-
Ave., kaimyno namą liepos 18 
d. rytą palietė žaibas. Nuken
tėjo ir iSamai, jų name sugadino 
elektros šviesas ir televiziją.

x švč. P. M. Gimimo parap. 
Šv. Vardo d-jos piknikas įvyks 
rugpiūčio 24 d.

X O. (Slkurvydas, E. Newark,
N. J., parėmė mūsų spaudos 
darbus 5 dol. auka. Labai ačiū.

X Komitetas kun. P. Cinikui 
MIC pagerbti, dėkodamas “Drau 
gui” už kai kurias paslaugas, 
per P. Petrušaitį, Racine, Wisc., 
prisiuntė 5 dol. auką “Dr augui” 
paremti. Dėkojame.

lankė Amerikos Balso lietuvių
skyrių, čia susipažino su daro- 
mis transliacijomis į Lietuvos 
okupuotus žmones ir įrašė sa
vuosius pareiškimus paver gtai 
lietuvių tautai.

Po to, apsilankė • republiko- 
nų partijos centre ir aplankė 
senatoriaus Goldwaterio įstai- 

I gą, su kuriuo norėjo pakalbėti 
| dėl jo buvimo Lietuvių kongre • 
se. Senatoriaus nerado, tad ap
tarė reikalą su juo asistentu if 
kiek vėliau paaiškės ar galės 
senatorius ikongese dalyvauti -

Apie kelionės pasiektus rezul 
ta tus Alto pimir įlinkas E. Bart 
kug ir sekretorius dr. V. Šimai 
tis plačiai painfomavo Alto vai 
dyĮcią liepos 18 d. posėdyje.

Alto biuras

Trys lietuviai vyskupai: vysk. Vincentas Brizgys, vysk.. Antanas Deks- 
nys po konsekracijos Belleville, III., vysk. Charles Salatka ir inž. Anta
nas J. Rudis.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE
Globėjų kursai. Dainavos 

stovyklavietėje, liepos 6—12 d. 
įvyko jaunučių ir jaunių ateiti
ninkų globėjų kursai. Kursams 
vadovavo p. Elena Gudinskienė, 
MAiS CV jaunučių reikalais at
stovė. Taip pat prisidėjo Anta
nas Saulaitis, SJ, ir seselė M. 
Igne. 24 kusrantai, beveik išim

tono. Kursų programa apėmė 
jaunučių globojimo ir praktiką 
ir teoriją. Kursantai klausėsi 
paskaitų, dalyvavo diskusiniuos 
būreliuose ir kasdien įvertino 
dienos programą. Paskaitą skai
tė dr. Justinas Pikūnas, ateiti
ninkų federacijos CV pirminin
kas, 7-—13 m. vaikų psichologi
ją”, Gabija Juozapavičiūtė, 
MAS c. v. vicepirm. “Ateitinin
kų organizacija — tikslas, pras 
mė ir vaikui įtaka”, sės. Igne: 
“Vaikų pažinimas grupėje”, — 
kun. Saulaitis — “Kaip susta
tyti metinę programą, kokios 
priemonės, kas turi įeiti į me
tinę veiklą”, — Jadvyga Damu- 
šienė — “Kaip pravesti jaunu
čių susirinkimą”, Paulius Ališė- 
nąs — “Vadovo privalumai”.

— Kasdien diskusijos būre
liuose šios lemos buvo disikutuo 
tos. Taip pat buvo aptariamos 
įvairios kuopų problemos. Kun. 
Saulaitis pravedė dienos įverti
nimo pašnekesį, kuriam kursan 
tai pasisakė savo pastabas apie 
įvykusią programą. Šie kursai 
padės globėjams ir jų 'kuopoms 
gyvai įsijungti į ateitinikiškos 
šeimos veiklą.

_  Cincinnati, Ohio, arkivys
kupas Kari J. Alter paaukojo 
500 dol. Lietuvių Religinei šal
pai. Prieš keletą metų jis buvo 
paaukojęs Religinei šalpai 1000.

I buvo efektingai atlikta”. “Demo 
jcrat and “Cronicle” rašo: “U 
Tabarro opera buvo atžymėta 
su puikiu dainavimu, gera de- 
koracija ir įtikinančia vaidyba. 
Mes išgirdome gražius balsus, 
baritoną R. Hoins, sopraną Ab- 
wovitz ir L. Baltrų, gerą teno
rą” Į operą atsilankė gražus 
būrelis lietuvių, kurie džiaugėsi 
mūsų lietuvio tenoro pasiseki
mu.

— Detroito universitete ba
kalauro laipsnius gavo: St. Pau- 
razas (Accouting Manegment), 
Saulius Kaimelis (Electrical 
Engeneering) ir Robertas Ma
žeika (Arcihitecture Engenee
ring).

— Michigan universitete ma
gistro laipsnį įsigijo Gediminas 
Gasperas (Mastei' of (Science) 
ir Pranas Povilaitis (Science 
of Engeneering); bakalauro 
laipsnį Danutė Miškinytė (Ba- 
chelor of Art).

— Michigan State universite
te bakalauro laipsnį iš biznio 
administracijos — Petras Mi
siūnas. i-!

.— Mayne State universitete 
bakalauro laipsnius — Donal
das V. Mickus, Algirdas Pleč
kaitis, Josephine Malakauskas 
(visi iš biznio administracijos); 
D. J. Pagonis ir Aras Vaitie- 
kaitia (abu iš' chemijos). Ma
gistro laipsnius įsigijo: Gytis
B. Jasas (Meohanical Engenee
ring), Carl J. Gobis (Master of 
Educaition), Audronė Vaitiekai- 
tytė (Master of Science in Lib- 
rary Science. Doktoratus: 
Juris Doctor Valdas C. Duoba, 
Doctor of Medicine Kazys J. 
Jankauskas ir Reymond Senkus 
(iš chemijos).

GABUS VYRAS AKCIJŲ PREKYBOJE
Akcijų prekyba Amerikoje 

yra padariusi labai daug žmo
nių turtingais, o taip pat nema
ža jų yra praradę savo santau
pas. Paskutiniuoju laiku ir lie
tuviai plačiai ėmė domėtis akci 
jų prekyba. Ir tai, sakyčiau, la
bai gerai, turint tos srities ge
rą patarėją — vadinamą broke
rį. pačiam investituotojui studi 
juojant šią sritį ir laikantis tam 
tikro atsargumo, akcijų preky
boje galima tikrai nemažai už
dirbti.

Iki šiol investavimo ar akci
jų prekybų kompanijos lietuvių 
specialistų veik nedirbo. Tik pa 
skutamuoju laiku į šią sritį nu
ėjo dirbti vienas kitas lietuvis.

Šia proga norėtųsi lietuvių 
plačiajai visuomenei pristatyti 
gabų vyrą Albiną Kurkulį, šio
mis dienomis pradėjusį dirbti 
akcijų prekyboje, Glore Forgan, 
W. R. Staats Ine. Chicagoje.

Albinas Kurkulis gimęs Lietu
voje 1931 m. Ten pradėjo lan
kyti gimnaziją ir karo metu ap
leidęs tėvynę, gimnaziją baigė 
Vokietijoje. Aukštąjį komerci
jos ir ekonomijos mokslą baigė 
Rochesterio universitete. Atli
kęs karinę prievolę JAV kariuo
menėje, dirbo industrijos srity
je, administracijoje eidamas va 
dovaujančias pareigas ir buvo

ARGENTINOJ
— Susivienijimas Liet. Arg. 

turi labai (kilnų ir gražų paproų
— prisiminti savo mirusius na
rius. Iškilmingos pamaldos vy
ko Aušros Vartų lietuvių baž
nyčioje, dalyvaujant dideliam 
skaičiui lietuvių. Šv. Mišias ce- 
lebravo šios bažnyčios klebonas 
kun. J. Petraitis MIC, pasaky
damas tai dienai pritaikintą pa 
mokslą, vargonais grojo brolis 
P. Gudelevičius. Po pamaldų ty
lioj procesijoj, vainiką išnešė
L. Stankevičius ir J. Devenis, 
kurį sekė tautiniais rūbais apsi
rengę mažųjų ansamblio daly
viai ir visi susirinkusieji. Pa
gerbiant visus organizacijos mi 
rusius, vainikas buvo padėtas 
prie lietuviško kryžiaus, prie ku
rio taip pat randasi SLA at
mintinė bronzinė lenta (placa). 
Čia buvo sukalbėtos maldos ir 
sugiedotas Viešpaties Angelas. 
Susivienijimo pirm. L. (Stanke
vičius tarė atitinkamą žodį iš
vardindamas visus vienų metų 
bėgyje mirusius narius.

— Argentinos lietuvių orga
nizacinio vieneto valdybon iš
rinkta: Artūras Mičiūdas (L.
C. “Aušros” choras) — pirmi
ninkas, Jonas Čikštas (L. Pram. 
ir prekyb. sąjunga) vicepirm., 
Leonardas iSfruoga (L. Pram. ir 
prekyb. sąjunga) sekretorius, 
Leopoldas Stankevičius (SLA)
— antras sekretorius. Julius 
Mičiūdas (A. L. Centras) — iž
dininkas, Leonas Ryšelis (A. L. 
Centras) — iždin. padėjėjas.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— 10,009 žvejų, mėgėjų pri

klauso Vilniaus medžiotojų ir 
žvejų draugijai.

Albinas Kurkulis 
pasiekęs aukšto administracinio 
posto.

Bet jį, kaip baigusį komerci
jos ir ekonomijos mokslus, vi
liojo šio krašto ekonminis ir fi
nansinis pasaulis.

Praėjusiais metais jis atsisa
ko turėto gero darbo ir pereina 
dirbti į anksčiau minėtą akcijų 
prekybos b-vę. Vadovybė grei
tai pastebėjo Albino Kurku'io 
gabumus ir pasiuntė jį tolimes
nės ir specialiom studijom į In- 
vestment Bainlking Association 
mokyklą, kurią šį pavasarį sėk
mingai baigė ir aukščiausiais 
pažymiais išlaikė egzaminus 
New Yodk IStock Exchange in

CHICAGOS ŽINIOS
ILLINOIS LEGIONO 

SUVAŽIAVIMAS

Amerikos legiono Illinois 
dalinys antradienį pradėjo savo 
metinį suvažiavimą Palmei’

’ House rūmuose, Chicagoje, mi
nint savo gyvenimo auksinį ju
biliejų šūkiu “56 metų šimtapro 
centinio amerikietiškumo”.

Tūkstančiai legiono narių at
stovauja Illinois valstijos 1,068 

į legionierių postus konvencijoje. 
Legionierių suvažiavimas truks 
iki šeštadienio ir bus baigtas 
sekmadienį 1 vai. p. p. įspūdin
ga eisena Michigan avė. iš E. 
South Water st. į Adams, mi
nos legionieriai šeštadienį 7 vai. 
vakare ISoldier Field’e turės gra 
žią programą.

ADVOKATAIS, IEŠKOMAS
NUO 1966 METŲ, RASTAS 

LIGONINĖS LOVOJE

Advokatas, ieškomas dėl teis 
mo paniekinimo nuo 1966 me- 
t 10 milijonų dolerių nuosavy
bės byloje, buvo surastas pra
ėjusį antradienį Passavant ligo
ninės lovoje. Prie jo kambario 
pastatytas sargas. Šis advoka
tas kaltinamas teismo panieki
nimu, nes jis 1966 m. mirusios 
Alice B. Atwood nuosavybės 
byloje nepristatęs reikiamų do
kumentų.

MOKYTOJA UŽPULTA IR 
APIPLĖŠTA

26 metų mokytoja buvo išnie 
kinta ir apiplėšta ,o jos pagal
bininkė užralkinta sandėliuke 
asmens, kuris įsibrovė į kilnoja 
mosios mokyklos pastatą vaka 
rinėje Chicagos dalyje. Užpuo
likas moteriai grasė peiliu. Už
puolikas, apibūdintas kaip neg
ras, yra apie 30 metų amžiaus, 
sveriąs 140 svarų, aukščio — 
5 pėdų i r 7 col.

Moterys ruošės pr adėti klasė
se pamokas “Operation Head 
IStart” programoje. Kilnojamo 
sios mokyklos vienetas yra 
Ryerson mokykloje, 646 N. 
Lawndale. Šios mokyklos vaikai 
yra 4 metų amžiaus.

Apie keturis dolerius buvo 
pasigrobta iš moters, kuri buvo 
užrakinta sandėliuke, o iš iš-

National Association of Invest- 
ment Dealers ir gavo leidimą 
dirbti akcijų prekyboje, kaip re 
gistruotas akcijų brokeris.

Pažymėtina, kad Albinas Kur 
kulis finansiniais klausimais 
pradėjo domėtis dar būdamas 
universitete. Jis jau 1957 m. 
pats asmeniškai pradėjo inves
tuoti savo santaupas į akcijas. 
Tuo pačiu metu jis darė inves
tavimo analizus, sekė tais 'klau
simais gausią literatūrą ir skai
tė knygas apie investavimo bei 
spekuliavimo akcijomis būdus. 
Jis savo žiniomis dalinosi su tos 
srities profesionalais, bei profe- 
ionalų patirtimi pats domėjosi, 
žiniomis naudojosi. Jis visada 
nuoširdus, atviras, teisingas, at
sargus. Jau eilę metų jis savo 
patirtį panaudojo padėdamas 
įsikurti keletai investavimo klu
bų, kurie gana sėkmingai veikė 
ir jų kapitalas gražiai augo.

Pradėdamas tarnauti žmo
nėms investavimo srityje ir ak 
cijų prekyboje Albinas Kurku
lis laikosi taktikos, nesiekti sau 
pelno vien tik perkant ir par
duodant klientų akcijas, bet su 
dideliu atsargumu ir po gilių 
studijų rekomenduoti, padėti sa
vam klientui. Tai gera savybė, 
kuri išugdys žmonių pasitikė
jimą.

Pažymėtina, kad Albinas Kur 
kulis yra puikus lietuvis, dirbęs 
su jaunimu ir skautais, domisi 
lietuvišku gyvenimu, jame da
lyvauja ir jį remia.

Šiam gabiam vyrui, siekian
čiam karjeros naujame darbe, 
linkėtina visokeriopos sėkmės, 
gi lietuviai, besidomį akcijų pre 
kybą, turės jo asmenyje gerą, 
atsargų ir saugų patarėją.

J. Janušaitis

niekintos aukos paimta penki 
doleriai. Tai vykę praėjusį an
tradienį.

VIEŠA PAGALBA DIDĖJA

Cook apskrityje .padidėjo astle- 
nų skaičius, kuriems reikalinga 
viėšoji pagalba. Balandžio mė- 
nes buvo išmokėta $24,830,240, 
o gegužės mėnesį viešosios pa
galbos buvo suteikta 362,289 
asmenims (daugiau 2,453 asme
nims nei balandžio mėn.) $25,- 
343,422. Mat, padidėjo raišų, 
senyvo amžiaus ir aklų aamęių 
skaičius.

TRUMPAI
— švietimo tarybos pareigū

nai svarstė savo pasiūlymus su 
Chicagos mokytojų unijos at
stovais dėl mokomojo persona
lo sujungimo Chicagos viešose 
mokyklose, švietimo tarybos pa
reigūnų ir mokytojų unijos ah 
stovų posėdis truko beveik ke
turias valandas praėjusį antra
dienį. Pasitarimų pasekmės va
kar turėjo būti paskelbtos. JAV 
ių teisingumo žinyba prieš dvi 
savaites pareikalavo švietimo 
tarybą imtis žygių mokomajam 
personalui sujungti Chicagos 
mokyklose rugsėjo mėnesį. Va
dinasi, būtų sumaišyti juodieji 
ir baltieji mokytojai.

— Chicagos eismo policinin
kas antradienį buvo nubaustas 
$500 pabauda už $1,000 kyšio 
priėmimą.

— Policija antradienį arešta 
vo 61 demonstrantą Illinois vaU 
tijos sostinėje Springfield, iša
lkius gubernatoriui Ogilvie. De
monstrantai atvyko į iSprmgfiel 
dą iš Cairo ir East St. Louis 
(III.) protestuoti prieš skurdą 
ir smurtą.

MIGLOTAS RYTAS
V. RAMONAS

Tai apysakų rinkinys, kuris 
patraukia ne tik savo tematika, 
bet ir išimtinai gražiu stiliumi 
bei kalba.

Autoriaus išleistų knygų skai
čius nėra didelis, bet kiekviena 
jų yra kruopščiai išmąstyta ir ap
dirba, kas yra charakteringa ir 
šiam rinkiniui. Juo pasidžiaugs** 
kiekvienas jį įsigijęs ar gavęs do
vanų.

Liet. knygos klubo leidinys, 
gaunamas DRAUGE, kaina 2.00 
dol. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos prašomi pridėti 5 pro
centus mokesčiams.

iiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiminii!

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPIES

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200. 
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams. :
illliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VEIDU PRIE ŽEMĖS
K. GRIGAITYTĖ

Novelių rinkinys, kuriame pie
šiamos gyvenimo problemos ir 
vaizdai, daugumai tremtinių pa
žįstami ir net patirti. Lengvu sti
liumi, paprasta vaizdinga kalba 
parašyta knyga maloniai skaito
ma ir jautriai išgyvenama, nes 
joje kiekvienas randa savęs dale
lę.

Išleista Liet. knygos klubo.
Kaina 2.00 dol., galima gauti 

DRAUGE. Illinois gyventojai tu
ri prie knygos kainos pridėti 5 
proc. mokesčiams.


