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“Gėdos sienos’’ Berlyne 8-sioms metinėms užvakar praėjus... Matyti 
pastaraisiais metais žymiai patobulinta siena ir ties ja bežaidžią vaikai, 
gimę jau sieną pastačius. Jiems dar neaiški sienos pastatymo paskirtis, 
neaiški ir niūri tikrovė.

Smurtas, riaušės Siaurės Airijoj
Vakar pasiųsti kariai tvarkai 
palaikyti — padėtis įtempta

LONDONDERRY, š. Airija. 
Neramumai bei riaušės Šiaurės 
Airijoje tebevyksta nuo antra
dienio. Vakar jie jau buvo pa
lietę devynis krašto miestus.

Siaurės Airijos vyriausybei 
Dubline pasiūlius ir britų vy
riausybei Londone pritarus, va
kar į šiaurės Airijos London- 
derry miestą išsiųsti pirmieji 
britų daliniai — per 300 karių. 
Jie turi palaikyti tvarką, sau
goti pastatus ir tramdyti riau
šininkus. Dar dieną prieš tai 
Dubline buvo skelbiama, kad 
britų daliniai nebūsią siunčia
mi.

Berlynas minėjo sukaktį
Vainikais pagerbtos aukos

Berlynas. Vak. Berlynas užva
kar ramiai ir santūriai paminė
jo aštuntąsias Berlyno “gėdos 
sienos” pastatymo metines. Vai
nikai buvo padėti ties tomis vie
tomis, kur žuvo pasirinkę laisvę 
ir nukauti komunistų, nes jie bu
vo pasirinkę laisvę Vakaruose.

Tuo tarpu Rytinė Vokietija su
kaktį minėjo, pažymėjusį, kad su
kako 8 metai pastačius sieną, ku
ri “nugalėjusi Vakarų planus nu
versti Rytų Vokietijos valstybe”.

2,002 pasirinko laisvę
Vak. Berlyno atstovai įspėjo 

Rytų Vokietijos gyventojus į lais
vę bėgti ne per Berlyno “gėdos 
sieną”, bet kitais keliais, pvz. ry-
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Neil Armstrong, prieš išvykdamas 
kelionei j New Yorką, Chicagą ir 
Los Angeles, pakeliui i NASA įs
taigą Houston mieste.

Smurtas siaučia, kovos gatvėse
Smurtas vakar palietė ir Šiau 

rinės Airijos sostinę, Belfast 
miestą. Policija su riaušininkais 
kovojo, panaudodama šarvuo
tas mašinas. Gyventojų mėto
mos padegamos bombos.

Protestantams susirėmus su 
katalikais gyventojais (jie šiau
rės Airijoje yra mažumoje), 
sužeistųjų skaičius užvakar sie
kė 300.

Britų vyriausybė posėdžiau
ja Londone, svarstydama, kokių 
griebtis priemonių. Šiaurės Ai
rijos, su, daugumoj, protestantų 
gyventojais, vyriausybės min. 
pirmininkas Lynch iškėlė J. Tau 
tos įsikišimo reikalą. Jis siūlo 
galutinai įvykdyti šiaurės Ai
rijos atskyrimo vyksmą. Šeši 
šio krašto dalies valsčiai nuo 
1920 m. įeina į D. Britanijos 
sudėtį.

Tuo tarpu Š. Airijos min. pir
mininkas J. Chichester - Clark 
puolė Lynch — jis, esą, kišasi 
į “mūsų vidaus reikalus”.

tų bloko kraštų sienas peržen
giant.

Jie buvo įspėti: bėkite kitais ke
liais. Nurodyta, kad.šiais metais 
Vakarus pasirinko 2,002 Rytų Vo
kietijos gyventojai ir jų tarpe “gė
dos sieną” “nugalėjo” vos 449.

• Libanas J. Tautų Saugumo 
Taryboje kaltino Izraelį. Libano

l atstovas teigė: Izraelis, pulda
mas iš anksto, turi būti nubaus 
tas ūkinėmis sankcijomis ir pa
smerktas. Libano žiniomis, Izra
eliui puolus Libaną, žuvo keturi 
civiliniai gyventojai ir trys bu
vo sužeisti.

• Kinijos pogrindžio radijo 
siųstuvas teigia: Mao įpėdinis, 
gynybos ministeris Lin Piao 
sergąs nepagydoma liga ir ne
galįs eiti pareigų.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 15 d.: Švč. M. Ma
rijos į Dangų Paėmimas (Mišių 
prievolė). Šv. Tarciras, šv. Lim- 
banija, Utenis, Rugilė.

Rug'piūčio 16 d.: šv. Jokimas, 
šv. Serena, Butvydas, Alvitą.

ORAS

Cro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, temp. sieks ligi 85 1. F., 
ryt — saulėta, be pakitimų.

Saulė teka 5:57, leidžias 7:52.

Rusai ir kinai susidūrė, 
stiprina pasienio sritis

Įtampa rusų - kinų pasieny — Trūksta tikslesnių žinių, tačiau abi pusės pripažįsta, 
kad buvo užmuštų bei sužeistų, — Abi šalys stiprinasi Sinkiango - Kazachstano pasie
ny — Susidūrimų gali būti ir ateity, bet karo nelaukiama

Sužeisti, žuvę, met ir belaisviai....

MASKVA. — Nors pasaulis 
tegali patirti nepilnas ar ne
tikslias žinias, tačiau, kaip seka 
iš Maskvos spaudos, pranešimų 
iš Hong Kongo ar Pekino, kinų - 

! rusų karinių jėgų “incidentas” 
centrinės Azijos pasienio srity, 
ten, kur susiduria sovietų Ka
zachstanas ir kinų Sinkiango 
provincija, buvęs pats rimčiau
sia, palyginus su šiais metais 
buvusiomis kautynėmis ties U-
surio upe.

Nei viena šalis neslepia, kad 
užmuštų ir sužeistų turėjo kinai 
ir rusai. Sovietai skelbė apie du 
kinų belaisvius. Kaip jau skelb
ta, abi šalys įteikė griežto turi
nio notas ir abi grasina “sun
kiomis pasėkomis”.

Pekinas skelbia: “išsigimėliai 
seniai planavo puolimą...’’

HONG KONG. — Kinai no
toje pažymėjo, kad sovietai su 
šarvuotais daliniais įsiveržę 
Yumin srity. Pagal Pekino radi
ją, “sovietų išsigimėlių grupė 
jau seniai planavo rimtus, su 
kraujo praliejimu, incidentus. 
Tai naujas, prieš Kiniją nukreip
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Chicaga pagerbė tris astronautus
Miestas siekė pralenkti 
New Yorko sveikinusių 

nuotaikas
Chicago. — Trys astronautai, 

pergyvenę didžiausio JAV miesto, 
labiausiai patyrusio didvyrius ger 
biant, Nevv Yorko, priėmimą, at
rodo, nebuvo nusivylę Chicagos 
miesto nuotaikomis, juos ger
biant.

Įstaigų apskaičiavimu, tris as
tronautus sveikino apie vienas 
milijonas Chicagos gyventojų, 
taigi, palyginus Nevv Yorko ir 
Chicagos gyventojų skaičius (12: 
6 mil. su apylinkėmis), sveikinu
sių skaičius buvo maždaug vie
nodas proporcingai visų gyvento
jų skaičiui.

“Neįtikėtina, tokių minių 
nėra buvę”

Milijonas gyventojų — didelis 
skaičius. Tiek nėra sveikinę ka
ralienę Elzbietą II-ją, 1959 met. 
buvusią Chicagoje.

Jack Reilly, Chicagos miesto 
pareigūnas specialiems įvykiams, 
užvakar pareiškė: “Tiesiog neįti
kėtina. Tokių minių Chicagos 
miestas nėra ligšiol matęs.”

1,250 garbės svečių miesto 
aikštėje

Chicagos miesto savivaldybė 
tiesa, neįteikė astronautams me
dalių, bet kai kuriais atžvilgiaisi
pasirodė pranašesnė už Nevv Yor 
ko miesto galvas. Jei Nevv Yorke 
meras tegalėjo pasodinti apie 160 
svečių, medalius dalinant, tai 
Chicagos R. Daley, aikštėje ties 
Picasso paminklu, susodino apie 
1,250 svečių.

Jie stebėjo, kaip rugpiūčio 13- 
ji diena, rezoliucijos keliu, buvo 
paskelbta trijų astronautų diena 
ir kaip vėliau ne tik astronau
tai, bet ir jų žmonos su vaikais 
buvo apdovanoti.

to, gerai suplanuoto bei vykdo
mo sąmokslo pavyzdys”.

Sovietai teigia, kad apie 60 - 
70 kinų karių peržengę sieną. 
Nors jie buvę įspėti, bet nesi- 

1 traukė ir žygiavo į sovietų teri
toriją bei apšaudė sovietų pasie
nio sargybinius.

Šiems atsispyrus, sieną pažei-

Suomijos prezidentas U. Kekkonen 
(kairėje) su žmona — jis neseniai 
“ilsėjosi“ Sovietų S-je ir tarėsi 
su Kremliaus vadais.

“Viso krašto istorinis triumfas”
“Civic center” aikštė ties mies 

to savivaldybe ir Picasso pamink
lu buvo pagrindinių astronautų 
pagerbimo iškilmių vieta. Čia kal
bėjo Illinois gubernatorius R. 
Ogilvie ir miesto galva, meras 
Richard J. Daley. Šis pasveikino 
astronautus ne tik už “paskirą 
pasiekimą”, bet ir už “viso kraš
to istorinį triumfą.”

“Skatinti jai vę, plėsti 
teisingumą...”

Prieš astronautus pagerbiant, 
kard. J. Cody trumpoje invoka- 
cijoje iškėlė reikalą mums vi
siems siekti “išnaudoti visus iš-\ 
teklius ir sugebėjimus bei savo 
tinkamiausius žmones svarbiem 
tikslams: skatinti laisvę ir plės
ti teisingumą”.

Miesto garbės piliečiai
Trys astronautai buvo paskelb

ti šio miesto garbės piliečiais ir 
jiems įteikti atitinkami pažymė
jimai. Jų žmonos gavo specialias 
taures, buvo dovanų ir astronau
tų vaikams.

Pagaliau, po iškilmių ties mies 
to savivaldybe, astronautai pa
judėjo Grant parko kryptimi.

Čia juos pagerbė tūkstančiai 
moksleivių, jaunosios kartos at
stovų — visi trys erdvės didvy
riai pasirodė muzikinėje estrado
je, tarė žodį jauniesiems gerbė
jams. “Jūs esate tautos ateitis, jūs 
būsite tie, kurie žengs tolimesnius 
pažangos žingsnius, tie, kuriems 
bus lemta nugalėti kitas plane
tas, ne tik Marsą, bet ir kitas.”

Po trumpų iškilmių Grant par 
ke, astronautai įlipo į malūnspar
nius, pasiekė O‘Hare aerodromą 
ir nusrido į Los Angeles.

• Keleivinis lėktuvas, North - 
Eastern, skridęs iš Bostono į 
Miami, vakar “oro pirato” buvo 
nukreiptas į Kubą.

• B. prezidento Johnsono dūk 
tė Nugent gruodžio mėn. lau
kia antrojo kūdikio,

dę buvo “atremti, išstumti ir 
pavyko nelaisvėn paimti du ki
nų karius”.

Tik savaitei po susitarimo 
praslinkus...

Kinai su rusais vos prieš sa
vaitę Chabarovsko mieste buvo 
susitarę laivybos klausimu. Ta
čiau, kaip pastarųjų dienų įvy
kiai liudija, abiejų kraštų karas 
propagandos plotmėje — ir ne 
tik joje —- tebevyksta visu ašt
rumu.

Sritis, kur šiuo metu įvyko 
ir gal tebevyksta susidūrimai, 
yra retai apgyventa įvairių A- 
zijos tautybių gyventojų. Pa
čios Sinkiango provincijos dau
gumą, 75%, gyventoju, sudaro 
uigurai, daugiausia mahometo- 
nys, kitos tautybės: mongolai, 
kazachai, kinai ir kirgizai.
Ką abi šalys nurodo savo notose

Kinai, savo notoje sovietams 
pažymėjo, kad rusai. į kinų te
ritoriją buvo įsiveržę ligi 2 kilo
metrų gylio.

Sovietai, pažymėjo, kad įsi
veržimas įvykęs antradienį, rug 
piūčio 12 d., apie 6 mylias į ry
tus nuo Žalanaskol miesto, Se- 
roipalatirsko sritys Sovietų že
mėlapiuose matyti, kad toji vie
ta yra 6 mylios atstu nuo sie
nos.

Sovietų, pasienis saugojamas 
rinktinių dalinių, su artilerija, 
aviacija, tankais — jie priklau
so KGB arba valstybės saugu
mo įstaigai. Tačiau atsiradus 
kovos padėčiai, tie daliniai pap
rastai sutartinai veikia su ka
riniais junginiais.

Pusė milijono kazachų 
Sinkiane

Abi šalys pastaruoju metu 
žymiai sustiprino pasienio sri
tis. Karinių sluoksnių nuomone, 
jos pasienio srityse esančios 
sutelkusios ligi 1,5 mil. vyrų. 
Sovietai ypatingai praplatino, 
patobulino Omsko aerodromą; 
vakarų Sibire, be to, aerodro
mus Alma - Atoje, Semipala- 
tinske — jie yra 300 mylių nuo 
Sinkiano atstu.

Rusai kreipia dėmesį ir į tai,
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Astronautas J. A. Loveli su žmo
na lankėsi Romoje buvo priimti 
popiežiaus

“Laisves medaliai”
astronautams

Aukščiausi civiliniai žymenys — 
astronautams

LOS ANGELES. — Trečia
dienį prez. Nixono surengtas 
priėmimas astronautams, su ke
liolika šimtų dalyvių, buvo pa
skutinė ir svarbiausia rugpiūčio 
13 d. “žygio per Ameriką’’ gran 
dis.

Prez. Nixonas trims astro
nautams suteikė aukščiausius 
pasižymėjimo medalius, teikia
mus ne kariams, — “laisvės 
medalius”. Tokie patys žyme
nys paskirti ir 1967 m. žuvu
siems trims astronautams.

Prieš juos įteikdamas, prez. 
Nixonas iškėlė trijų vyrų drą
są ir nurodė, kad “erdvėje jau 
nebėra ribos”, gi astronautams 
pasiekus mėnulį, “visai žmo
nijai atsiveria naujos platumos, 
naujį vaizdai”.

kad vakarinėje Sinkiano dalyje 
gyvena 500,000 kazachų — kal
bos bei kultūros ryšiai juos sie
ja su kazachais, gyvenančiais 
Sovietų Sąjungoje.

Tebevykstant pasienio stipri
nimui, ne tik Maskvoje ar Pe
kine, bet ir Vakaruose artimo 
karo tarp rusų ir kinų mintis 
šiuo metu nekeliama.

• Trys astronautai vakar grį
žo į Houstoną.

TRUMPAI
Rusai ruošiasi galimiems 

įvykiams
MASKVA. — “Pravda” va

kar paskelbė; “Jau bręsta lai
kas” įstatymo keliu sutvarkyti 
civilinės apsaugos reikalus kraš 
to pasienio srityse. Vakarų 
sluoksniai spėja, kad sovietų 
vyriausybė, matyt, rimtai ruo
šiasi rimtesnio masto įvykiams 
kinų - sovietų pasieny.

P. Vietname kovos vakar vy
ko daugelyje sričių. Jos buvo 
smarkesnės ties Kambodijos pa 
sieniu. Sąjungininkų žiniomis, 
nuo antradienį prasidėjusių puo 
limų ligi vakar priešas P. Viet
name neteko 1,700 vyrų. Ame
rikiečių per tris dienas žuvo 
tarp 100 ir 125.

Tuo tarpu viena savaite anks 
čiau JAV vyrų nuostolių žu
vusiais buvo vos 96.

ASTRONAUTAI
44 gubernatoriai ir 86 kraštų 

atstovai
Pokylis Century Plaza vieš

buty buvo pirmasis tokio mas
to ir plačiai išgarsintas (televi
zija), ir JAV prezidento reng
tas, visoje JAV istorijoje.

Dalyvavo 44 valstijų guber
natoriai, visi vyriausybės nariai, 
išskyrus vieną (Mitchell), A. 
Teismo nariai, 50 astronautų, 
'86 kraštų atstovai — diploma
tai ir daugybė kitų oolitinio, 
mokslinio, kultūros gyvenimo 
atstovų.

Kelionė per pasaulį — kitą 
mėnesį

LOS ANGELES. — Preziden
tas Nixonas užvakar priėmimo 
metu prasitarė, kad trys ast
ronautai, mėnulio herojai, bū
sią gerbiami bei sveikinami ir 
užsienio kraštuose.

Vėliau paaiškėjo, kad prez. 
Nixonas erdvės nugalėtojus iš 
tikrųjų pasiųs “geros valios ke
lionei" į užsienio kraštus. Jie 
atliks, aišku, ir kraštui naudin
gą prestižo pakėlimo žygį.

Kur jie vyks, šiuo metu dar 
neaišku. Tačiau manoma, kad 
trys astronautai lankysis Pietų 
Amerikoje, Europoje, gal ir A- 
zijos kraštuose. Nėra neagli- 
ma, kad jie apsilankys ir ko
munistinio režimo kraštuose, 
kaip Rumunijoje, Jugoslavijoje, 
galimas dalykas, ir Lenkijoje 
ar Vengrijoje.
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Redaguoja J. ŠOLICNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, Illinois 60628

1969 m. pabaltiečių teniso pirmenybės

Šių metų pabaltiečių lauko te
niso pirmenybės įvyko CIevelan
de, liepos 26-27 d., Gordon 
parko aikštėse. Susirinko neblo
gos klasės lietuvių ir latvių daly-r 
viai. Deja, nepasirodė nė vienas 
iš čikagiečių. Rungtynės susidarė 
iš vyrų vieneto ir dvejeto, ir jau
nių vieneto. Dalyvavo latviai: S. 
Bauska, R. Upė, G. Elmuts, P, 
Tomas; lietuviai: J. Skardis, R. ir 
J. Kašuba, R. Callow, ir R. Mau
rukas iš Clevelando; J. Šenber- 
gas, Š. Lisauskas, ir A. Paškus iš 
Detroito.

Iš dvylikos vyrų žaidėjų ketu
ri buvo “seeded” ir gavo “byes” 
pirmam runde: 1. Bauska — 
pereitų metų laimėtojas pabaltie
čių pirmenybėse, 2. G. Elmuts, 
3. J. Skardis, ir 4. J. Šenbergas. 
Kaip numatyta, į pusiaubaigmę 
be didelio vargo ir išeina šie ke
turi žaidėjai.

Pusiaubaigmėje, pirmam paT 
dalinyje, susitinka Bauska ir 
Skardis, antram Šenbergas ir El
muts.

Bausko ir Skardžio rungtynės 
labai įtemptos ir lygios. Po va
landos smarkios kovos, kiekvie
nam žaidėjui laimint savo servą, 
pasekmė — 8-8. Bauskui, pajė
gus perlaužti Skardžio servą, se
tas baigiasi 10-8 Bausko naudai. 
Antras setas — lengviau; laimi 
Bauskas 6-2.

Bausko stilius labai pastovus. 
Jis sugeba atmušti smūgius, kurie 
normaliai būtų užtikrinti taškai. 
Skardžiaus žaidimas taip pat pui 
kus. Stilius stiprus ir daugiau a- 
gresyvus, tačiau netiek pastovus. 
Jis rodo daug vilčių kaip būsi
mas lietuvių čempijonas. Šiuo 
metu žaidžia Columbijos univer
siteto teniso komandoje ir jau 
ten gerai pasirodo amerikiečių 
tarpe.

Antrame padalinyje Elmuts 
laimi prieš Šenbergą 6-2, 6-3. 
Pats “volley” beveik lygus — 
skirtumą sudaro servai. Elmuts 
pastovus patrankiškas servas be
veik neatmušamas. Tuo tarpu 
Šenbergas turi sunkumų su savo 
servu.

Iš šių dviejų rungtynių buvo 
matyti, kad Skardis stipresnis 
žaidėjas už Elmuts ir, tikriausiai, 
būtų laimėjęs antrąją vietą, jeigu 
būtų buvęs kitas sąstatas.

Baigmėje susitinka du latviai: 
Bauska ir Elmuts. Kaip ir lauk
ta, Bauska laimi 8-4. (Profesio
nalų setas).

Dvejetuose susidaro penkios 
komandos. Abu vyrų vieneto fi
nalistai sudaro vieną latvių ko
mandą. Prieš juos geriausią lietu 
vių porą sudaro Jonas Skardis ir 
Rimas Callow, laimėjęs jaunių 
vieneto žaidimą. Šalia jų žaidė: 
Šenbergas—Lisauskas; broliai
Kašubos ir Paškus—Maurukas.

Pirmame kėlinyje Šenbergas- 
Lišauskas nugalėjo brolius Kašu
bas 6-2, 7-5. Pusiaubaigmėje 
Šenbergas ir Lišauskas pralaimė

Jon Erikson, 14 m amžiaus chica- 
giškis, Doverio paplūdimyje Ang
lijoje, tik ką perplaukęs kanalą 
kaip jauniausias plaukėjas.

jo prieš Bauską ir Elmuts 6-2, 6- 
3. Elmuts savo smarkų servą ne
naudoja, taupydamas energiją 
baigmei. Skardis ir Callovv leng
vai praeina 6-1, 6-0 prieš Paškų 
ir Mauruką.

Baigmėje vyksta pačios turny
ro ilgiausios rungtynės. Bauska 
ir Elmuts pagaliau nugali Skar
dį ir Callow 6-2, 15-13.

Iš trijų dalyvaujančių jaunių, 
Maurukas laimi baigmėje prieš 
Callovv 6-2, 8-6. Abudu jauniai 
rodo daug vilties ir bus įdomu 
sekti jų pažangą.

Gaila, kad jau treti metai kaip 
Chicaga nedalyvauja pabaltiečių 
rungtynėse, ruošiamose ne Chica 
goję. Tikimės, kad ši didžiausia 
lietuvių kolonija ateityje pajus 
atsakomybę atstovauti lietuvius 
šiose rungtynėse.

Jurgis ir Šarūnas

b\f . i'.-i f iiS
1969 M. ŠACHMATŲ 

PIRMENYBES

Papildydami ankstyvesnius 
pranešimus skelbiame, kad 1969 
m. Š. Amerikos Lietuvių indivi
dualinės šachmatų pirmenybės į- 
vyks 1969 m. rugpiūčio 23-24 d. 
CIevelande, Ohio.

ŠALFASS-gos šachmatų komi
teto pavedimu, pirmenybes ren
gia dr. Algirdas Nasvytis. Varžy- 
bos rengiamso Š. A. lietuvių Šach 
matininkų 20-čiui paminėti (19- 
49-69).

Pirmenybės bus pravedamos 
5 ratų, šveicarų sistema, su laiko 
riba: 45 ėjimai per 2 vai. Pir
menybės vyks “Čiurlionio” an
samblio namuose, 10908 Magno- 
lia Dr., Cleveland, Ohio. Šešta
dienį 3 ratai, sekmadienį 2 ra
tai. Pradžia abi dienas 10 v. ryto.

Pirmenybėse gali dalyvauti vi 
si lietuvių šachmatininkai, atli
kę metinę ŠALFASS-gos registra
ciją 1969 m. Neatlikusieji iki 
šiol, gali tai padaryti atliekant 
pirmenybių dalyvių registraciją, 
pridėdami papildomai $2.50 prie 
pirmenybių pradmės mokesčio.

Dalyvių registracijos termi
nas yra 1969 m. rugpiūčio 15 d., 
registruotis adresu: Dr. Algirdas 
Nasvytis, 10823 Magnolia Dr., 
Cleveland, Ohio 44106, tel. 
(216) - 721-4181.

Dalyvio pradmės mokestis 10 
'dol.; jauniams 5.00 dol., kurie 
privalo būti pasiųsti su registraci
ja. '

Piniginės dovanos: I vietai — 
$100.00 ar daugiau, II v. 
$75.00, III v. — $50.00. Papildo
mos dovanos A ir B kl. laimėto
jams.

Pereinamoji simbolinė dovana 
iš Lietuvos juodo ąžuolo, įsteig
ta prof. Ig. Končiaus ir B. Kal
vaičio 1959 m., skiriama pirme
nybių laimėtojui. Paskutinis lai
mėtojas — P. Vaitonis, Hamil
ton, Ont., 1967 m.

Pereinamoji dovana geriau
siam jauniui, įsteigta 1967 m. dr. 
A. Nasvyčio. Paskutinis laimėto
jas — J. Chrolavičius, Hamil
ton, Ont.

Dalyviai prašomi atsivežti lai
krodžius ir šachmatus, jei gali.

1969 M. Š. AMERIKOS 
LIETUVIU GOLFO 

PIRMENYBĖS

Papildydami ankstyvesnius 
ŠALFASS-gos Golfo komiteto 
pranešimus primename, kad 19- 
69 m. Š. Amerikos lietuvių golfo 
pirmenybės ir tarpmiestinės ko
mandinės varžybos įvyks 1969 
m. rugpiūčio 30-31 d. Chicagoje. 
ŠALFASS-gos Golfo k-to pavedi
mu, varžybas rengia Chicagos lie 
tuvių golfo klubas (CLGK).

Individualinės ŠALFASS-gos 
pirmenybės vyks šeštadienį, rug
piūčio 30 d., pradžia — 12:00 
vai. Varžybos bus pravestos vy-

Ik ——

Ištikus smarkiai audrai West Ąllis, Wisc. buvo sugriautos kelios didelės palapinės, kuriose stovyklavo vai
kai. 150 sužeista.

SACHMAT
— Š. A. lietuvių šachmatų 

pirmenybės, CIevelande, rugpiū
čio 23-24,' matosi, bus vertos sa
vo vardo. Iš Chicagos atvyksta 
daugkartinis Chicagos ir Illinois 
meisteris Povilas Tautvaišas, 
meisteris V. Palčiauskas (nese
niai gavęs daktaro laipsnį iš fi
zikos), ekspertas Jankauskas su 
chicagiškiais: Šalkausku, Ra
mu, Karpuška, Zinkevičių, Umė 
žiu ir Jasaičiu. Iš Kanados atvyks 
ta ginti titulo, praeitų p-bių nu
galėtojas, tarpt, meisteris Povilas 
Vaitonis su kitais Toronto ir 
Montrealio vyrais. Laukiama 
dar dalyvių iš Bostono, N. Yor
ko, Clevelando, Detroito.

— Ignas Žalys, buv. Mont
realio meisteris, išvyko į Lincoln, 
Nebr. dalyvauti JAV atvirose.

— Kanadietis Laivrence Day 
laimėjo JAV jaunių atviras p- 
bes, Bostone, pakrovęs 6,5-0,5 tš. 
Antruoju baigė bostonietis Ja
ckie Peters, M.I.T. su 6 tš. Jis su
žaidė lygiomis su naujuoju čem
pionu Day.

— Mirė Leningrado didmeiste
ris, lietuvis, Aleksandras, sūnus 
Kazimiero, Toliušis (rašėsi To- 
luš), 59 m. Daugel kartų laimė
jo Leningrado p-bes 1937-1955

rų ir jaunių (žemiau 20 m.) kla
sėse.

Tarpmiestinės komandinės 
varžybos vyks sekmadienį, rug
piūčio 31 d.; pradžia 11:00 A.M. 
Varžybos abi dienas vyks Cog- 
Hills Country Club, Course Nr. 
L

Individualinėse ŠALFASS-gos 
pirmenybėse dalyvauti gali kiek
vienas lietuvis golfininkas, atli
kęs metinę 1969 m. registraciją 
ŠALFASS-je. Iki šiol neatlikusieji 
gali tai padaryti atlikdami daly
vių registraciją pirmenybėms. 
Tarpmiestinėse komandinėse
varžybose gali dalyvauti ir ne 
ŠALFASS-gos nariai.

Dalyvių registracijos terminas 
1969 m. rugpiūčio 17 d. Regist
ruotis adresu: Mr. J. Baris, 4529 
Wes( 64th Pl.f Chicago, III. 606- 
29, telef. (312)- 582-5939.

Smulkios informacijos yra iš
siuntinėtos visiems golfininkų 
vienetams; gali būti gaunamos 
pas J. Barį.
ŠALFASS-gos Centro Valdyba

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

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

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

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

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu, 
įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinotų kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.
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Ų ŽINIOS
m. laikotarpy, dalyvavo Sovietų 
rinktinėje. Laimėjo tąrpt. turny
rus: 1953 Buchareste ir 1961 — 
Varšuvoje. Buvo didmeisterio P. 
Kereso treneris, iš kurio pats 
daug ko pasisėmė. Žaidė Lietuvos 
komandoj su Mikėnu, Vistanec- 
kiu ir kt. Maskvoje. 1945 ir 19- 
47 dalyvavo. Sov. Lietuvos p-bė
se, baigęs antruoju ipo Mikėno.

— Vengrijos didmeisteris Por- 
tisch laimėjo Amsterdamo turny 
rą su 11,5-3,5 tš. Sovietų didmei-

MŪSŲ KOLONIJOSE
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
PAREIGŪNAI PHILADELPHIJOJE

veikėjai B. Raugas, A. Mažei-Philadelphia, Pa.

ALT valdybos vicepirminin
kas dr. J. Valaitis ir sekreto
rius dr. VI. Šimaitis 1969 m. lie
pos 27 d. lankėsi Philadelphijo
je ir Šv. Andriejaus parapijos 
salėje turėjo pasikalbėjimą su 
vietos lietuvių veikėjais. Pasi
kalbėjimo tikslas Jbuvo supažin
dinti vietos lietuvius su Detroite 
ruošiamo ALT kongreso tiks
lais,, pasitarti ALT organizaci
jos stiprinimo klausimais ir su
daryti artimesnius ryšius tarp 
ALT centro ir skyrių. Susirinki
mą sukvietė J. A. Stikliorius ir 
pristatęs svečius susirinkusiem, 
paprašė dr. J. Valaitį padaryti 
pranešimą. Dr. J. Valaitis nu
sakė pereitų ALT kongresų tiks 
lūs ir reikšmę, išdėstė Detroite 
ruošiamo kongreso metmenis, 
nurodė kalbėtojus bei jų temas 
ir kvietė Philadelphijos lietuvių 
organizacijų atstovus bei visus 
lietuvius kongrese gausiai da
lyvauti lr aktyviai reikštis.

'■■t-. t u--
Dr. VI. Šimaitis kalbėjo apie 

ALT struktūrą, jį sudarančias 
organizacijas, taryboje atstovų 
skaičių ir ALT skyrių uždavi
nius.

Susirinkusieji iškėlė ALT pa
reigūnams eilę klausimų ALT 
veiklos reikalais, santykius su 
Lietuvių bendruomene ir kt. 
iskusijose dalyvavo vietiniai

steriai: Liberzonas 10 t. ir Vasiu- 
kovas 9,5 tš.

— V. Kaušilaitė įsikvalifikavo 
profsąjungų spartakiados baig- 
mėn, Leningrade. Leningrade 
kaunietis Maslovas įveikė garsų 
didmeisterį Korčnojų 2,5-1,5, o 
Vladas Mikėnas suklupo prieš ki
tą didmeisterį Suetiną, tokia pat 
pasekme.

— Kapitonas Algis Makaitis iš 
Fort Meade, Md. žada atvykti j 
Lietuvių šachmatų p-bes, CIeve
lande.

Kazys Merkis

ka, G. Mironas, Gečas ir dar 
keli.

ALT valdybos nariai išklausė 
pranešimų, davė savo paaiški
nimus jų kompetenciją liečian
čiais reikalais, padėkojo vietos 
veikėjams ir pakvietė dalyvauti 
Detroite ruošiamame rugpiūčio 
pabaigoje kongrese.

— Paukščių rūšių visame pa
saulyje prisikaitoma apie 8600. 
Didžiausias iš jų yra (Siudano 
stūtis, sveriąs ligi 300 svarų, 8 
pėdų aukščio. Jis neskraido, tik 
labai greitai bėga, pasiekdamas 
37 mylių per valandą greitį.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest flSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
ak. fieštadieniaia 10—1 vai. Trečia 
llenj uždaryta. Ligoniai priimami su
sltarus.

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

Rezid. Telef. 230-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

8449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical BuUding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų lr slapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0583 — Elgln 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinola

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos lr Callfornia 

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

Trečlad. tr kitu laiku pagal sutart) 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel WAlbrook 5-3048 
ATOSTOGOSE nuo rugpiūčio 3 d. iki
17 dienos.
Prašome kreiptis pas Dr. Taurą. 
Telef. PR 8-1223.

rei. ofiso HE 4-5810, rez 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 1-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
nusitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nais t—t v.. šeštadieniais 10—1 p p 
ligoniai priimami pagal susitarimą

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. -Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

alllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll^

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

specialybe — Vervu ru 
EMOCINfiS frIGOS

Cratvford Medical Building 
644# So. Pulaski, Road .i-

Valandos pagal susltarlma- ----- -i---- --- —— —— ----- •
j^Rez. ^l. GI $-0873 i(j

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AkušerUa ir moterų ligos y, ,
Ginekologinė Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
.1 O K š A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad.. antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 iki 8 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
fieštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022, Rez. PR 8-6960
0R. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika , >į,,

2815 W. 71st Street 
Ofiso vąl. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 112 vai.: arba suslta-

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 68rd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1361

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REllanee 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: plrmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vąl. p. p.. 6 - 8 
vai. vak., fieštad. 12 -‘B vai. p. p., 
trečiąjį, uždaryta. , .

Tel. Ofiso lr buto OLymplc 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir A—8 vfc.V'vak i 

Išskyrus trečiadienius.* 
fieštadieniaia 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGffi 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 
S»’EClALISTfi 

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad.. ketvlrt. ir penki 
nuo 11 vai iki 1 vai. p. p. ir nut 
S — 8 vai vakare. Trečlad. nuc 
ll vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad 
ll vai. ryto iki ( vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

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

PrllmlnSjR tik susitarus

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS . ...

E Prenumerata :
= Cook County. Illinois 
= Kitur JAV
E Kanadoj ir kitur užsieny

Metams ’/į metų 3 mėn. 1 mėn. =
$17.00 9.00 5.00 2.00 —
$15.00 8.00 4.50 1.75 55
$18.00 9.50 5.50 2.25 55

«

« Redakcija dirba kasdien E 
8:30 — 4:30, šeštadieniais = 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas = 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie E 
mai« — 8:30 — 12:00. =

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street .

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

Seštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR, FRANK PLECKAS, Opt.
8424 VV. 83rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius b 
“contact ienses”.

Valandos pagal susitarimą
______ Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 025-7607 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660
D R. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

Vai., plrmad., afttrad., ketvlrtad. ir 
penktad. 8 v. r, iki 9 v. v. Treč. lr 
fieštad. 8 v. r. iki ’ 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS .
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)

Atostogose nuo liepos 28 iki 
•’ rugpiūčio 18 d.

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 7Ist Street 

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

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

'““y nuuū irt vnmuKijlJA 
PRITAIKO AKINIUS 

15542 So. Cicero, Oak Forest, IIL
Kabineto tel. 687-2020 

Namu tel. 830-1071
______Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REllanee 6-4410 
Rez. GRovelhiU 0-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak • 
antr ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. n n
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10__ 12
v. r., 2-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va- 
karo, Sekmad^ jr ^'^^uždaryta

' DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ IjIGOS v
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th SL 

Tet PRospeet 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr.. Treč. Ir 

penkt. nuo 2 iki 4 yal. ir nuo 6 Utį 8 
v. v. fieštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.___________

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Val- 27“4 p- »• ,r 6—8 vai. vak. 

Trečlad, lr šeštad. uždaryta

Tel PROospect 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

ir kitu laiku pagal susitarimą

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

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v
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Demokratinė priedanga

TIRONIJOS TALKOJE
TAUTOS DIDYBE-JOS KOKYBĖJE

Šveicaras apie Lietuvą, Vilnių ir Pabaltijį

Jaunuolis Gerald Kirk, 20 
metų, tik pavasarį baigęs Chi- 

w cagos universitetą, atstovų rū
mų saugumo komitetui pareiš
kė, kad jis per ketverius me
tus, įstojęs į Students for De- 
mocratic Society eiles, atliko 
žvalgybos uždavinį, būdamas 
FBI agentu. Jis paliudijo, kad 
tame SDS sąjūdyje yra stipri 
komunistų įtaka. Painforma- 
vo, kad SDS rengiasi ateinan
čiais mokslo metais atlikti 
daug prievartos veiksmų, kur 
tik iškils kokia proga jiems 
užsikabinti. Kai kurie SDS na
rių ruošiasi pirktis ginklus ir 
išmokti juos vartoti. Komunis
tai iš SDS eilių verbuoja sau 
narius. SDS studentai žino, 
kad, jeigu reikės jiems pinigų,

. jie gaus. Komunistų partija 
nenori, kad būtų oficialiai ži
noma apie jų aukas, todėl 
SDS gauna lėšų individualių 
aukotojų vardu. Tai paliudijo 
Gerald Kirk.

*
Keista ir graudu, kad lais

vo krašto jaunuoliai duodasi 
suvedžiojami žiaurios diktatū
ros agentų. Jeigu SDS tikrai 
siekia demokratiškos visuome
nės, kaipgi jiems gali būti pa
keliui su komunistais, kurie 
dar ir dabar savo kontroliuo
jamuose kraštuose ne tik ne
duoda gyventojams politinės 

t laisvės", bet dar turi išplėtę dar
bo vergų stovyklas. Tuo klau
simu įdomios medžiagos patei
kia “Reader’s Digest” rugp. 
numeris, kuriame išspausdin
tas liudijimas Anatolijaus Mar 
čenko, 30 m. vyro, išaugusio 
jau Sovietų režimo dienose. Jis 
gimęs 1938 m. Barabinske, Si
bire. Jis — statybos darbinin-

■ kas. Karagandoje jam bedir
bant. kilus muštynėms, pate
ko į kalėjimą. Ten geriau pa
žinęs sovietinę prievartą, 1960 
m. nutarė bėgti iš Rusijos, bet 
buvo sugautas ties Irano sie
na. Tada jam teko pereiti įvai
rius kalėjimus ir darbo vergų 
lagerius. Jis pasakoja, kaip ka
liniai kenčia sunkų alkį, kaip 
Sovietai, areštavę stambesnius

* ūkininkus nuvež ėtolyn Obės 
upe ir išmetė negyvenamon pa
krantėn, palikdami likimo va
liai.

*
Kaliniai buvo spardomi. Jie 

buvo taip iškankinti, kad mir
ties laukė kaip išganymo. Ki
ti, jau nepaisydami, kas bus. 
Ištatuiruodavo savo .kaktose 
(pasidarę dažų iš degintos gu
mos) žodžius: “Komunistai — 
žudikai”. Kaliniams tekdavo 
būti tokiose kamerose, kur le- 
dan sušaldavo jiems atnešta♦

arbata. Sienos buvo aptrauk
tos storu šerkšno sluoksniu. 
Marčenko savo raštais vaka
ruose dabar liudija, kad So
vietuose ir dabar darbo vergų 
stovyklos yra tokios pat žiau
rios, kaip ir Stalino laikais. Sa
vo tą kruvinos patirties liudiji
mą jis surašė į knygą, kuri bu
vo slaptai išgabenta į vakarus 
ir kuri greit pasirodys iš spau
dos. Jos vardas: “My Testi- 
mony. Soviet Prison Camps 
Today”. Jos autoriui bolševi
kai jau kelią bylą Rusijoj.

*
Mes turime daugybę pana

šios rūšies liudijimų. Antai, 
naujausias žurnalo “ABN Cor- 
rrespondence’’ numeris (3) pa
skelbė pasikalbėjimą su ame
rikiečiu Aleksandru Dinces, 
kuris įvairiuose Sovietų kalė
jimuose ir koncentracijos la
geriuose praleido 5 metus ir 3 
mėnesius, areštuotas 1961 m. 
lapkr. 19 d. ir iš Rusijos iš
vykęs 1967 m. sausio 18 d. 
Jį laikė Smolensko, Kalugos, 
Mohilevo, Omsko, Tomsko ka
lėjimuose ir net Vladimiro ka
lėjime, kur žuvo arkivysku
pas M. Reinys. Dinces dabar 
liudija, kad tuose kalėjimuose 
sutiko daug tkinčiųjų, kalina
mų dėl savo įsitikinimų. Tarp 
kalinių jis užtiko žmonių nuo 
18 iki 86 metų amžiaus. Ba
daudami kaliniai turi atlikti 
sunkias darbo normas. Jauni 
žmonės tampa invalidais, gau
dami džiovą, chronišką širdies 
ligą ir t. t.

*
Dinces liudija pats matęs 

kalinius, kurie persipiovė gys
las, laukdami mirties, kaip iš
vadavimo iš tų pragariškų so
vietinio kalėjimo kančių. Pa
klaustas, kuo vakariečiai ga
lėtų palengvinti, Dinces sako, 
kad reikėtų kuo plačiau skleis
ti informacijas apie tokį žmo
gaus teisių mindžiojimą. So
vietai yra jautrūs nepalankiai 
propagandai ir tai gali juos 
palenkti palaipsniui švelninti 
tą nežmonišką priespaudą ka
lėjimuose ir vergų darbo la
geriuose.

Lietuviškųjų ' šeimų tėvai, 
mokytojai, jaunimo organiza
cijų vadovai turi plačiau tais 
klausimais apšviesti mūsų jau
nimą, kad jie būtų pasiruošę 
tokiems SDS ir panašiems at
sikirsti prieš jų raudonai da
žytas propagandines viliones 
ir atstumtų pastangas įtrauk
ti juos į sūkurius tų, kurie 
skelbia demokratiją, o įsijun
gia tironiškos priespaudos tar
nybon. J. Pr.

Retai pasitaiko vokiečių spau
doje užtikti reportažų apie Pabal 
tijo valstybes. Retkarčiais tą te
mą užkabina pabėgėlių spauda. 
Bet neklauskim kaip. Iššniukšti- 
nėjama kiekviena vokietybės de 
talė, rašoma apie rusus, apie Hit
lerio išdavystę vos sakiniu užsi
menama. O apie estus, latvius, 
lietuvius teužsimenama, tarsi 
šios tautos, sudarančios daugu
mą, tebūtų viena tarp kitų ma
žumų. Nieko nepamiršo, nieko 
neišmoko. Didžiojoj spaudoj la
bai retai pasitaiko žinių iš Pabal
tijo ar apie jį. Korespondentų 
pranešimai iš Maskvos neišven
gia iškraipymų, vienšališkumų.

Dėlto malonu atžymėti ketu
ris reportažus apie Pabaltijį, ku
rie pasirodė didžiausiam vokiš
kai kalbančios Europos dienraš
tyje — Neue Zuericher Zeitung 
(liepos ir rugp. mėn.). Jų auto
rius — laikraščio maskvinis ko
respondentas (R. B.) duoda po 
vieną reportažą apie Taliną, Ry
gą ir Vilnių su gražiom nuotrau
kom ir užbaigai bendrą straips
nį, pavadintą “Tautinis užsispy
rimas Pabaltijy". Štai, keletas ko 
respondento pastabų.

Nemėgstami rusai

Atvykęs turistas greit įsitikina, 
kad rusų čia nemėgsta. Pasaką 
apie savanorišką “Anschlussą” 
teporina gidai. Žino ir patys ru
sai, kad jų nemėgsta. Visur ryš
ku stipri valia išlaikyti savo tau
tinį veidą. Nors rusai ir loja prieš 
“išskirtinumo” ereziją, tautinė 
sąmonė gyva ir jaunimo tarpe, 
ypač jaunuose žmonėse. Kalban 
tis su partijos pareigūnais ryšku, 
kad savo krašto reikalai jiems rū 
pi ne mažiau kaip Kremlius.

Korespondentas stebisi Lenino 
paveikslų nebuvimu. Nerado jų 
nė meno parodose (kurių matė 
Rygoje ir Vilniuje po dvi, Tali
ne tris). Vilniuje ir Taline nesi
matė nė vieno soc-realistinio pa
veikslo. Nė vienas paveikslas ab
strakčios ar surrealistinės tenden 
cijos, viena kita kompozicija 
net religine tematika. Žodžiu, 
mažai kuo parodos skyrėsi nuo 
vakarų lygio. O su Maskva iš vi
so palyginimo nėra.

Tačiau liūdną įspūdį paliko pa 
rodos Rygoje: pilna socrealisti- 
nio “herojizmo”, landšaftai — 
pagal partijos norą: svarūs ir be 
fantazijos. Tai iš viso charakte
ringa Rygos “niūriai” atmosfe
rai. Latviai daug bailesni už es
tus ir lietuvius. Ir esą ko bijoti, 
nes latvis Peise sėdi maskviniam 
politiniam biure.

Prisimena sąmokslą su Hitleriu

rijos tragedija aiškiai parodė pa- 
baltiečiams, kad šiuo metu neį
manoma skirtis nuo Sov. Sąjun
gos. Žmonės su režimu “aran- 
žavosi” ir atrodo, kad režimas ro
do truputį daugiau supratimo, 
pvz. minėtose parodose. Vistik 
viešai rodoma paveikslų, kuriuos 
Maskvoje pamatysi nebent priva 
čiai.

Toliau eina spaudos kova 
prieš “buržuazinį nacionalizmą” 
ir “atgyvenas”. Korespondentas 
nurodo Zimano straipsnį Pravdo 
je (š. m. sausio mėnesio) ir pa
našų estų komunisto straipsnį 
“Sovietskaja Rossija” skiltyse 
(birželio pabaigoje). Korespon
dentas rodo simpatijos vietiniam 
kadram, kurie skundžiasi rusais, 
laikančiais vadovaujančias vie
tas, privilegijuotais butų atžvil
giu ir besilaikančiais arogantiš
kai.

Vilnius šiandien

Užsienio turistai (rašo šveica
rų NZZ, VIII. 9 d.) nuolat gin
čijasi, kuris miestas gražesnis: 
Talinas ar Vilnius. Talinas įdo
mus, kaip vėlyvų viduramžių 
miesto visuma. O Vilniuje žavi- 
įvairios detalės: pasakiško žavu
mo siauros gatvelės, gražūs fasa
dai, užkiemiai poetiški, tarsi sap
ne.

. Nė kvapo šiaurietiškai vokiško 
griežtumo ir uždarumo Vilniuje. 
Čia viešpatauja beveik pietietiš
kas žaismingumas, gyvenimo 
džiaugsmas. Kai pagrindine gat

Sovietų propagandai, nepai
sant didelių pastangų, nepavyko 
iš žmonių sąmonės ištrinti prisi-

minimą, kad Maskva su Hitlerio 
pagalba 1940 m. jėga užėmė Pa
baltijį. Gyvas liko prisiminimas 
nepriklausomybės laikų. Nepa
mirštas ir faktas, kad tuomet gy
venimo lygis buvo gerokai aukš
tesnis kaip Sovietų Sąjungoje ir 
kad ūkinis gyvenimas, kiek Sovie 
tai jį ir šmeižtų, buvo toli gražu 
neatsilikęs.

Čekoslovakijos įvykiai, Veng

ve po liepomis vasaros vakarais 
vaikšto vaikinai ir merginos, jau
tiesi tarti vyktų ispaniška “pasė
ja”

Palyginus su Maksva, tai Vil
nius kitos planetos miestas. Yra 
kavinių, žmonės skoningiau ap
sirengę, prekės languose —nors 
jų ne daug — išdėstytos skonin
gai.

Lankytoją žavi senamiestis ir 
jis tegali juoktis iš Sovietų teigi
mo, kad, esą, tik Sovietų laikais 
atrastas miesto planavimo me
nas. Visa architektūra tam prieš
tarauja. Per visą senamiestį kiek 
viena gatvelė užsibaigia kokiu 
bokšteliu, kaip tašku. Visa sąran
ga daili, savaiminga, atspindinti 
nepaprastą mokoviškumą. Archi
tektūros pagrindas gotika, bet su 
renesanso ir baroko fasadais. Ne
paprastas margumas, įvairių for
mų bei idėjų įsikūnijimas — tai 
ir skiria Vilnių nuo gana vieno
do Talino. i. iv

Trūksta butų

Butų trūkumas Vilniuje yra 
dar didesnis kaip Rygoje ir Ta
line. Retas namas, kad nebūtų 
avarinėje būklėje. Balkonus, ar
kas reikia paremti basliais, kad 
negriūtų. O dar tuose senuose na 
muose gyvena tūkstančiai žmo
nių! Užkiemiai nešvarūs, tamsio
se patalpose - prigrūsta per daug 
gyventojų, smirdi kopūstais, gir
dėti besipešančių žmonių balsai. 
Tą padėtį apibūdinsiu tik vienu 
žodžiu, — “slums”, — ir gidai 
svečių čia neveda. Žadama ištuš
tinti senamiestį, nugriauti na
mus, paliekant tik architektūri
niu atžvilgiu įdomesnius.

Malonų ir teigiamą dėmesį ko 
respondentas atkreipia ir į naują
sias statybas. Naujus butus per 
metus gauna iki 18,000 žmonių. 
Bet miestas dar sparčiau auga. 
Tokiu tempu statant vos pavyks 
įkurti naujai atvykstančius. O

Prezidentas R. Nixonas ir sekretorius darbo reikalams George P. 
Schultz San Clemente, Calif diskutuoja aktualias darbo ir socialines 
problemas. i

Kartais atrodo, kad vis tik vie
na kita pastaba reikalinga ir prie 
šių reportažų. Kažin ar tikslu 
Estijoje - Latvijoje matyti tik 
skandinaviškai - nezeatiška - vo
kiška įtaka. Kažin ar Lietuvoje 
tik katalikiškai lenkiška. Lenkų 
architektų Vilniuje statyta ne

Didelę paniką Prancūzijoje sukėlė franko 
minios apgulė vertybės popierių biržą.

nuvertinimas. Žmonių

kur tūkstančių tūkstančiai gyve- daug, bet yra pirmaeiliai vieti-
ną avarinės būklės namuose? Ma niai talentai ir, nepamirškime, i-
ža ir to, dėl menkos statybinės ko 
kybės labai greitai genda ir nau
jai pastatyti namai.

Neįdomi statyba

Naujieji rajonai, kad ir gerai 
išplanuoti, pasižymi monotonija. 
Anksčiau neleista statyti namų, 
aukštesnių negu penki aukštai. 
Vėliau jau leista devynių ar dvy
likos aukštų “bokštiniai” namai.

Žirmūnai ir Lazdynai, naujie
ji Vilniaus kvartalai, bene bus 
patraukliausi, kokius teko matyti 
Sovietų Sąjungoje, rašo korespon 
dentas. Ne gėda juos lyginti su 
vakarais. Žirmūnai, deja, dar pa 
sižymi statybine monotonija — 
tik trys 12 aukštų namų tipai. 
Tad stengtasi nors skirtingų spal 
vų paviršium, balkonėlių įvairu
mu kiek atmiešti vienodumą. Sta 
tybos kokybė, deja, menka ir sta
tybininkai tai žino. Aiškinasi, 
kad kiekybiniai planai tokie mil
žiniški, jog nėra laiko atkreipti

talai ir vokiečiai! Ne į Lenkiją o- 
rientavosi Vilniaus statybinin
kai, bet veikiau į patį originalą 
— Italiją. Ar ne tą patį darė len
kų, vokiečių architektūra? Žino
ma korespondentas tebuvo sosti
nėje. Jei būtų išvykęs į periferi
jas, tai matytų, kad Pabaltijy tar 
si ranką vienas kitam paduoda 
vakarų Europos abu “kultur- 
kreizai”: pietietiškai itališkas ir 
šiaurietiškai anglo-skandinis bei 
hanzeatiškasis.

Prisitaikėlių kelias

dėmesį į geresnę kokybę.
Atrodo, kad su Lazdynų nau- asmenybės kulto, ateizmo, 

juoju rajonu jau bus kiek geriau, kolių nuopelnas ? Labai 
Numatyta 15 penkiaaukščių na
mų tipai. Greta dvylikos aukštų 
bokštinių namų bus ir vienas aš
tuoniolikos aukštų.

Korespondentas pateikia įdo
mių skaičių apie butus naujuo
se namuose. Jie nuo vieno iki 
keturių kambarių. Virtuvę, vo
nią ir išeinamą vietą atmetus, y- 
ra toks gyvenamas plotas: vie
nas kambarys — 17,1 kvm., dvie 
jų — 31, trijų — 45 ir keturių 
kambarių — 59,5 kvm. gyvena
mo ploto. Visų butų virtuvės plo 
tas vienodas (6,5 kvm.), vonios 
— 2,12, o tualeto 1,05 kvm.

Kritika ir savikritika

Beskaitant korespondento nuo 
monę apie vietinius režimus ir jų 
atsinešimą, pvz. į dailę, norėtų
si tik pasakyti: į Dievo ausį... Pa
skaitykim kokios atakos donki
chotiškai joja A. Sniečkus š. m. 
liepos mėnesio “Komuniste”. Ir 
kaip tik prieš dailininkus! Kokia 
gėda lietuviui Lietuvoje ar užsie
ny, žinant, kiek sugriauta, su-, 
naikinta meno vertybių vien Vii 
niaus bažnyčiose! Komunizmo, 

mas- 
Pigu

viską vien į tai suvesti. Durnas— 
tai ir komunistas, ateizmas — 
kryžeiviškas vandalizmas, asme
nybės kultas — komunistų stu
burkaulio neturėjimas. Gėda Lie 
tuvai dėl rusiškų kvislingų įsisa
vinimo stokos, dėl jų nekultūrin
gumo, šunuodegiavimo prieš ma 
skoliškus beraščius ir. begėdišką 
“atsigriebimą”, Maskvoj “iškentė 
tą” pažeminimą kompensuoti 
šlykščių savų tautiečių ir jų kul
tūros niekinimu. Labai jau pri
mena Hitlerio laikų “volksdeut- 
schų’ 'laikyseną: reikia ypatin
gais žiaurumais prieš savo žmo
nes “įrodyti” savo tikrąjį “vokiš- 
kumą”. Taip ir čia — reikia ligi 
apsvaigimo prisigerti “ideologi
jos”, kad “atpirkus” trūkstamos 
rusiškos kilmės “neigiamybę”. 
Reikia tokia karčia savikritika pa 
pildyti reportažus, kuriuos para
šė užsienietis, Lietuvos nepažino
jęs, bet besistengiąs matyti realy
bę, kokia ji yra, tiesos ir teisy- 

(Nukelta j 4 pusi.)

Spaudoj ir gyvenime

MEDALIAI KOLONISTAMS

Vienintelė pasaulyje išlikusi 
kolonialinė imperija — Sovietų 
Sąjunga — nesigėdi toliau gilin
ti savo kolonialiniu užmačių. Į 
Lietuvą vis atgabenami nauji ko 
lonistai ir jie okupantų ypatin
gai pagerbiami. Štai “Tiesos” 
183 numery yra paskelbtas sta
tybininkų ir statybinių medžia
gų pramonės darbuotojų apdova
nojimo garbės raštais sąrašas, ku
riame užtinkame pagerbtus šiuos 
kolonistus: Ivan Abla —Vil
niaus statybos tresto brigadinin
kas, Vladimir Afanasjev — Pa
baltijo geležinkelio Vilniaus dis
tancijos civilinių įrengimų virši-

ninkas, Stanislav Baranovskij — 
Vilniaus namų statybos kombi
nato formavimo mašinos maši
nistas, Sergej Chramcov — Elekt 
rėnų kilnojamos mechanizuotos 
kompleksinės brigados brigadi
ninkas, Genadij Koleinikov — 
mechanizacijos tresto mechaniza 
cijos valdybos Nr. 6 ekskavato
riaus mašinistas.

Tai ne pirmas ir ne paskutinis 
kartas, kad kolonistai Lietuvoje 
susilaukia atžymėjimų. Iš tų pa
skelbimų matyti, kad jiems yra 
pavedamos ir atsakingos parei
gos. Rusai, grįžkite namo!

/. Žvilb.

EKRAINIEČIŲ RELIGINIS 
CENTRAS

Romoje buvo iškilmingai pa
šventintas laisvojo pasaulio uk
rainiečių katalikų religinis bei 
kultūrinis centras. Centro su
manytojas ir kūrėjas yra ukrai
niečių kard. Lvovo arkivysku
pas Juozapas Slipij. Po ilgų 
kančių Sibiro kalėjimuose ir pri
verčiamųjų darbų stovyklose 
kardinolas Slipij Jono XXTTT

popiežiavimo metais galėjo at
vykti Romon ir tuoj pradėjo 
galvoti, kaip suburti laisvojo 
pasauilio ukrainiečių religines 
bei kultūrines jėgas. Kardinolo 
pastangos susilaukė paramos iš 
pasaulyje pasklidusių ukrainie
čių bendruomenių, ir per keletą 
metų visų bendromis pastango
mis Romoje išaugo religinis ibei 
tautinis centras. Ukrainiečių 
katalikų centras Romoje apima 
Bažnyčią ir universitetą.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENĖ RASA
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— Kaip romantiška! — juokėsi.
Aplinkui užkandžiavo ir šnekučiavo tik savimi už

siėmę žmonės, ir Auksei su Vytautu atrodė, kad jie vie
ni.

— Aš jaučiuosi kaip žemiško ir dangiško pasaulio 
valdovė, nors ir labai nuvargusi, — kalbėjo Auksė žiūrė
dama į apie juos žibančių žvaigždžių jūrą.

— Aš jaučiuosi išsprendęs visas pasaulio problemas, 
nors ir nutirpusiom kojom, — pritarė jis, bet atrodė, 
kad žodžių nereikėjo, nes ir taip buvo gera. Todėl ty
lėjo, o aplinkui sukosi žvaigždžių milijonais nusėtas 
dangus.

— Čia jautiesi, lyg būtum arčiau Dievo, — nusi
šypsojo Auksė, nes jos širdyje buvo taika ir ramybė.

— Tai prieš religiją, nes Dievas atstumu nepasie
kiamas, — atsakė jis, bet akys žiūrėjo į jos lūpas, lyg 
nesuprasdamos žodžių prasmės. Jame kilo keistas neri
mas.

— Žinau, tik tokia savijauta, — kalbėjo Auksė ir 
jautė, kaip nuo jo žvilgsnio kaito jos veidai ir kūnu per
bėgo malonus drebulys.

— Tai tik iliuzija, kilusi iš padirgintų nervų sis
temos, — judėjo jo lūpos, o pirštų galus badė smulkos 
adatėlės. Jis norėjo pasilenkti ir paliesti jos kaistančius 
skruostus.

— Negi viską, ką žmogus jaučia, galvoja ar sva
joja galima pateisinti padirgintais nervų Centrais? Kur 

Į romantika? — Auksės balse skambėjo juokas, ir ji pa- 
; purtė galvą, lyg norėdama išblaškyti svajas, kurios py
nė juos į tinklą šioje padangėje.

— Visi žmogaus jausmai, polinkiai, mintys, viskas 
kyla iš nervų centrų. O romantika, tai tik pavargimo 
ženklas, kai žmogaus fizinis “aš” stengiasi pabėgti nuo 
realybės, kuri iš jo reikalauja budrumo ir įtampos, — 
dėstė ji lyg lektorius studentams, lyg pats paskutinė
mis jėgomis laikydamasis tos realybės, kuri pamažu slin
ko iš jo rankų, o širdies dūžiai buvo tokie stiprūs, kad, 
atrodė, daužėsi į stiklinio kupolo sienas ir aidu grįžo at
gal. Jis nesuprato savo keisto susijaudinimo, pyko ir no
rėjo būti moksliškai detalus ir tikslus.

— Tai kas gi yra meilė? Gal ir ji tik iliuzija? — 
erzino jį Auksė, nes moteriška intuicija nujautė jo su
mišimą. Ji norėjo jam atkeršyti, kad neprisiminė jos, 
kad privertė ją rausti, kad ji nebenorėjo būti viena.

— Dalinai tai irgi nervų sistemos sukeltas chemi
nis veikimas žmogaus organizme, — žiūrėjo jis, lyg 
norėdamas įtikinti ne tik ją, bet ir save.

Auksė balsu nusijuokė:
— Pasaulio pabaiga! Negi žmogus yra tik materi

jos — raumenų, kraujo ir kaulų — junginys, valdo
mas nervų sistemos, kuri iššaukia cheminį veikimą, ver
čia žmogų gyventi, galvoti, jausti, o sustojus — mirti?

— Nors ne visai taip, bet panašiai, — pagaliau nu
sijuokė ir Vytautas.

Auksė nežinojo, ar jis rimtai kalbėjo ar juokavo, bet 
tai buvo nesvarbu. Svarbu - buvo, kad jie abu pajuto 
tai, ką žodžiais šiuo tarpu nebuvo galima nusakyti. Jis 
kovojo prieš tą jausmą, o ji skatino jį ir žinojo, kad 
Vytautas pralaimės.

Padavėja atnešė aukštus stiklus. Pro siaurą šiaude-1 
lį gėrė jie šaltą kvapnų, kaip viso pasaulio gėlynai, kok

teilį, kuris švelniai kuteno gerklę, kaitino kraują, o 
žvaigždėtas dangus nesuskaitomai kartų sukosi aplinkui. 
Tolumoje liejosi dangus su žeme melsvoje tamsoje...

Vytautas žiūrėjo į Auksės pilkas akis, kurios, dabar 
atrodė gilios, tamsios ir paslaptingos. Jis kalbėjo viską, 
bet ne tai, ką norėjo pasakyti, ir tai jj baugino.

— Aš neturiu jos daugiau sutikti, — tvirtino jis 
sau užsispyrusiai, nors norėjo amžinai čia pasilikti.

Žodžiai skambėjo be prasmės^ nes kalba buvo be 
žodžių. Ji suprantama tik žmonėms, kurie būdami drau
ge nieko daugiau nenori.

— Kaip gera nieko daugiau nenorėti! — galvojo 
Auksė. Jai atrodė, kad gyvenimas baigėsi už šio bokšto 
sienų.

Laikrodis sustojo tiksėjęs, nes jie gyveno amžinybė
je. Atsipeikėjo tik tada, kai pamatė, kad dangaus skliau
tas sustingo paskutiniame apsisukime ir didžiulėje salėje 
buvo tik jie vienu du. Kažkur kalbėjo svetimi balsai ir 
dusliai trankėsi besileidžiantis keltuvas.

— Skubėkim, dar užrakins mus čia nakčiai, — 
sujudo Auksė, nors ir buvo gaila apleisti tą naujai atras
tą pasaulį.

Naktis buvo šilta ir jie ėjo pamažu, lyg nuvargę, o 
gal per daug laimingi, kad norėtų užbaigti drauge pra
dėtą kelionę.

— Iki pasimatymo! — spaudė jis jai ranką iki 
skausmo, nežinodamas, ką daro, ir žiūrėjo į akis.

Auksė tylėjo ir jautė skausmą visame kūne, lyg jo 
tvirta ranka ją visą gniaužtų. O aplinkui judėjo realus, 
apčiuopiamas, kasdieniškas gyvenimas, kuris jai atrodė 
abejingas ir nedraugiškas.

Kai kiekvienas grįžo į savo viešbutį, buvo jau vėly
va naktis. Auksė ilgai vartėsi nemigoje, svajojo, galvo
jo, iki, visai nuvargusi, pagaliau paskendo kažkur tarp 
realybės Ir sapno.

(Bus daugiau)
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Kaip astronautai lėkė vidurmiesčio gatvėm

Nežinau, kokios iškilmės bū
tų buvusios Lietuvoje 1933 m. 
liepos 17 d., jei Atlanto nugalė
tojai Darius ir Girėnas gyvi bū
tų nusileidę Kaune. Tada buvau 
tik devynerių metų, bet didvyrių 
nekantrus laukimas ir garbė bei 
pasididžiavimas jų žygiu ir dabar 
tebėra pasilikę tokie gyvi.

Didesnių iškilmių savo gyve
nime dar nesu matęs, kokias ma
čiau rugpiūčio 13 d. 2:55 vai. p. 
p., kai mėnulio vyrai prašvilpė 
pro Chicago Sun-Times—Daily 
News dienraščių rūmus, nuo mū
sų skiriami Chicagos upės ir ke
liolikos eilių žiūrovų, užtvenku
sių Wacker Drive.

Su dr. R. Gaška ir kitais jo 
šeimos nariais automobiliu vidur 
miestį pasiekėm tuoj po vidur
dienio. Prie gražiai dekoruotų Ci
vic Center rūmų, kur stovėjo es
trada mėnulio vyrams ir garbės 
svečiams, jau tvenkėsi minios 
žmonių. Apie Chicagos upę ir 
Sun-Times—Daily News rūmus 
nebuvo kur automobilio pastaty
ti. Jį pasistatėm apatinių gatvių 
garaže jau į rytus už Chicago 
Tribūne rūmų. Nors beveik trys 
valandos, kol mėnulio vyrai pra
važiuos šitomis gatvėmis, bet Mi
chigan gatvėje žmonių keliomis 
eilėmis pristoję. Pasukus į Wa- 
cker gatvės tilto link, spūstis to 
kia, kad šaligatviu sunku bepra- 
eiti. O aš skubu į darbą... Šian
dien bus sunki digna.

Wacker Dr. jau sulaikytas au
tomobilių judėjimas. Iš dangorai
žių viršutinių aukštų į žemę jau 
skrieja ilgos spalvotų popierių 
juostos ir sudaro didingą spalvų 
fontaną. Chicagos upėje stovi ir 
miesto laivai: vienas tiesiai prieš 
Sun-Times—Daily News rūnus, 
kitas prieš Chicago Tribūne. Pro 
dienraščio rūmų trečio aukšto 
langus matyti masyvus vaizdas. 
Toliau kairėje' skrieja iškeltas 
Lake Shore Drive, čia pat Mi
chigan gatvės tiltas, o pro šalį 
kitu upės krantu dangoraižių še
šėlyje į vakarus suka Wacher Dr. 
Kiek daug čia judėjimo, kiek vi
sokių paradų ir iškilmių esame 
matę. Bet šiandien kažkas kito 
Minios didėja ir didėja, jaučia
si kažkoks įtempimas, garbė, pa
sididžiavimas. Tuoj pro čia pra
lėks mėnulio vyrai, pirmieji įkė- 
lę kojas anon tolimon, žmogaus 
dar nepasiekton planetom Jie— 
amerikiečiai, laisvojo krašto sū
nūs. Kai kas sako, kad amerikie
čiai domisi tik beisbolu ir ark-

Tautos didybė jos kokybėje
(Atkelta iš 3 psl.)

bės įdomiausioji dalis.
Keturi reportažai apie Pabalti

jį NZZ dienrašytje daro teigiamą 
įspūdį — tiek savo blaivumu, 
kritišku atsinešimu, tiek pastabu
mu ir simpatišku tonu bei pa
stangų vertinimu. Visa tai, deja, 
labai skiriasi nuo nekuriu Vaka
rų Vokietijos laikraščių reporta
žų apie Pabaltijį. Rodos, ir gera 
dalis Šveicarijos “vokiška”, ir N 
ZZ vokiškas laikraštis. Bet tai 
vokiečiai senai atsikratė tos bjau
rios arogancijos, kuri tarsi šmėk
la vis dar gyva “Reicho” vokie
čių protuose. Politinė didybės 
manija ir diskvalifikavo kultūrin 
gą ir darbščią vokiečių tautą nuo 
jai tinkančios rolės Europos šir
dyje. Šveicarija didybės manija 
niekada nesirgo. Jos spauda spė
jo įsigyti “Europos sąžinės” gerą 
vardą. Šveicarijos vokiečių įna
šas į vokiečių kultūrą, jos spin
duliavimą į pasaulį keleriopai di 
dėsnis, negu bet kokios kitos tri
jų milijonų vokiečių grupės. Ka
me “didybė” ?Plotuose, skaičiuo
se, šūkavime, jėgos demonstra
vime? Atsakymas aiškus — ko
kybėje stiprybė. Tai turėtų atsi
minti ne tik prūsai ir rusai, bet 
ir mes lietuviai. (vb)

liais. Bet kai šiandien žvelgiu į 
tą didelę, banguojančią ir trium
fuojančią minią, matau, kaip a- 
merikiečiai džiaugiasi savaisiais 
technikos laimėjimais, kokią jie 
pagarbą pasiryžę atiduoti tiems 
sūnums, kurie pirmieji išlipo mė
nulyje.

Jau po dviejų. Rūmų langai 
tiesiog aplipę žmonėmis. Čia reda 
ktoriai, reporteriai, kurie šiuo 
metu nėra išsiųsti į ugnį (į gat
ves aprašyti įvykių), čia bend
rovės viceprezidentai, šlavikai, 
spaustuvininkai, kur kas geresnę 
vietą pagavęs. Visi lygūs, visi vie
nodi. Kiekvienas prie langų kau
namės dėl geresnės vietos. Pirme 
nybė tik abiejų dienraščių oficia
liems fotografams, kurių darbo 
vaisiai bus matomi — jų nuot
raukos po keliolikos minučių 
tilps dienraščių laidose.

Štai jau vienas po kito šeši he
likopteriai iš šiaurės į pietus pra
ūžė pačiu ežero krantu į Meigs 
aerodromą. Mėnulio vyrai jau at
važiavo. Turėtų praslinkti dar 
pusvalandis, kol jie su palyda pra
važiuos pro mūsų langus. Darbas 
spaustuvėje beveik sustojęs. Susi- 
mėtysim vėliau, kai paradas pa
sibaigs, nors gal netaisytos skel
bimų korektūros ir labai liūdnai 
atrodys kitose laidose. Bet atleis 
ir skelbimų davėjai ir skaitytojai.

Penkiolika minučių iki trijų. 
Visų žvilgsniai urmu nukrypsta 
į rytus, kur bėga iškeltas Lake 
Shore Drive. Tęn jau matyti au
tomobilių procesija. Aukšti TV 
kamerų ir reporterių autobusai 
iš tolo atkreipia dėmesį. Masės 
žmonių ir policijos antrajam u- 
pės krante. Dešimt minučių iki 
trijų. Staiga sušvilpia sirenos, pa
sigirsta šūviai, milžiniškas triuk
šmas, padangėje pasipila raketos, 
išskleidžiančios JAV vėliavas ir 
įvairiausius spalvotus simbolius, 
krenta iš viršaus begalinis kon- 
fetti lietus, o du gaisrininkų lai
vai į viršų švirkščia spalvoto van
dens fontanus. Šią minutę visa 
žemė ir padangė atrodo kaip vie
nas didžiulis žydintis sodas, skli
dinas nesibaigiančio džiaugsmo. 
Per tas laivų leidžiamas spalvo
to vandens aukštai trykštančias 
sroves, pro konfetti lietų ir mir
gančias raketų spalvas sunku be
įžiūrėti ir į pro šalį pralekian
čius mėnulio vyrus bei jų palydą. 
Kažkaip visa padangė tik spalvų 
ir triukšmo pilna, kažkokia gar
bė ne tik žemėje, bet ir virš jos. 
Ir tame žydinčiame džiaugsmo 
sode gerai išsižiūrėjus švysteli bai 
tos mėnulio vyrų rankos, jų besi
šypsą veidai.

Kiti mėnulio vyrus matė daug 
iš arčiau, dar kiti gal turėjo pro
gos ir jų rankas pakratyti, bet 
man su šimtais bendradarbių te
ko juos iš tolo stebėti kaip tik 
toje vietoje, kur jiems spontaniš
kai gal buvo atiduota daugiausia 
pagarbos, nes čia kaip tik buvo 
sukoncentruota visa technika, 
nuspalvinusi bei sujudinusi ir že
mę ir padangę.

Po valandos išėjo Daily News 
dienraščio laida ir čia per visą 
puslapį išsitiesė nuotrauka to 
neužmirštamo vaizdo, kurį mes 
matėm per langus.

Ir baigiant vėl mintys grįžta 
į tolimą jaunystę, keliantis vizi-

Marseillio miesto apylinkėse, Prancūzijoje įvyko lėktuvo avarija, kai 
jis įkrito į vandenį. Visi keleiviai buvo išgelbėti. Du kranai traukia 
ir pačią lėktuvo kabiną.

KAIMO STATYBOS PLANAVIMAS
Blogos organizacijos išdavos kaimo statyboje

JURGIS VĖTRA

Vienkiemius panaikinti ir gy
ventojus perkelti į naujus kai
mus ar miestelius yra didelis už
davinys. Jį galima atlikti sutel
kus viso krašto pajėgas. Šiam tiks 
lui vyriausybė turi iš anksto pa
siruošti: kraštui išplanuoti, žino
ti kur bus statomos naujos gy
venvietės, apsvarstyti jų ūkinį po 
budį, turėti statomų namų pro
jektus, gyvenviečių išplanavimą 
atlikti, sutelkti lėšas, paskirti me
džiagas, turėti lanksčią staty
bininkų organizaciją ir tinka
mą statybos darbų priežiūrą.

Komunistų partijai nė vieno 
uždavinio iki šio meto pilnai ne
atlikus, prasidėjo plėšimasis, | 
stumdymasis ir tarpusavio kalti
nimai.

Statybos sustingimo 
priežastys

Minėtos aukščiausios tarybos 
nutarime kaimo gyvenviečių sta 
tybai ir tvarkymui pagerinti nu
rodo kai kurias priežastis, truk
dančias kaimo statybą: “Lietu
vos žemės ūkio ministerija, rajo
nų vykdomieji komitetai ir rajo
nų gamybinės žemės ūkio valdy 
bos, kolūkiai ir tarybiniai ūkiai, 
kaime esančios įmonės ir organi
zacijos nepakankamai rūpinasi 
gyvenviečių statyba, jų tvarkymu 
ir apželdinimu. Jau eilę metų ne 
visiškai sunaudojamos lėšos, skir 
tos gamybinių, kultūrinių, bui
tinių pastabi ir gyvenamųjų na
mų statybai kaime. Blogai vykdo 
šiuos darbus Lietuvos statybos 
ministerija ir Kaimo statybos mi 
nisterija. Nepatenkinamai orga
nizuoja ir vykdo individualinių 
ir kooperatinių gyvenamųjų na
mų statybą persikeliantiems iš 
vienkiemių gyventojams Telšių, 
Rokiškio, Klaipėdos ir kai kurių 
kitų rajonų Darbo žmonių depu
tatų tarybų vykdomieji komite
tai ir rajonų gamybinės žemės ū-

kio valdybos.
Pasitaiko, kad kaimo statybos 

nepakankamai ir ne laiku aprū
pinamos statybinėmis medžiago 
mis, mechanizmais ir kai kuriais 
kitais dirbiniais.

Dar vis nepakankamas kultū
rinės buitinės paskirties pastatų, 
patogesnių bei įvairesnių gyvena 
mųjų namų projektų pasirinki
mas. Per mažai naudojamos kai
mo statyboms naujos ekonomiš 
kesnės medžiagos bei konstrukci
jos.

Lėtai plečiasi Vandentiekio ir 
kanalizacijos tinklai, gręžiami ar
teziniai šuliniai, tiesiamos gat
vės, termofikuojamos ir gazifi- 
kuojamos kaimo gyvenvietės.” 

Nebaigtas planavimas
V. Vazalinskas paryškina, kad 

seniai pradėtas planavimas dar 
nesąs baigtas: “Kaimo gyvenvie
čių planavimas buvo pradėtas 
tuoj įgyvendinus kolektyvizavi
mą. Tačiau šiandien teturime tik 
trečdalio gyvenviečių išplanavi
mo projektus. Eilę metų, kaip ži
noma, nebuvo nusistovėję ūkių, 
jų padalinių dydžiai ir ribos, ga
mybos specializavimas ir apim
tis. Buvo neaišku, kur tikslingiau 
šia statyti gyvenvietes, kiek jų 
turėtų būti.

Pastaraisiais metais padėtis pa
sikeitė. Ūkiai stabilizavosi, aiškes
nė tapo jų gamybos vystymosi 
perspektyva.

Remiantis tuo laiku turėtais 
duomenimis, plačiai dalyvau
jant kaimo gyventojams, ūkių ir 
rajonų vadovams, vietinių Tary
bų darbuotojams, žemės ūkio 
specialistams ir suinteresuotų or
ganizacijų atstovams, 1963 — 
1967: metais buvo sudarytos rajo 
nų išplanavimo schemos. Patvir 
tinus ministrų tarybai, jos tapo 
pagrindiniu dokumentu toles
niam kaimo gyvenviečių projektą 
vimui ir užstatymui. Dabar spar

čiai sudaromi ūkių teritorijų su
tvarkymo ir gyvenviečių išplana 
vimo projektai, gausinami ir to
bulinami gyvenamųjų ir kultūri
nių pastatų projektai, sprendžia
mi gyvenviečių apželdinimo, 
landšafto formavimo ir kiti klau
simai.

Sudaryti kaimo gyvenviečių 
tinklą, be abejo, labai sudėtin
gas darbas, tačiau nemažiau 
svarbus ir pačių gyvenviečių iš
planavimas. Čia reikia atsižvelg
ti į įvairias žemės ūkio gamybos 
bei landšafto sąlygas, panaudoti 
sąlygas, panaudoti dabartinius 
geriausius architektūros pasieki
mus, turtingą liaudies kūrybos 
palikimą. Gyvenvietes kuriame 
ilgiems metams, todėl jos turi bū 
ti gražios, patogios, ekonomiškos 
ir savitos.

Užbaigti gyvenviečių išplana
vimą numatoma 1971 metais.”

Gyvenamų namų projektai
Gyvenviečių statyboje tebeda

romi bandymai. Pastatytose pa
vyzdinėse gyvenvietėse išryškėjo 
trūkumai. Pastatyti dviejų, trijų 
aukštų stambiaplokščiai namai 

' nepatenkino kaimo gyventojų. 
virtuvės mažos, netinkamas 
kambarių išdėstymas, siauri kori 
doriai. Svarbiausia, žemdirbiai
pasigenda ūkinių priestatų.

Daugiaaukščiai namai at
pigina statybą, bet nepatogūs 
žemdirbiams gyventi.

Iki šio meto vis dar nepavy
ko paruošti tinkamų projektų. 
Pranešėjo V. Vazalinsko žo
džiais: “Kaimo gyvenvietėse gy
venamieji ir kultūriniai-buitiniai 
pastatai statomi pagal tipinius 
projektus, kurie daugumoje yra 
paruošti mūsų respublikos projek 
tuotojų. Pastaraisiais metais su 
kurta nemaža naujų įvairių pa
statų tipinių projektų. Pavyz
džiui, šiuo metu turime 44 dau
giabučių ir 52 vienabučių gyve
namųjų namų projektus. Nese
niai išleistas specialus šių projek
tų katalogas. Nors šių tipinių 
projektų yra nemaža, tačiau dau 
gelis jų, ypač vienabučiai gyve
namieji namai, savo išplanavi
mu ir architektūriniu sprendi
mu vieni į kitus labai panašūs. 
Kadangi kai kurie projektai turi 
nedidelę paklausą, o kiti dėl pa
talpų išdėstymo ne visur gali bū
ti pritaikomi, kai kurių tipų gy
venamųjų namų projektų pasi
rinkimo beveik nėra. Dar labiau 
trūksta visuomeninių pastatų ti
pinių projektų.”

Daug pastangų dėta, bet pla
navimas dar neužbaigtas, o kai
mo trobesiams projektai tebeto
bulinami. Šios srities nepasiruoši 
mas nėra lemianti priežastis kai
mo statybai užvilkinti.

Negalima tikėtis išsamaus ir 
tikslaus krašto išplanavimo, kai 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir 
Šiaulių centrai tik laukia deta
laus išplanavimo.

APIE HIMNUS
Graikijos himnas laikomas 

ilgiausiu pasaulyje: jis turi net 
158 posmus. Trumpiausias yra 
Jordano valstybės (himnas — 
tik keturi žodžiai.

Anglijos himnas “Dieve, sau
gok karalių”, (God Save the 
King) pirmą kartą buvo sugie
dotas 1745 m., kai vyko anglų 
karas su Skotais.

TARPTAUTINIAI KRIKŠČ. DEMOKRATŲ UŽMOJAI

Birželio 7 d. Bonnoje įvyiko 
jaunesnių Europos Krikščionių 
demokratų vadovų suvažiavi
mas, įkuriame lietuvius atstova
vo LKDS Europos tarybos pirm. 
inž. A. Venskus. Buvo pakviesti 
dalyvauti anksčiau jaunimo są
jūdžiuose veikę tautinių grupių 
lyderiai, dabar perėję į partijų 
veiklą. ITarp jų nemaža ministe
riu, parlamentarų, profesijose 
stipriai įsikūrusių žmonių. Sis 
sluoksnis tam tikra prasme tai 
pats stipriausias Europos KD 
elitas, turįs didelį patyrimą tau
tinėje ir tarptautinėje veikloje. 
Suvažiavimas sudarė studijinę 
komisiją, kuri rūpinsis greites
niu politiniu Europos apsijungi- 
mu. Panašus suvažiavimas į- 
vyks Venecijoje š. m. lapkričio 
15 d. Jame taip pat dalyvaus 
LKDS atstovas.

Birželio 12 d. Vokietijos Kob- 
lentze įvyko Europos jaunųjų 
Krikščionių demokratų sąjungos 
vyriausiojo komiteto konferen
cija. Lietuvius joje atstovavo 
dr. J. Norlkaitis, įkuris buvo ne
seniai grįžęs iš pasaulinio ! KD 
jaunimo kongreso Montevideo 
mieste.

Europos Krikščionių demo-

kratų sąjungos kongresas įvyks 
rugsėjo 19—21 d. Antverpene, 
Belgijoje. LKDS kongrese at
stovaus Algirdas žemaitis iš Ita 
lijos ir dr. J. Norkaitis iš Vo
kietijos. (KDI)

_ Pasakoje tikrenybės vieto
je sukuriamas visai kitas pa
saulis, kur viskas dedasi ne 
taip, kaip iš tikrųjų yra mūsų 
kasdieniniame gyvenime, bet 
taip, kaip pagal mūsų norus tu
rėtų pasaulyje dėtis. Pasitenki
nimas, kurį mumyse sukelia pa
sakų įvykiai, sudaro priešingu
mą nepatenkinančiai mūsų gy
venimo aplinkybių tikrenybei ir 
tuo pačiu mus maloniai nutei
kia. Tad pasakos yra mūsų no
rų fantaizijos arba svajonės. 
Tai, ko žmogus pats sau slaptai 
geidžia įr viliasi, sudeda savo 
įsivaizduojamiems herojams.

Dr. J. Balys

CROSBY’S BLUEBERRY ACBES
U pick 20c lb. Picked 30c lb.
Open daily 8 - 6. Ix>cated 7 mt.

N LaPiarte exit of Indiana Tollway, 
1 mi. W. of Indiana 39 on 1000 N.

PHONE 219 — 325-0286

jai, koks triumfas būtų apėmęs 
Lietuvą, jei Atlanto nugalėtojam 
Dariui ir Girėnui nelemtis nebū
ti) pastojusi kelio gyviems sugrįž
ti į numylėtą Lietuvą.

VI. Rmjs

Dysneyland’o prašmatnybės Los Angeles mieste, Kalifornijoje, šią 
įvairių kultūringų pramogų vietą šią vasarą aplankė daugybė lietuvių.
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Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 
traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.

Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke
lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,
Dan Kuraitis, 2.00

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE

KELIONĖS ISPŪDŽIAI

Dan Kuraitis

A. Vilainis

A. Vilainis

Kun. J. A. Pauliukas

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON

2.00

0.50

1.50

3.00

1.00 
3.00
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Ouarterly 
dividends 
are very 

interesting
And what is most interest
ing about quarterly divi
dends is that it means more 
money for you. More Often. 
If you’re interested, come to 
Midland Savings today.

Frank Zogas. President

AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE: 254-4470

4:’/, % 5% "/«
PASSBOOK SAVINGS 

Paid and Compounded 
QUARTERLY

6-MONTH SAVINGS CERTiFICATES | 
Pa'd Quarterly■<™") $1,000

MINIMUM

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 VVest 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
KEPA ĮVAIRIŲ RCŠIŲ KEPINIUS

Priima tortų ir kitų gaminių užsakymas įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI? importuoti delikatesai, dešros, kum- 

■ piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogu?"’ii 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

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

BHuaiuiHiBininniiiiiinniiiimnilHinrMffliiiiiiriiifiHiiTinHiliiiiiiiiiiiHiiiiiniiniiiiiniiiiiiiiiiiiuniiiiBintinniniiniiiiiiiiiniHiiilifliiiiiiiiiiniiHimiiiiiHiiiiitniliiniuiiiimiiiiunniiBmanBRBUimi

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas JJ 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.
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Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti Jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dal.
autobiografiniai atsiminimai 3.50

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį 2.00

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis
1863 ir 1883 m. sukilimų laikotarpis L00

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė
gyvenimas ir darbai 2.50

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus
atsiminimai 3.00

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, K. Žukas
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00

HlllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllHilllllUIIII!lll
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Rytoj, rugpiūčio mėn. 16 dienos programoje
LIETUVIŲ JŪRŲ SKAUTUOS 

VA LA N DE LĖ
Dalyvauja: j.v.s. ALDONA GASNERIENĖ, L.J.S. Inkaro 

tarybos pirmininkė j.v.s. ZUZANA JUŠKEVIČIENĖ,
L.J.S. vyriausia skautininke.

*

Šios programos dalyvės supažindins mus su lietuvių jūrų 
skautijos istorija ir ideologija ir palies dabartinę jos veiklų bei 
ateities gaires.

Programos metu dainas ir deklamacijas atliks L.J.S. Juod
krantės tunto skautės.

Norintieji klausti, prašomi skambinti 

445-6842

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
93.1

ALT CV ATSTOVŲ 
PRANEŠIMAS

Artėjant Amerikos Lietuvių 
Kongresui, rugpiūčio 10 d. į Cle- 
velandą buvo atvykę Altos cent
ro valdybos atstovai dr. K. Šid
lauskas ir J. Jasaitis, padaryti 
pranešimą apie rengiamą Ameri
kos lietuvių kongresą, užmegsti 
artimesnius ryšius sų skyriais.

Šv. Jurgio liet. parapijos baž
nyčioje, sumos pamokslo metu, 
prelatas Končius pranešė, kad 
tuoj po sumos pamaldų, tos para 
pijos salėje Altos CV atstovai da
rys pranešimą Clevelando liet. 
visuomenei. Ir kvietė gausiai da
lyvauti rengiamam pranešime. 
Sumos pamaldoms pasibaigus, 
žmonės sugužėjo į salę. Atėjo ir 
prel. Končius. Bet pranešėjų sa
lėje nesimatė. Susirinkusieji pra
laukę arti pusvalandžio pradėjo 
išsivaikščioti. Pagaliau 12 vai. pa 
si rodė ir pranešėjai, kurie aiškino 
si, kad jiems buvo nurodytas pra 
nešimo laikas 12 vai. Salėje bu
vo likę tik per 20 žmonių.

Pranešimą atidarė Clevelando 
Altos skyriaus pirm. inž. Kudu
kis.

Dr. K. Šidlauskas padėkojęs at 
silankiusiems ir Clevelando Al
tos sk. valdybai, trumpais bruo- 
žias apibūdino Amerikos Lietu
vių Tarybos įsisteigimą ir jos nu
veiktus darbus pavergtosios Lie
tuvos vadavimui. Jis pabrėžė, kad 
Altos dėtų pastangų dėka Ame
rikos vyriausybė nepripažino ir 
nepripažįsta Komunistinės Rusi
jos okupacijos Pabaltijo valsty
bių, Ikad Ibuvo sudaryta Kerste- 
no komisija ir kad buvo paskelb
tas Pavergtų tautų savaitės minė 
jimas.

J. Jasaitis pabrėžė, kad Ameri
kos lietuvių kongreso šaukimas y- 
ra lietuvių vieningo ryžto išlais
vinimui pavergtos Lietuvos pa
demonstravimas. Jis priminė pa
vergtos Lietuvos praeitį, dabartį 
ir ateitį, kad tik mūsų visų vie
ningos pastangos kovoje dėl pa
vergtos Lietuvos, pagreitins jos 
išlaisvinimą.

Kongresas šaukiamas rugpiū
čio 30, 31 ir rugsėjo 1 dieno
mis, Detroite, Statler Hilton vieš 
būtyje, Grand Circus Park kur 
vyks Kongreso posėdžiai ir ban
ketas. Patariama atstovams ap
sistoti tame viešbutyje. Kamba
riai parai vienam asmeniui — 
12 dol., dviem — 18 dol. Kongre
so, viešbučio kambarių ir ban- 
kieto reikalais kreiptis į Altos 
biurą Chicagoje.

Posėdžiai vyks šeštadienį ir sek 
madienį. Banketas sekmadienio 
vakare 8 vai.

Banketo programoje amerikie
čio politiko žodis. Meninėje da
lyje: solistai: Daiva Mongirdaitė, 
Algirdas Brazis ir Detroito “Ši
lainė”, vadovaujama Galinos Go 
bienės.

J Kongreso Garbės komitetą su 
tiko įeiti vyskupai Vincentas Bri 
zgys, Antanas Deksnys, kai kurie 
Amerikos senatoriai, kongresma- 
nai ir kt.

Clevelando Altos sk. pirm. in
žinierius Kudukis padėkojo dr. K. 
.Šidlauskui ir J. Jasaičiui už atsi
lankymą ir turiningą informaci
nį pranešimą.

L. Žvirkalnis

SOL. ALD. STEMPUŽIENĖ 
J KOLUMBIJĄ 

Medellino lietuvių kolonija 
šiemet švenčia 20 metų įsisteigi
mo sukaktį. Ta proga, rugpiūčio 
15 d. Medellino lietuvių namuo
se, kuriuos vietinių ir kitų ame
rikiečių lietuvių aukomis pasta
tė salezietis kun. M. Tamošiū
nas, solistė Aldona Stempužienė
koncertuos lietuvių kolonijai.

Rugpiūčio 21 d. sol. Stempu
žienė duos rečitalį naujajame Me 
dellino miesto teatre. Rečitalį glo
boja Kolumbijos Švietimo minis 
terijos kultūros departamentas.

Aldona Stempužienė Cleve- 
landan grįžta rugpiūčio 25 d.

NAUJI SOL. STEMPUŽIENĖS 
IDAINAVIMAI

Neseniai sugrįžusi iš Europos 
sol. Aldona Stempužienė atsive
žė ir didelę naują dovaną muzi
kos ir dainos mylėtojams — pui
kiai pasisekusius operų arijų bei 
Lapinsko kūrinių įrekordavimus. 
Įrekordavimai atlikti su Stuttgar
to simfoniniu orkestru. Jau su
sitarta su RCA bendrove ir lap
kričio mėn. bus išleistos Stereo 
laidos plokštelės.

LFB TARYBOS IR CV 
PASITARIMAI

Southfield, Mich. įvyko Lietu
vių Fronto Bičiulių vyr. tarybos 
ir Centro valdybos posėdis. Daly 
vavo Tarybos pirm. dr. Adolfas 
Damušis ir nariai dr. V. Majaus
kas, dr. P. Kisielius, dr. K. Am
brazaitis, dr. Pr. Padalis; Centro 
valdybos pirm. J. Mikonis ir na
riai dr. J. Skrinska, J. Žilionis, V. 
Čyvas ir V. Rociūnas. Posėdin 
buvo pakviesti ir PLB pirm. St. 
Barzdukas, LLK narys Vyt. Vai
tiekūnas, dr. J. Girnius, dr. R. 
Somkaitė, V. Petrulis, dr. C. Ku
ras ir J. Urbonas. Aptarti patys 
aktualiausi LF B uždaviniai.

LFB BENDRINE STOVYKLA 
Prasidėjo rugpiūčio 10 d. Dai

navos stovykloje, Manchester,
Mich. Stovyklautojai be eilės pra | moterų ir mergaičių A ir B kla-

Jackie Onassis, buv. prezidento J. F. Kennedy žmona, Atėnuose (Grai
kijoje) prie Akropolio, smalsių žiūrovų žvilgsniais' sekama,

Michael Collins, 6 m., žinoimo astronauto sūnus nemėgsta būti fotogra
fuojamas.

mogų, išklausys ir mūsų intėlek- 
tualų paskaitų. Kalbės kun. G. 
Kijauskas, SJ, prof. dr. A. Mustei 
kis, prof. dr. A. Klimas, prof. dr. 
R. Šilbajoris, prof. dr. V. Skrup- 
skelytė, ir adv. V. Vaitiekūnas.

Stovykla turi ir savo humoro 
laikraštį, kurį redaguoja dr. S. A- 
liūnas.

Rugpiūčio 16 d., šeštadienį bus 
koncertas, kurio programą atliks

Rugpiūčio 9 d. Vandos ir dr. M- D- Kučėnienė, akompanuo 
Vytauto Majauskų rezidencijoje, Jant komp. D. Lapinskui.

SĖKMINGOS SPORTININKĖS

Clevelando LSK Žaibo sporti
ninkės Rita Čyvaitė, Eglė Gied
raitytė ir Julija Staškūnaitė da
lyvaudamos A.A.U. Junior Olym 
pieš varžybose iš kvalifikacinių 
lokalinių rungtynių pateko į fi
nalines Lake Erie A.A.V. distrik
to, apimančio Šiaurinį Ohio, Ju
nior Olympics pirmenybes, lie
pos 24 d., kuriose sėkmingai pa
sirodė.

R. Čyvaitė 74-15 m. klasėje lai
mėjo pirmą vietą šuolyje į aukš
tį, peršokusi 4’-8” (1.43 m.) ir 
antrą vietą 440 yd. bėgime, pra
bėgusi per 63.4 sek., pagerinda
ma Š. Amerikos Lietuvių rekordą

sėje. Senas rekordas 65.1 sek. bu
™ Pastos R. Jokūbaitytės (Žai-- „Mrsud4 ekspcrimentuoti

c r- j m’ x-' ie ii ■ I studentais. Juodu apleido univer 
E. Giedraitytę. 74-15 m klase- Būdami laisvi jstefeė nau-

ie laimėjo pirmą v,et, 50 yd kliu-1 re,wj dva8,iki
tin,ame .bėgime per 7.8 sek., pa- „jinai remiasi LSD
kartodama D. Čiurlionytės (Žai
bas) 1962 m. pasiektą Š.A. Lie
tuvių merg. B (J4-15 m.) kl. re
kordą. Šuolyje jį tolį E.G. buvo
3-čia nušokusi 1^’t6” (4.73 m.).

J. Stankūnaitė, 16-17 m. klasė
je laimėjo antrą vietą rutulio (8 
lb.) stūmime, pasiekusi 32’-2” 
(9.80 m.), pagerindama D. Jur
gaitytės (Žaibas) 1965 m. pa
siektą Š.A. Lietuvių mergaičių A. 
(16-17 m.) rekordą (31’-4”).

R. Čyvaitė ir E. Giedraitytė iš 
šių varžybų buvo atrinktos atsto
vauti Lake Erie A.A.V. distriktą 
6-jo A.A.V. regiono Junior Olym 
pieš pirmenybėse, rugpiūčio 3 d.., 
Terre Haute, Ind. Šis regionas a- 
pima Ohio, West Virginia, Ken- 
tucky, Indiana, Michigan ir Illi
nois valstijas.

Regioninėse varžybose R. Čy
vaitė 440 yd. prabėgo per 64.5 
sek. ir peršoko į aukštį 4’-6”, ne- 
pakliūdama į baigmę. E. Gied
raitytė regioninėse varžybose ne
dalyvavo, nes buvo išvykusi 
į skaučių stovyklą Kanadoje.

Linkėtina šioms mūsų sporti
ninkėms neužmigti ant laurų, bet 
ir toliau sėkmingai reprezentuoti 
lietuviškas spalvas sportinėse dir
vose.

S.V.

ĮSIJUNKIME Į SPORTĄ

LSK Žaibo lengvatletai ruo
šiasi dalyvauti 1969 m. Š. Ame
rikos Pabaltiečių ir lietuvių leng
vosios atletikos metinėse žaidynė
se, kurios įvyks rugsėjo 6 d. To
ronto, Ont.

Varžybų programoje yra šios 
klasės berniukams ir mergaitėms: 
B (14-15 metų), C (12-13 m.) ir 
D (žemiau 12 m.).

Iš Clevelando į šias varžybas 
numatoma nugabenti apie 40 
sportininkų.

Berniukai ir mergaitės šio am
žiaus, kurie dar nėra aktyviai į- 
sijungę į sportą, tačiau norėtų tai 
padaryti, prašomi kreiptis į Ritą 
Čyvaitę, telefonu 486-3228, arba 
atvykti tiesiai į treniruotes, ku
rios vyksta kiekvieną antradienį 
ir ketvirtadienį St. Joseph High 
School Stadione, Lake Shore BĮ. 
ir E. 185 st. Pradžia 6:30 P.M.

LSK Žaibo
Lenf'v. atletikos sekcija

HALIUCINACINIAI 

NARKOTIKAI
J. VENCKUS, SJ.

Šiuo metu vis daugiau kalba- keliais. Išvyko į Indiją, užsida-
mą ir rašoma apie įvairius svai
ginančius vaistus bei narkoti
kus. Taigi pravartu su jais ir 
visiems susipažinti.

Iš labiausia išplitusių taip sa
kant “populiariausių” (minėtini 
LSD ir marijuana.

LSD yra tam tikras cheminis 
junginys, paprastai angliškai 
vadinamas “psychedelic drug”. 
Psvchedelic žodis yra graikų kil 
mės: psyche — reiškia dvasią, 
sielą, o delos — permatomas, 
aiškus. Reiškia LSD yra. jungi
nys, kuris padeda kiaurai per
matyti savo sielą. LSt) vartoji
mas prasidėjo Harvarde. Tai at
liko du to universiteto profeso
riai: Timothy Leary ir Richard 
Alpert, atou psicholosriios moks
lo daktarai. Juodu įvedė LSD į 
Harvardo universitetą 1961 m., 
nes ieškojo ‘dvasinių vizijų”. 
Kadangi jie tuos eksperimentus 
^arė su studentais, tuojau pa
sklido įvairios kalbos. Univer
siteto vadovybė tai sužinojusi, j 

su

jimu. Sutvėrė taip vadinamą 
“League for Spiritual Discove- 
ry”.

Leary, dabar 47 m., ilgais bal
tais plaukais, kuriuos laiko už
pakalyje surištus kaspinu, skėl- 
toia “dvasišką revoliuciją”, kuri 
panaikins pirmapradę nuodėmę, 
pašalins šv. Rašto Genezę, ir 
tą prastą žydiškai krikščioniš
ką kniūpčioiimą. Dabar gyve
na kažin kur Amerikos pietva
kariuose, bet tiksliai nenurodo 
savo gyvenamos vietos. Važi
nėja su paskaitomis. Yra polici
jos kaltinamas nelegalia mariiu 
anos prekyba. Giriasi, kad jis 
ir jo draugai daug daugiau žmo- 

' nių apšvietė, kaip bet kas kitas 
pasaulyje. Sakosi šimtais kartų 
vartojęs LSD, ypatingai ryšyje 
su savo seksualiniu gyvenimu.

Richard Alpert nuėjo kitais

GYVENIMO
VINGIAIS

autobiografiniai atsiminimai 
Dr. P. Kalvaitytė —Karvelienė

Savo pačios parinktais žo
džiais autorė pasakoja apie gyve
nimo vingius, kuriais ji keliavo 
per vaikystės dienas Lietuvoje, 
mokslo metus svetur ir, pagaliau, 
kaip gydytoja rentgenologė, at
sidėjusi savo specialybės darbui 
bei visuomeninei veiklai. Okupa 
cijų laikotarpis buvo lyg slenks
tis į naują, neramų tremtinio gy
venimą, užsibaigusį šiapus At
lanto.

Asmeninių išgyvenimų švieso 
je matome Lietuvos atsikūrimą, 
jaunuomenės veržimąsi į moks
lus, šviesuomenės pastangas iš
laikyti tautišką dvasią, naujos 
valstybės kultūrinius bei moks
linius laimėjimus ir neigiamy
bes, kurios eina drauge su pa
žanga.

Knyga yra ne tik asmeninė, 
bet visos mūsų tautos istorija.

Kaina $3.00. Gaunama Drau
ge. Illinois gyventojai prie kny
gos ' kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

rė vienoje hinduizmo šventyklo
je Himalajų kalnuose, kur vie
nas guru (hinduizmo mokyto
jas) davė instrukcijas. Pakei
tė savo pavardę, jau nebesiva-i 
dina Richard Alpert, bet Baba 
Ram Dass, kas reiškia “Dievo 
tarnas”. Sugrįžo į JAV ir apsi
gyveno West Franklin, N. H., 
kur jį “maldininkai” lanko. Jį 
LSI) pamokinęs, Kad viską gy-, 
venime galima pakeisti. Prana
šauja, kad ateityje žmonija 
dadg daugiau naudos LSD ir jei
gu kol kąs nedaugiau žmonės 
naudoja psychedeliškus narko
tikus, reikią turėti kantrybės.

Kokie žmonės vartoja 
narkotikus?

Narkotikų vartojimas labai 
praplito. Marijuana jau pra
džios mokyklose pasirodė. Dr. 
Alf red Freedman New Yorke 
labai daug mokinių konfidencia- 
liškai apklausinėjo. Dr. Freed
man buvo pakviestas ir į kon
gresą, kur ruošiamas naujas į- 
statymas. Iki šiol veikė įstaty
mas, išleistas 1914 m. Tame į- 
statyme marijuana yra taip pat 
draudžiama, kaip heroinas, o- 
piumo produktas. Visi jaučia, 
kad inarijuanos rūkymas hėra 
tiek pat kenksmingas, kaip he

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS
Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo

tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetimą karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota. 
414 psl. kaina $3.75.

NAKTYS KARALIŠKIUOSE
Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 

išvykusius į tolirųų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota, 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI ,
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie

siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse. sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS
Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 

1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIMŲ PASAKOS

Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame tr Pelenė, ir Sniego 
Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūsų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykit 

mani jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaina $2.50.

JŪRININKO SINDBADO NUOTYKIAI

Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 
“Tūkstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

roiną leisti su švirkšle po oda. 
Marijuana yra sudžiovinti ka- 
napiiį žiedai ir lapai. Dr. Freed- 
manas mato, kad yra šioks toks 
skirtumas tarp tų, kurie nau
doja marijuaną ir kurie nenau
doja. Naudoją marijuaną, apla
mai, neturį, kaip jis sako, “re- 
ligious affiliations or practices”, 
reiškia yra nuo religijos nutolę 
ir, be to, jie dažniausiai paeina 
iš “broken homes”, iš suirusių 
šeimų. Kurie vartoja — linksta 
i politiką, yra aktyvūs mokyk
lų gyvenime, ruošia streikus, 
nlaeiai dalyvauja socialiniame 
gyvenime, yra socialūs. Kurie 
nevartoja, mėgsta labiau spor
tą, ilgiau sėdi prie televizijos. 
Paklaustas, kiek narkotikai ken 
kia sveikatai, sakė, kad didžiau
sia žala pra dvasiškam gyveni
me, išsidirba tam tikras nerū- 
nestingas gyvenimo stilius. Tie 
jauni žmonės pasidaro nepasto
vūs, nedarbštūs, nesimoko.

RADIO PROGRAMA

Seniauaia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
įasaulinių žinių santrauka ir ko

mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, IHass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis •‘Draugas”.



~r DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 15 d.

Riaušės Amerikoje dažnas reiškinys. Čia matome Chicagos policinin
kus, malšinančius riaušininkus Illinois universiteto aikštėje.

CLASSIFIED GUIDE
PARDAVIMUI

Pardavimui: — 23 inčių spalvota 
TV (nevartota), Singer Zig-Zag 
siuvama mašina, Mediterranean 
AM-FM stereo console, Electrolux 
dulkių siurblys. Labai nebrangiai. 
Skambinkit 478-2499 po 5:30 v.v.

MISCELLANEOUS

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

MISCELLANEOUS

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63 r d Street

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

'rei. GR «-3134 arba GR <1-3353 
Savininkas Juozas <Joe) Juraltls

HM

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

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. RudSnas R. Šimulis

SVEČIAI IŠ KAUNO IR VILNIAUS 
"GINTARE”

•JURGIS .JANUŠAITIS

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

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

kiunb. mūro bungulow, 9 me
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

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

18 vienetų 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

REAL ESTATE

NEW BUFFALO, MICHIGAN 
Parduodamas ištisiems metams gy
venamas 3 kamb. namas. Gazu ap
šildomas, miesto vanduo, žiem. lan
gai. Tinka viengungiui, porai arba 
“coho” žvejotojams. Arti Michigan 
ežero. $3,950. Frank T. Puleikis, 
114 No. Bartuli, New Butinio, 
Michigan 49117, Tel. 616-469-1636

AR NORITE 6% MORGICIŲ?
Marąuette pko rajone parduoda

mas i2-jų butų mūr. Įmokėjus 
$8,800.oo perbusite 6% morgičių. 
Modern. plytelių vonia, gazu ap
šildomas, 2 maš. garažas. Skam
binkit 925-2888.
Savininkas parduoda 6 kamb. bun
galovv. Karštu vandeniu apšildo
mas. Atdaras apžiūrėjimui šeštad. 
ir sekmad. nuo 12 iki 6 vai. vak. 

6117 So. Francisco Avenue

HELP WANTED — VYRAI

PART TIME W O R K 
NOW AVAILABLE

High School student $25-$50 per 
wk. Apply in person bet’n 3 - 3:45.

OPPORTUNITY WORK SHOP 
4204 So. Archer Avenue

AUTO-BODYMAN — Exp.
Union Benefits — Busy Shop 

No Painting
ASK FOR "BUTCH”

ROGERS PONTIAC 
2720 S. Michigan 225-4300

EXPERIENCED & OVER 25 
Small interesting offiee.

Diversified duties 
GOOD STARTING SALARY 
Work in your neighborhood

3818 N. Clark St. Call 348-2950

Rugpiūčio mėn. 8 d., penk
tadienio pavakarys Union Pier 
vasarotojams žadėjo malonų pa- 
sižmonėjimą prie tradicinio pra
moginio laužo “Gintaro” vasar
vietėje.

“Gintaro” vasarvietėje gau
sėjo svečių iš viso Union Pier. 
Ir kokia maloni staigmena. Čia 
netikėtai susitinka trys svečiai 
iš pavergtos Lietuvos: dantų 
gydytoja Rima Armalienė, A- 
leksandras Pūkštys, abu ato
stogaują Union Pier, iš Kauno 
ir dailininkas Henrikas žemai
tis iš Vilniaus. Svečiai džiaugėsi 
netikėtai susitikę ir teigė, koks 
šiandien mažas pasaulis.

Temstant aikštėje sušvinta 
laužas. Jį uždega ilgametis “Gin
taro” vasarvietės vasarotojas, 
įžymusis miškininkas prof. An
tanas 'Rukuiža, ta proga savo 
'tartame žodyje pažymėdamas, 
kad. kultūringos laužų progra
mos jį džiuginusios, o taip pat 
dėkojo, kad taip kilnia; prisi
menama mūsų senesniosios kar
tos atstovai.

Lai.zavedys Jurgis Janušaitis 
sveikina Aleksandrą Pukštį 
švenčianti 79 gimtadienį ir prot 
A. Rukulią, netrukus švęsunt, 
82 gimtadienį. Jiems linki svei
katos ir uar daug gražių gyve
nime dienų, o laužo dalyviai 
jiems sugieda Ilgiausių Metų. j

Trečiojo laužo programa įvai-i 
ri, gyva, joje dalyvauja akty
viai ir mūsų mažieji. Gražią dai
nų pynę supina darbštusis moky 
tojas, Kr. Donelaičio ir Marąuet
te Parko lit. mokyklų ansam- 
bių vedėjas Vytautas Gutaus
kas. Jis dainas palydi akordeo
nu. Balsingieji dainininkai Van
da Stankienė. Vacys ir Margari
ta Momkai, 'Birutė Sekmakienė, 
Pranas Kavaliauskas su žmona, 
Ilona Pakštienė, Aldona Maciu- 
kevičienė, Gražina Varnaitienė 
ir daugelis kitų vyrų ir moterų 
jungiasi į dainą, kuri vakaro 
tyloje išsilieja į Michigano ežero 
tolius.

Džiugu ir gera stebėti mūsų 
atžalyną nuo pat mažųjų, taip 
gyvai dalyvaujančių laužo pro
gramoje.

“Rūtos’ 'ansamblio pipiriukai, 
tokie malonūs, šauniai dainuo
ja dvi dainas, akordeonu palydi 
taip pat mažametis berniukas. 
Duetu deklamuoja ir dainuoja 
šaunios mažytės Asta Motušy- 
tė ir Regina Kavaliauskaitė. 
Nuo jų neatsilieka Darius Gar
benis ir Arūnas Kavaliauskas. 
Visus nustebina mažyčių Rek
lamyčių duetas. Taip pat dar 
daug kitų vaikučių gražiai reiš
kėsi programoje.

Visus vaikučius sudomino Da 
lytės laiškas, rašytas iš “Gin
taro” vasarvietės savo mamy
tei Chicagoje. Laiškas buvo pa
rašytas įmaišant angliškus žo
džius ir vaikučiai, laišką lau- 
žavejižiui skaitant labai lėtai, tu 
rėjo išrinkti visus nelietuviškus 
žodžius. Pasirodo, kad visi vai
kučiai aktyviai dalyvavo klaidų 
skaityme ir gana tiksliai jas su
skaitė. Geriausiai suskaitęs klai
das laužavedžio buvo apdovano

tas premija. O kai pats lauža- 
vedys ištarė žodį “icecream”, vai 
kučiai jį tvėrė į nagą. Vaiku
čiai, dainų vedėjui Vyt. Gutaus
kui vadovaujant, dainavo ir sa
vo dainas, bei prie laužo šoko 
dainos ritme šokius.

Gardaus juoką sukėlė “nau
joji generacija”, kurią atstova
vo tipingai šių dienų jaunimą 
vaizduojančiu elgesiu ir apran
ga Dalia Nolti.

O iki ašarų laužo dalyvius 
prajuokino dvi “panelės” Sta
sys Bikuličius ir Juozas Banky, 
neva atkeliavusios iš Califomi- 
jos, ieškodamos vedyboms vy
rų. Jos tik norėjo “ištekėti” už 
inžinierių, daktarų, kontrakto- 
rių ar skautų veikėjų. Jų mote
riška apranga ir moteriškos fi
gūros buvo gana vykusiai api
pavidalintos.

Savos kūrybos pluoštą iš va
sarviečių gyvenimo patiekė ir 
skautininkas inž. Vitoldas Pra
nas Petrauskas.

Vasarvietės “oficioze” “Eše
rio Uodega” ir šį kartą taikliai 
buvo paliestos vasarotojų ydos, 
nuotykiai ir vasarotojų nerū
pestingas gyvenimas.

Laužo pabaigoje vasarotojai 
“Gintaro” vasarvietės maloniem 
šeimininkam Viktorijai ir Algiui 
Karaičiams pareiškė padėką ir 
sušuko tris kart valio.

Laužas baigtas šiais metais 
pešta tradicija, sudainuojant 
visiems atsistojus Lietuva Brau 
gi.

T rie laužo sutikome —muziką 
T. Bertulį, kuris su atyda sekė 
programą, Juozą Leščinską iš 
Detroito, inž. Sarpahų iš Hart 
’ord, Conn., ir daug kitų.

Buvo mieia vasarojimo metu. 
čia valandėles praleisti su inž.

J. Bukšniu ir ponia iš Omą- 
hos, kurie jau kelinti metai sa
vas atostogas praleidžia “Gin
taro” vasarvietėje.

— To laukiam, ko norim, o 
kas atsitinka, tą turim pakelti. 
(Mažeikiškių patarlė).
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AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS
O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kur 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi Čia sukurti jiems ir sau atei
tį-

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kain. 
$5.00.
UUnoiH State gyventojai pyta katnoe 

turi pridėti 5% mokesčių.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

j REZIDENCINIAI, 
MgKOMERCINIAI,H | MEDICINOS IR y j KITOKĮ pastatau

J MOT West 60th Stovėt 
J TeL HE 4-7488 I

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
toms 15 lauko. Taisome mūrų “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

lltl9-*><llltlM ■lllllllliiiilllllllllllllillllliui.

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
). MIGLINAS 

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

Namų tel. — PR 6-1063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

Heating Contractor
įrengtu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-conditlonlng —■ ’ 
naujus lr senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
Hl’ATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chicago g, HL

Telefonas VI 7-3447

llllllllllllllllllllllllllllitnililiiiiiiiiuillllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis 

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
>808 ROth 8t. Tel. VVA 5-9787
9501 89tb St. Tri. WA 5-9737
3333 So. Halsted St. Tri. 954-3390 
Didelis Jvalrlų prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES

SO and S0 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Skelbkites “Drauge”.

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namų, gyvybės, 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios lfisl- 
įmok&iliuu sa 
lygos.

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

MOVING
SERfiNAS perkrausto baidus It 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda,
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 West 95th Street 
Illinois

Tel. GA 4-8054 tr GR 0-4339

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

REAL ESTATE

Parduodama taverna su naimu. 
Biznis seniai įsteigtas ir gerai iš
dirbtas. Savininkai išeina iš biznio. 
2445 W. 71st St. Tel. PR 8-9856
Marąuette Parke — 6 kamb. bun
galovv, 3 miegami, li/2 vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
skambinkite savininkui 434-8441

Apyl. 61st ir Francisco Avenue 
savininkas parduoda gražų, gerai 
užlaikytą didelį 6 kamb. “octagon” 
bungalovv. Garažas, spintelės vir
tuvėj, plytelių vonia, nuo sienos iki 
sienos kilimai, poilsio kambarys ir 
“povvder room”, pilnas rūsys, karš
tu vand. gazu apšild. Skambinkite 
737-7526 po 6 vai, vakaro.
Mūr. 2-jų butų po 5)4 kamb. 2 
maš. garažas. Naujas gazo boileris. 
Apyl. 66 ir Maplevvood. Savininkas.
GA 5-3897.

Perskaitę “Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti.

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Botų nuomavimas — income Tas

Notariartas — Vertimai
Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
Mūr. 9 butai po 4 kamb. Ir raš-

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

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

Mūr. 2 batai po 4 kamb. ir raš- 
tinS. 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
2S17 W. 7lBt St — RE 7-9515

aukšto, 10 metų mūr.: 6 kamb. 
(3 mieg.) lr 4 kamb. Prie 69 ir Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski 
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

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

6 kamb. modernizuotas mūr. bun
galovv prie 71 lr California. 28,600.

5}^ kamb. 9 metų. Geras mūr. 
bungalovv. prie 67, J vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma 
Alumin. langai. Garažas. $29,600.

11 butų, 10 metų, 2-Jų aukštu mū.r 
namas prie 71 Ir California. $152,000.

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

8 kiunb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel 925-6013

IŠ GERŲ RANKŲ
2-jų butų mūras. Naujas šildymas. 

Platus lotas. GeležinS tvora. Garažas. 
Marą. P. $21,600.

8 kamb. mūras. 2 maš. mūr. ga
ražas Plytelių vonia. Kabinetu vir
tuvS. Gazo šildymas. Apie 67 Rock
vvell. $22,500.

2-jų butų švarus tvirtas mūras. 
Naujas gazo šildymas. Rlokas nuo 
Marą. P. $27,500.

Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-Jų 
metų, 7 kamb. mūras. Daug žemSs 
paskirta sodui ir alSjoms. Pamaty
kite.

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

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

Lotas 30 p. Marą. Parke 911,000

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Platinkite “Draugą”.

REA L ESTATE
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiiiiimiim

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main offiee 5727 W. Cermak Rd., Cicero, HL Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Ucrvvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė i naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

PRIE 66-os IR S. WASHTENAW
savininkas parduoda 2-jų butų mūr. 
namą po 6 kamb. (3 mieg.). Dėl 
apžiūrėjimo skambinkit 434-9426
Savininkas parduoda 4 butų namą, 
po 5 kamb. (2 mieg). Gazu ap
šildomas. Alumin. žiem. langai ir 
sieteliai. Arti 65-tos ir California. 

Skambinti 925-2919
MEDINIS — 4 kambarių, 2 mieg. 
Brighton Parke. Sausas rūsys. Nau
jas gazo pečius. Nauji karpetai. 
Garažas. Žemi taksai. Geras. Pigus.
Telef. —> PR 8-6916.

Naujas liuksusinis 

12 BUTŲ
apartmentinis namas su balkonais.
Pilnai išnuomotas (leased). Paja
mų $2,250.00 per. mėnesį.

6251 So. Mason Avenue 
Tel. 469-8282 arba LA 3-8267

ĮSIGYKITE DABAR

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.

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai- 
■io» visiems prieinamos.

VIRAI IR MOTERYS

DEMONSfTRATORS
FUL,L OR PART TIME 

Demonstrate variety of knives. 
Cooking & Hunting. Mušt have ovvn 
car. ExceIIent salary.

MAC INTERNATIONAL 
4848 W. Main, Skokie

PHONE 875-7240

HELP VVANTED — MOTERYS

EXPERIENCED ALL AROUND 
HAIR STYLING 

AND BEAUTY OPERATORS 
Full or Part Time 

749 W. Irving Park Road 
CALL DI 8-0856

DIE SET UP & 
STOCK MAN

Company in Addison needs man to 
do varloUs duties.

Hours 7 A.M. to 3:30 P.M. 
Golod pay scale and benefits. 
Easy aceess — North Avė. 

and Lake at.

Avanti R. 8C D., Ine. 

543-9350

PERMANENT 
LABORATORY HELPER

Duties include vvorking vvith chem- 
ist and technieians. Janitorial vvork 
and keeping ,raw mateliai supplies 
ln a paint laboratory. Mušt be draft 
exem.pt.

J. W. STEHNS, 447-8790 
Valspar Corp., 7701 W. 47th St. 

LYONS, ILLINOIS

KAPERI) OR INEXPER’D

SECURITY
GUARD

Can earn $100 or more per week. 
Full or part time vvork, Excellent 
conditions.

THE WM. J. BURNS
INTER’L DETECTIVE AGENCY 

221 No. La Šalie Street 
CHICAGO, ILLINOIS

An Eąual opportunity employer

WAREHOUSING & 

DISTRIBUTION

Dynamic sales prtomotion corp. 
seeklilng young man vvith some exper, 

in public vvarehomsing and dlntribu- 
tion. Duties vvili include Communi
cations and operations of vvare- 
chouses a nd ad ministrątive policies. 
For a competitive starting salary 
and excell. Benefit package including 
profit sharing.

Call FRANK BUSCH

J & H INTERNATIONAL 
CORP.

5940 W. Touhy 

Niles, Illinois 60648 

DISP ATCHER

Seime experience. For local ter
minai of large Interstate carrier, 
Steel and general commodities.

Phone 

7 5 7-6090

VYRAI* IR ~IOTERYS 

men & WOMEN FOR CLEANING
LOOP OFFICE BUILDING

MONDAY THROUGH FRIDAY 
40 hrs. per vveek. Starting 5 p.m. 
and 7 p.m. TEL. 927-6908 
Ad—A-145

CASHIER WANTED
Steady Work. Age 20 to 45 

40 to 48 Hour Week 
Good Starting Salary

GERALD AUTO WASH G0.

8200 Skokie Boulevard 
Skokie, Illinois 

TEL. 679-2223

Remkite “Draugę”.

HELP WANTED VYRAI

ARE YOU A SELF STARTER?
We need a man experienced in Line Produetion Set-ups. Mušt 

have knowledge of Riveters, Eyeleters, and tne ability to Super
vise Produetion Workers. Working knotvledge of ųuality control 
and time study helpful. Exicellent opportunity, Salary plūs Bonus, 
profit sharing and other benefits.

Please contaet MR. R. S. LINN

UNDERWRITER’S SAFETY DEVICE C0.
4332 No. Kedzie, Chicago, III. Tel. 583-4080

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti.

exem.pt


Per Kanadą keliaujant, Mount Revelstoke tautiniame parke, Britų 
Kolumbijoje. Keleivius pasitinka meška. Šias vietas mėgsta ir lie
tuviai keliauninkai. i

VIEŠNAGĖ PAS KANADIEČIUS

♦

J. NARŪNE

f

kurios kle- 
Gu-

*

Kur platūs Delhi laukai ir a- 
kis užgriebia tolimus horizon
tus, tenai vaizdai primena mū
sų tėvynės lygumas. Tenai da
bar yra įsikūrę lietuviai nau
jieji ateiviai. Dauguma jų turi 
ūkius, tiksliau pasakius, tabako 
ūkius.

Delhi miestelis (Ontario) iS- 
augo į “tabakininkų sostinę”, 
nes jo apylinkėje yra lengva 
žemė, kurią mėgsta tabako au
galas ir kuri pritraukė mūsų 
tabako augintojus. Jų maždaug 
yra apie 500 asmenų, įskaitant 
drauge ir vaikus su seneliais. 
Jų ūkiai plačiai išsibarstę po 
Delhi apylinkes.

Lietuviškose pamaldose

Visus lietuvius apjungia Šv. 
Kazimiero parapija,
bonas yra kun. dr. Jonas 
tauskas. Kas sekmadienį savo 
nedidelėje bažnyčioje jis laiko 
šv. Mišias lietuviams ir anglų 
kalba svetimtaučiams. Parapi
jos lietuvių choras gieda lietu
viškas giesmes. Žaliuoja rūtos 
palei lietuvišką kryžių su įrašu 
abiem kalbom: “Lietuvos kanki
niams atminti. Šv. Kazimiero 
Delhi lietuvių parapija 1966”.

Teko pastebėti, kad ta graži 
šventovė būna sausakimšai lie
tuvių pripildyta. Suvažiuoja, 
kad ir didžiausius nuotolius nu
galėdami, po 60 mylių ten ir at
gal, pakeliui aplenkdami kitas 
katalikų bažnyčias.

— Jūs paklausykite — tyliai 
aiškina man mano suolo kaimy
nas čikagietis, — kokį puikų 
pamokslą sako klebonas. Jis la
bai išmokslintas. Mes ir Chica
goje tokio neturime.

Klausiausi su dėmesiu. Kun. 
dr. J. Gutauskas kalbėjo apie 
naujovišką psich. ligą “vacuum 
neurose”, kuri išsivysto kaip tik 
tada, kai žmogus savo dvasi
niame gyvenime turi tuštumą. 
Pamokslas buvo turiningas, įdo
mus ir naujas.

Eilę metų čia klebonaudamas 
kun. dr. Gutauskas yra gražiai 
susigyvenęs su lietuviais, jų pa
rengimuose laukiamas svečias 
ir jų reikaluose nuoširdus pa
tarėjas.

Lietuvių parapiečių tautinis 
susipratimas atveda jų vaikus į

Ramus Airijos kaimelis Pullogh. Anglų valdoma šiaurinė kraite 
dalis dabar virsta neramumų! židiniu. i

šeštadieninę lit. mokyklą prie 
tos pat bažnytėlės. Ir vėl tie pa
siryžėliai iš toliausiai atvažiuo
ja atiduoti savąjį atžalyną į lie
tuvio mokytojo rankas.

Harvest

Tai yra tabako derliaus lai
kas ir pati karščiausia darby- 
metė tabako ūkyje. Bevaikščio
dama sutinku miestelyje darbo 
ieškotojus, atvykstančius iš vi
sokio pasviečio, barzdotus, ūso- 
tus, ilgiausiais plaukais. Tai 
daugiausia jaunimas, studentai 
prancūzų, belgų, italų tautų, be- 
iešką darbo tabako ūkiuose, nes 
tenai, derlių nuimant, geriau at
lyginama ir maitina natūraliu, 
sveiku maistu.

Tuo būdu lietuviai duoda žmo 
nėms darbo, o ir Kanados val
džiai išmoka nemažus mokes
čius. Paskutiniais metais visi
tabako ūkiai Kanadoje išmokė
jo 400 mil. dolerių valstybės iž
dui.

Tačiau tabako ūkiuose pasi
taiko kartais blogas derlius ar
ba staiga užėjusi ledų kruša 
sunaikina jau užaugusius auga
lus. Ir šiemet viename tabako 
ūkyje ledai 100% nukapojo au
galus ir užmušė jaunus kalaku- 
čiukus. Vasaros čia malonios. 
Liepos - rugpiūčio mėn. oro tem 
peratūra siekia 80° F. ir kiek 
daugiau, bet naktys vėsios.

Mielos visuomenininkės

Delhi lietuvių visuomenės or
ganizacijų čia priaugo lyg gry
bų po lietaus. Kad ir nedidelė lie
tuvių kolonija, bet veikia bend
ruomenės apylinkė, skautai, 
skautės, šauliai, lietuvių ūkinin
kų klubas, medžiotojų ir žuva- 
vimo klubas, lietuvių choras, 
liet. mokykla ir liet. katalikių 
moterų draugija.

Man teko dalyvauti visuoti
niame susirinkime, kuris įvyko 
ponų Augaičių rezidencijoje. 
Gausiai susirinko beveik visos 
narės, kurių iš viso yra 35. Dva
sios vadas kun. dr. Jonas Gu
tauskas sukalbėjo maldą ir tarė 
padrąsinantį žodį, priilygtindia- 
mas moters kasdieninį darbą 
prie to kuklaus vienuolio, kuris 
tik siūdavo visą laiką ir savo

Bendravimo su amerikiečių 
jaunimo organizacija reikalu j

P. F. Lukas rašytame laiške' 
“Draugo” redakcijai, paskelbta
me š. m. rugpiūčio 2 d. laidoje, 
iškėlė visai nauja mintį, liečiant 
mūsų prieškomunistinę veiklą. 
Tame laiške siūloma mūsų vei
kėjams arčiau susipažinti su pa
kankamai visoje Amerikoje žino
ma amerikiečių jaunimo (daugu

adatos kiekvieną dyksnį auko
davo Dievo garbei.

Malonų įspūdį padarė, kai vi
sos narės savo sumanymuose, 
juos vykdant, atrodė labai vie
ningos ir tikrai seseriškos. Jos 
pavyzdžiui aplanko lietuvius li
gonius (ne tik savo nares) kar
tais laukuose, dideliame nuoto
lyje pasiekdamos ligoninę. Ir 
koks blankus pasirodė prieš tai 
pasakytas mano paaiškinimas, 
kad mes Miami mieste nelanko
me asmeniškai, 'bet susirgusiai 
savo narei pasiunčiame kortelę. 
Čia pat atsistojo kelios narės, 
nuoširdžiai padėkodamos už jų 
aplankymą ligos metu ir už į- 
teiktas gėles ir pareikšdamos, 
kad tai maloniai nuteikia ir pra 
džiugina ligonį.

Delhi skyriaus valdybą su
daro : Agutė Ratavičienė, — pir 
mininkė, Sofija Augaitienė — 
vicepirm., Elena Kairienė — iž
dininkė, EI. Augustinavičienė 
— sekretorė ir Juzė Žiogienė.

Sumanios ir veiklios valdybos 
narės kasmet sutelkia apie 500 
dolerių pajamų ir beveik viską 
išdalina kultūriniams reikalams. 
Be vietinių pašalpų: mokyklai, 
bibliotekai, “Moteriai”, “Tėv. 
Žiburiams” (po 25 dol.), jos su
geba nusiųsti; centro valdybai. 
Vasario 16 gimnazijai, “Eglu
tei”, Sporto klubui “Kovui”, sa- 

i leziečių mokyklai Romoje, Ro
mos koplyčiai, Suvalkų trikam
piui siuntiniai ir t. t. Be to, jos 
šelpia savo parapijos klieriką 
seminarijoje ir Lietuvių fondą.

Dienotvarkės reikalus apta
rus, prasidėjo “linksmoji dalis”. 
Valdybos narė Juzė Žiogienė pa
skaitė savo humoristinių eilė
raščių, kurie sukėlė daug juoko. 
Šaunios šeimininkės suruošė gra 
žias vaišes, kurios užsitęsė iki 

' tamsios naktelės, lydimos liau- 
’ dies dainų ir malonių pasikal
bėjimų.

Tenka sveikinti didžiai ger
biamas darbščias draugijos na
res bei linkėti ir toliau nuošir
džiai dirbti mūsų kultūrinių rei
kalų dirvoje.

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

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

“Nejaugi gali būti laisvu lai- 
omas tas, kuris, gyvendamas 
aisvėje, negali, nenori ar nesu- 
eba padėti belaisviui?”

Veikalas tinka kiekvienai sce- 
ai, nes jame y-a daug erdvės 
asireikšti statytojo vaizduotei. 
Knyga gražiai išleista, kietais 

iršeliais, tinka ir šiaip pasiskai- 
ymui. Kaina 3.00 dol., gauna- 
na DRAUGE.

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

IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIllllllllllllll
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.
Iimilllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllll

moję studentų) organizacija 
kuri, galima sakyti, yra išėjusi a- 
kis į akį j atvirą kovą prieš ki
tą amerikiečių (taip pat daugu
moje studentų) • organizaciją 
“Students for Democratie Socie
ty” (SDS). Pirmoji, t. y. YAF, y- 
ra žinoma kaip dešiniosios ideo
logijos šalininkė, pereitais me
tais suruošusi čia Amerikoje, ko
munizmui teismą. Pastaroji SDS 
yra žinoma kaip revoliucinė, su 
visomis komunistinėmis idėjomis 
ir tikslais, dažniausiai vadinda- 
masi save nekaltais vardais, k.a. 
SDS, New Leit ir panašiai.

Prie Lukp iškeltos minties no
riu ir savo trigrašį pridėti. Kaip 
žinome, kovoti prieš komunistų 
kėslus nėra taip lengva, ypač a- 
merikiečiams, nes amerikiečių vi 
suomenė asmeniškai nėra patyru 
si komunistinio režimo, tuo la
biau, kada šiandieną Amerika y- 
ra įsivėlusi į amerikiečių visuo
menėje nelabai populiarų Viet
namo karą. Turint galvoje tokią 
padėtį, YAF organizacijai reika
linga prieškomunistinės “amuni
cijos”, ir man atrodo, kad mes 
tą amuniciją turime, bet kartais 
yra sunkoka patiems ją panaudo
ti. ALTA turi paruošusi komunis 
tinio genocido parodą, mums pa

A. + A.
JURGIS PRANCKEVIČIUS 

(FRANKUS)
Gyveno 4105 So. Artesian Avė.

Mirė rugp. 14 d., 10G9, 4 vai. ryto, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš šakių apskrities. Plokščių valsč. Vlo- 

nlšklų kaimo. Amerikoje Išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime iinona Rozalija (.lanušaitė), bro

lio vaikai: Pranas Pranckevieius su šeima Chicagoje; Antanas 
l’ranekevičlus su šeima lr Gediminas Pranekevičlus Kanadoje; 
sesers sūnus Pranas Tumosa su šeima Kanadoje; pusseserė Ixx>kn- 
dija Sudcikiene su šelnut; pusbrolis .Tonas Krisčlūnas su šeima, 
brolis Antanas su šeima Lietuvoje, ir kiti gimines, draugai tr pa
žįstami.

Priklausė Liet. Piliečių Pašalpos klubui lr Suvalkiečių klubui.
Kūnas bus pašairvotas šeštad., 5 vai. vak., Petro Bieliūno kop

lyčioje, 4348 S. California Avė.
Laidotuves Įvyks pirmad.. rugp. 18 d. iš koplyčios 8:30 vai. 

ryh) bus atlydėtas f švč. IM. Marijos Nekalto Ih'usidejimo (Mirapljos 
bažnyčių, kurioje Jvyks gedulingos pnmaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas f šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdus »MONA.
Laidotuvit?’ direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA' 3-3573.

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

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875 
JT. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo B iki 9:80. Kitom dienom nuo 
9 ilki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta. š,< <•>.
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Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 

— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.

Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku
muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.

Šv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau
tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos..,
viešojo gyvenimo klausimais — m.v. 3.50

k.v. 4.00

ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13
apie masonus 0.50

ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 
Šv. Tėvo Jono 23-čiojo
Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje 1.50

Hiiiiiinnunniiininnnmminmniiuiininn>nnniimnnimiiiniimiiHiniimiiiiinn
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankaboa, Transmisijos,

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-953S 

lllllllllliilllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GfiLINYCIA 

2443 VV. 03rd Street, Chicago, Illinois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

SKELBKITES “DRAUGE“

tiems be amerikiečių pagalbos 
bus sunku tą parodą parodyti 
platesnei amerikiečių visuome
nei, o parodyti reikia, nes per 
daug yra sudėta darbo ir išlaidų, 
kad ji liktų tik siauruose rateliuo 
se pamatyta. Ar nereikėtų Altos 
vadovybei sueiti į sąlytį su YAF 
vadovais ir pasiūlyti jiems pasi
naudoti šia paroda jų pačių 
prieškomunistinei veiklai. Reikė
tų tos organizacijos vadovus su 
paroda supažindinti, ir, jeigu jie 
matys, kad ji (paroda) jų veiklai 
bus naudinga, be abejonės jie tą 
proga pasinaudos. Jeigu tas pa
vyktų, genocido paroda gali pa
tekti į universitetų galerijas. Čia 
galėtų ir mūsų tos ideologijos 
studentai daug kuo padėti. Jeigu 
tas pavyktų, vienu šūviu būtų 
nušauti du zuikiai: ir YAF orga
nizacijai padėtume, ir Lietuvos 
vardą išgarsintume. Gi toji paro
da tam buvo ir ruošiama.

K. Radvila

NEPAPRASTAiS BERNIUKAS
Vienas gudins berniukas ste

bino savo draugus, kad jis mo
kąs medžioti žirgelius ar laum
žirgius (dragenflies). Jis tai da
ro su savo pištalėtu OB-B gun) 
šaudydamas spyruoklio ir oro

Pasinaudokite Drauge „Classified“ skyriumi.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAVVIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublIc 7-1213 
2314 W. 23rd Plaoe_______ Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. Callfornla Avė. Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
SSO7 8. Lituanica Avė. Tel. YArfs 7-8401

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

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Ava., Cicero, DL TeL OL 2-1003

DRAUGAS, penktadienis, 1969 o. rugpiūčio m. 15 <1.

jėga šratus, plieninius šratus 
Kada pradeda šaudyti į žirge 
liūs, jie tilk. įkrenta ir krenti 
ant žemės berniuko pasididžia 
vimui ir jo draugų nusistebėji 
irai. Žirgelis yra labai ėdrus i 
plėšrus, gaudo vabzdžius akrai 
dydamas. Jis mano, kad tie pik 
no gabalėliai, rutuliukai, Išrata 
yra vabzdžiai. Pamatęs tokį

kad puola smalkiai su galva. 
Jo nelaimei jo galva neatlaiko 
trenksmo ir nutrūksta. Berniu
kas, mano, kad jis šratu patai
kė. To nebuvo. Aš tai sakau neA odei, kad berniukai mūsų žir- 

1 gelius šaudytų ii' naikintų, bet 
fin/’*1 Va-1 nereikia užsipuldinė- 

ir sau galvos nesu- 
u-auZU ir neturėti rūpesčių.

A. -f A. ONA BUGAREVIČIUS
NARBUTAITE

Gyveno 6841 So. Campbell Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė rugp. 14 d., 1969 m. 8:10 v. ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių. Amerikoje išgyveno 20

metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Henrikas, marti Elena, 

ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Western Avė. Laidotuvės įvyta šeštad., rugp. 16 d. iš kopiy- 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
čios 11 vai. ryto bus atlydėta l Švč M. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą.
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visos: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvine.

Nuliūdę Sūnus ir marti.
Laidotuvių direkt. MažeiUa-Evans, Telef. RE 7-8600.

‘iii PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAJNT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

EUDEIKIS
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
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X A. L. R. K. Motery sąjun
gos seimo dalyvių registracija 
prasideda rugp. 17 d. Grand Ra
pids, Mich. Registracija Pant- 
land viešbutyje, Continental 
kamb., 5—7 vai. vak. Pats sei
mas vyks rugp. 18—20 dienomis. 
Antradienį 8 vai. šv. Mišios vieš 
būtyje, kurias laikys kun. Anta
nas Vainavičius. ITrečiadienį 
seimas bus baigtas iškilmingu 
bankietu, kuris prasidės 7:30 
vai. vak. Daugelis moterų iš 
Chicagos ir kitur vyksta į šį sei
mą.

x Gintaras Aukštuolis, Ži
vilė Bilaišytė ir Gaida Visocky- 
tė, Ped. lit. instituto studentai, 
dalyvaus Mokytojų studijų sa
vaitėje ir kalbės jaunimo sim
poziume “Kas ir kaip padėjo 
mums išaugti sąmoningais lie
tuviais”.

X Jonas Virbalis, Clevelando 
gyventojas ir daugelio organiza
cijų narys, pasisvečiavęs keletą 
dienų Chicagoje ir Lemonte, 
grįžo į Cievelandą. Jam LASo 
bendradarbiai, kaipo vyr. val
dybos p-kui, rugpiūčio 10 d. Šar 
kos restorane buvo suruošę pie
tus, o L. L. redakcija pcthūvį.

x A. a. Anelė Baužytė - Be- 
lrnienė pirmadienį palaidota Šv. 
Kazimiero kapinse. Velionė mi
rė rugp. 7 d. Šv. Kryžiaus ligo
ninėje, sulaukusi 78 m. amžiaus. 
Buvo kilusi iš Vilniaus krašto, 
Tverečiaus miestelio. Ameriko
je išgyveno arti 60 metų. Turėjo 
verslą 122 Eats 105 ISt., Rose
lande, kur jai, jau daugiau kai 
20 metų būnant našle, padėjo 
jos brolio sūnus Walteris su 
žmona. Velionė buvo labai ge
ros širdies, padėdavo tremti
niams ir kitiems paramos rei- 
spaudą, draugijas ir rėmė Baž
nyčią.

X Daug žymių moterų veikė
jų iš Chicagos ruošiasi vykti į 
ALRK Moterų s-gos 33 seimą 
Grand Rapids, Mich. Jų tarpe 
yra: Donna Ziliis, Natalia Sa tu
nas, A. Ivinskaitė, Marija Paukš 
tienė, Sophia Bautkaitė, Donna 
Karam ir eilė kitų.

X “Džiaugiuosi Draugo ka
lendoriumi, nes jis kiekvieną 
dieną man reikalingas” — ra
šo vienas skaitytojas ilš Atlan
to pakraščių, siųsdamas savo 
auką už jį. Po 1 dol. už kalendo
rių prisiuntė: Fr. Varnagis, Ja
nina Kutka, Maria Pazolis, 
John Eivaz. Visiems dėkojame.

X Ištikimiausias žmogaus 
draugas, su kuriuo niekada ne
sipykstamą, yra gera knyga. 
Gerų naujų ir senesniųjų lietu
viškų knygų galima gauti “Drau 
ge”. iSlekite mūsų tuo reikalu 
spausdinamus skelbimus. Parei
kalavusiems liet. knygų katalo
gas išsiunčiamas paštu nemo
kamai.

X Alvudo kultūriniam vaka
rojime Marąuette Parke šį šeš
tadienį, rugpiūčio 16 d. pasiro
dys vasaros vaikų aikštelės da
lyviai. Nuo 4 v. p. p. užkanda, 
lietuviška muzika, visų kultū
ringas pasirodymas prie mikro
fono. Temstant vaikams ir su
augusiems spalvuoti filmai. Vi
si kviečiami.

X Julė ir Jurgis Pukel, jų
dukra Margareta ir jos vyras 
Frank McNicholas su vaiku
čiais paleido atostogas, Hart
ford, Mich. prie Shaeffer Lake. 
J. Pukel konvalesuoja po sun
kios akių operacijos ir sveikata 
vis gerėja.

X Lietuvos Vaidila (akt. Al
fas Brinką) su vaidilutėmis va
dovaus iškilmingai eisenai ger
biant mūsų didvyrius Darių ir 
Girėną, Marąuette Parke šį šeš 
tadienį, rugpiūčio 16, saulei lei
džiantis. Visi vaikai ir tėvai 
kviečiami. Jonušo maršams pa
lydint bus žygiuojama iš įpras
tos Alvudo vakaronių vietos, ne
šant vėliavas, gėles, šviesas, lie
tuviškas insignijas. Vakaronės 
pradžia, kaip visada, 4 v. p. p. 
su lietuviška muzika, užkanda, 
pasirodymu prie mikrofono. 
Temstant spalvuoti filmai vai
kams ir suaugusiems.

x Julijos Rajauskaitės piano 
rečitalis, kurio ruoša rūpinasi 
Liet. moterų klubų federacijos 
Chicagos klubas, įvyks rugsė
jo 20 d. Jaunimo centro didžio
joje salėje.

x Mokytojų studijų savaitėje 
dalyvaus ir tėvai. Ypatingai tė
vai kviečiami dalyvauti šešta
dienį, rugp. 23 d., nes popiet 
bus simpoziumas “šeimos ir mo
kyklos bendradarbiavimas švie
timo darbe”. O tą patį vakarą 
visiems įdomus laužas. Kas ne
gaili dalyvauti visą savaitę, tas 
tegu atvygsta bent savaitga
liui.

X Dr. Petras Kisielius su šei
ma išvyko atostogų į Albertos 
kalnus Kanadoje. Žada grįžti 
rugpiūčio 24 d. Jo pacientais 
rūpinasi dr. F. Kaunas.

x Dr. Vincas Raslavičius, 
gyv. Wyom;ng, III., telegrama 
iš Lietuvos gavo liūdną žinią, 
kad rugpiūčio 12 d. (Sasnavoje 
mirė jo motina Elzbieta Rasla- 
vičienė. Palaidota rugpiūčio 15 
dieną.

X Basia Janutienė iš Chica
gos nuvyko į Los Angeles, Ca
lif., aplankyti savo brolių dr. 
Zigmo Kungio ir inž. Stasio ir 
Evangelinos Kungių šeimos. 
Ten žada pabūti apie porą savai 
čių.

X “Lituanicos” sporto klu
bas šį sekmadienį, 1 ir 3 vai. po 
p. Marąuette Parke žais futbolo 
rungtynes prieš Major divizijos 
vokiečių RFI komandą. Visi pri 
jaučiantieji sportui ir sportinin
kams kviečiami dalyvauti.

x Du dideliu uždaviniu atliks 
tie, kurie atvyks į “Draugo” ge
gužinę (pikniką) darbo dienos 
savaitgali, rugpiūčio 31 d., sek
madienį, Bučo darže: galės iš 
karto susitikti daugybę savo pa
žįstamų ir ta proga parems sa
vo dienraštį, kuris kiekvieną die 
ną lanko skaitytojus.

X Julia ir George Pūkeliai ir 
jų dukra Margė su žentu McNi- 
colas bei jų šeima atostogavo 
Schaeffer Lake Lorence Mich. 
J. G. Pūkeliai yra žinomi veikė
jai. ir gerų darbų rėmėjai.

X Moterų sąjungos 49 kuo
pos valdybos narės Julė Pukel 
ir Donna Karnm ruošiasi vykti 
į Moterų sąjungos seimą, Grand 
Rapids, Mieto., kuris jvyks rugp. 
18, 19, 20 ir 21 d., Pantland 
Hotel.

X Į Mokytojų studijų savai
tę autobusas išeina sekmadienį, 
rugp. 17 d. 8 vai. ryto nuo Jau 
nimo centro. Autobusas studijų 
savaitės dalyvius .parveš prie 
Jaunimo centro sekmadienį, 
rugp. 24 d. apie 5 v. v.

X Baigiantis atostogų metui 
skaitytojai vis labiau išsiilgsta 
savo dienraščio, pratęsia prenu
meratą ir ta proga atsiunčia 
aukų. Aukojo: po 3 dol. — M. 
Šilikaitis, K. Krencius; po 2 dol. 
— V. Lipinis, A. Liškevičius, 
J. Karpavičius. Visiems rėmė
jams dėkojame.

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
FI 6-1234. Albanas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

(sk.)
X Kas turi kokių klausimų

akcijų pirkimo ir pardavimo 
reikalais, prašoma kreiptis į 
stockibrokerį Arūną Vasį, Howe, 
Barnes & Johnson, Ine., telf. 
782-9600. (sk.)

X Akademikų Sk-tų sto
vykla įvyks Rako ūkyje, Custer, 
Mieto. rugp. 23 — nigs. 1 d. 
Registruotis: J. Raslavičiūtė,
7234 So. Sacramento, Chicago. 
Skambinti 585-9500 iki 4 v. pp.,
776-3254 po 5 v, v. (pr.)

Jaunieji Regina (Česaitė) ir Edas Modestai - Modestavičiai po vestuvių 
prie bažnyčios. Nuotr. M. Kasniūnc

NAUJAS LIETUVIŠKOS ŠEIMOS 
ŽIDINĖLIS

Reginos Česaitės ir Edvardo 
Modesto-Modestavičiaus sutuok 
tuvės įvyko rugpiūčio mėn. 2 d. 
Gimimo Švč. Panelės Marijos 
Bažnyčioje Marąuette parke. Ka
nauninkas V. Zakarauskas palai 
mino moterystės sakramentą, da 
lyvaujant gausiam artimųjų ir 
svečių skaičiui, pasakydamas tam 
momentui pritaikytą pamokslą, 
išryškindamas šeimos reikšmę gy
venime ir lietuvybės palaikyme. 
Jungtuvių metu, vargonams pri
tariant, giedojo solistė Dalia Ku- 
čėnienė.

Vestuvių vaišės vyko gražioje 
St. Nicholas salėje, 4501 W. 103 
St. Oak Lawn, III. Dalyvavo 
per 400 svečių.

Regina yra baigusi biologijos 
studijas ir ruošiasi magistro laips 
niui, o jos gyvenimo palydovas 
Edvardas yra baigęs chemijos stu 
dijas ir taip pat siekia magistro 
laipsnio. Kaip matome, abu jau
nuoliai yra pasiekę aukštąjį moks 
lą ir atsistoję ant tvirto ekonomi
nio gyvenimo kelio, sukūrė šei
mos židinėlį. Džiugu tėvams, or
ganizacijoms ir lietuviškai bend
ruomenei. Kaip Regina taip ir 
Edvardas priklauso Korp! Neo- 
Lithuania. Regina yra vyr. valdy

CHICAGOS ŽINIOS
PRIIMS JUODUKĄ Į ŽYDŲ 

SINAGOGĄ

Amerikos rabiniškos ansamb- 
lėjos prezidentas rabinas Ralph 
Bimon priaaieša, kad rugp. 23 d. 
trylilkmeti3 juodukas Robert 
Levine, 9031 Carpenter avė., 
Bar mitzvah apeigomis bus pri
imtas į Chicagos žydų bendruo
menę Rodfei Zedek sinagogoje 
5200 Hyde Park blvd. Jis bus

X Josephine ir Ralph Perry
ir Emma Serecka išvylko į Key 
(West Florida) aplankyti ir pa 
sisvečiuoti pas savo vaikus Pat
riciją ir Roibert Perry. Vėliau J. 
R. Perry važiuos pas kitą sūnų 
_  Joną Mobile, Alabamoje.

X Pov. Dirkis Alvudo vaka
rojime Marąuette parke rugpiū 
čio 16 d. kalbės apie narkotikus 
ir moralinius paslydimus; VIII. 
20 d. Vyčių salėje — Sendrau
gių susirinkime — apie išbrauk 
tus šventuosius.

I Winnipego (Manitoba. Kanadoje) zoologijos sode įruoštas vandens 
| malūnas. Vaikučiai džiaugiasi galėdami pamaitinti jo tvenkinyje plau- 
, klojančiais žąseles. ■,

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

bos vicepirm., o Edvardas — 
Chicagos padalinio pirmininkas. 
Kaip vienas, taip ir kitas pasižy
mi didele energija ir sumanumu. 
Taip pat, kaip mūsų iškilusis 
sportininkas Edvardas, taip iri 
Regina priklauso sporto klubam. 
Edvardas bendradarbiauja spau
doje. Pagausėjusios vedybos lietu
vių tarpe rodo, kad akademinio 
jaunimo dalyvavimas organizaci 
jose yra labai svarbus ir naudin 
gas dalykas, tiek lietuvybės palai-j 
kyme tiek ir lietuviškų šeimų sū i 
daryme.

Vaišių pradžioje prasmingais, 
gražiais žodžiais prabilo jauno
sios tėvas M. Česas, kuris pakvie 
tė iškilmėms vadovauti visiems 
gerai pažįstamą visuomenės vei
kėją, Korp! Neo-Lithuania filis
terį dr. L. Kriaučeliūną.

Po kan. V. Zakarausko invo- 
kacijos sekė visa eilė sveikinimų, 
linkėjimų ir dovanėlių įteikimas. 
Gauta keletas telegramų ir iš Lie
tuvos. Gen. konsulas dr. P. Dau 
žvardis, negalėdamas dalyvauti, 
atsiuntė telegramą.Vestuvių daly
viai buvo pavaišinti lietuviškais 
valgiais. Ilgiausių metų Reginai ir 
Edvardui.

J. Jurevičius

NAUJA AKADEMIKE —
K. LAUKAITYTĖ

Kristina Nerija Lauraityje, 
Antaninos ir Alfos Lauraičių 
duktė, Cicero III., Illinois uni
versitete Urbanoje sėkmingai 
baigė inžineriją (T.A.M.) baka
lauro laipsniu.

Pirmuosius mokslo žingsnius 
ji pradėjo šv. Antano pradžios 
mokykloje — Cicero. Šalia to 
nuoširdžiai lanikė Aukštesniąją 
Lituanistinę mokyklą ir ją la
ibai gerai baigė. Ypatingai do
mėjosi organizaciniu gyvenimu, 
todėl įstojo į Vyskupo Valan
čiaus ateitininikų kuopą, kur tu 
rėjo įvairias pareigas valdyboje.

Lanikė Marijos aukštesniąją 
mokyklą ir čia visius ketverius 
metus buvo labai gera mokinė, 
todėl visą laiką buvo garbės są 
rašė. Besimokydama aukštesnė
je mokykloje uoliai dirbo orga
nizacijose : priklausė lietuvių 
Rūtos būreliui ir dalyvavo atei
tininkų veikloje.

Universitetines studijas pra
dėjo Illinois universitete Chica
goje — Chicago Girele campu3. 
Čia studijuodama priklausė Lie 
tuvių studentų sąjungai, studen 
tų ateitininkų “Šatrijos” korpo
racijai ir ėjo jaunųjų ateitinin
kų globėjos pareigas.

Tolimesnėms studijoms per
sikėlė į Illinois universitetą Ur
banoje. Ir čia aktyviai įsijungė 
į organizacinį darbą. Priklausė 
inžinerijos garbės bendrijai 
“Sigma (Tau”.

Profesūros gerai įvertinta, 
dar prieš studijų pabaigą, pra
dėjo dirbti tyrimų laboratorijo
je, tyrinėdama naujų sintetinių 
medžiagų atsparumą. Jos tyri-

Tėtukas taip galėtų pasakot duk
relei apie Lietuvą t

pirmas negras Ohicagoje pristo
jęs prie žydų. Jaunuolis šioms 
apeigoms ruošėsi ketverius me
tus. Jo tėvas vadovauja juo
džių rabinų sąjungai ir teigia, 
kad keli šimtai Chicagoje ir 
apylinkėse gyveną juodžiai save 
skaito žydais.
ĮKAINUOJA NUOSAVYBES 
PRIE NAUJO GREITKELIO

Illinois valstijos viešųjų dar
bų ir pastatų direktorius Wi- 
liliam Cellini praneša, kad šio
mis dienomis apkainuotojai jau 
pradėjo apkainuoti nuosavybes 
esančias ruože, kur bus stato
mas naujas Crosstown greitke
lis palei Cicero tave., nuo Ste
venson greitkelio iki 67-tos gat
vės. Įkainuotojai turės prie sa
ve liudijimus, jog jie atstovau
ja Illinois valstiją.
SUSISIEKIMO PRAPLĖTIMO 

PROJEKTAS
CTA susisiekimo planavimo 

vadas George iKrambles pasiūlė

dešimtmečio projektą susisieki
mo praplėtimui ir ekspansijai. 
Pramatyti darbai kainuotų 2.4 
bil. dolerių. Pirmame penkme
tyje būtų sutvarkyti požemi
niai traukiniai miesto centre. 
Antrame penkmetyje greitas 
elektrinis susisieikimas būtų pra 
plėstas į miesto pakraščius.
VERSLININKAI TRENIRUOS 

IR SAMDYS 30,000 
DARBININKŲ

Chicagos verslininkų sąjun
gos pirmininkas Donaid Graham 
praneša, kad apie 522 verslinin
kai pažadėjo iki 1970 m. liepos 
1 d. treniruoti, paruošti darbui 
ir samdyti 30, 410 dabar nedir
bančių ar nedarbingų darbinin
kų. Federalinė vyriausybė dali
nai atlygins nekurtoms kompa
nijomis už patirtas šiame sieki
me išlaidas.

ALUS PADANGĖSE
Paskutinėmis keliomis dieno

mis malūnsparnis Chicagos pa
dangėse tempia 30 pėdų balioną, 
skardinės pavidalo, kuriuo rek
lamuojamas Schlitz alus.

AR TURI TIEK PINIGŲ?
Chicagos federalinis rezervo 

bankas praneša, kad visoje Ame 
rikoje cirkuliuoja tiek pinigų, 
kad kiekvienam gyventojui turė
tų būti $222 popieriniais bank- 

(uotais ir $29 monetomis,

Kristina N. Lau raitytė

nėjimų ir įrodymų aprašymą 
universitetas išleido atskiru lei
diniu. Paparastai ši privilegija 
suteikiama tik jau turintiems 
baikalauro laipsnį.

Pastaruoju laiku gavo pasiū
lymus iš Columbus, Ohio, ir Wa- 
terloo universitetų su stipendi
jomis toliau tęsti studijas, bet 
pasilieka Urban os universitete, 
nes ir čia gavo pakvietimą dės
tyti (assistenship) iš savo sri
ties. Ji čia toliau tęs studijas, 
siekdama magistro laipsnio.

' PASISEKUSI IŠVYKA Į 
GAMTĄ

Vytauto D-j o šaulių kuopos 
nariai rugpiūčio 10 d., jau 10 
vai. pradėjo riniktis į Jaunimo 
centrą. Iš čia, pilnai “pasikro
vę vežimus”, išdardėjo Lemon
to link. iSluistota čia gimusio, bet 
gražiai lietuviškai kalbančio, 
stambaus ūkininko, Antano Re
gio soduose. Vieta graži. Gra
žios aukštumos. Ežeriukas. Ži
noma, pilnas žuvies. Dalis pikni 
kautojų vežėsi su savim žvejy
bos įrankius. Deja, tokią gražią 

į dieną, žuvys, matyt, irgi buvo 
! suruolšiusios kurioje nors ežero 
1 dalyje savo “pikniką” ir nė ne
galvojo pasinaudoti joms ant 
kabliuko patiektu gardžiu kąs
niu. _  “Tai ką? Nesiseka?” Su
pašaipa klausia nemelškeriotojai. 
“Aš manau, kad šeimininkas bus

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

_  Dr. V. Dambrava, dirbęs
Amerikos balso tarnyboje Wa- 
slhingtone, Muenchene, Saigone 
ir Bolivijoje, buvo įvertintas 
tarnyboje ir pakeltas į konsu
lo paaukštį. Dabar jis skiria
mas į Monterey, Meksiką, vado
vauti JAV informacijos tarny
bai. Dr. V. Dambrava yra ap
dovanotas šiais JAV medaliais: 
1962 m. gavo medalį už tarny
binius nuopelnus, 1966 m. — 
Garjbės nuopelnų medalį. 1967 
m. — Vietnamo tarnybos meda
lį. Išvykdamas į naują paskyri
mo vietą iš Bolivijos į Meksiką, 
dr. V. Dambrava buvo apdova
notas aukščiausios rūšies Boli
vijos ordinu, vadinamu Bolivi
jos prezidento ordinu.

_  Prel. Leonardas Gižinskas
iš Detroito nuvyko į Dayton, 
Ohio, pavaduoti atostogų išvy- 
kusio Sv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos klebono kun. dr. Tito 
Narbuto. Daytone bus iki rug
sėjo pradžios, o po to vėl žada 
grįžti į Detroitą. Prel. L. Gižins- 
iko adresas šiuo metu yra: 1922 
Leo iSt„ Dayton, Ohio 45404.

_  Nuo A. A. Antano Pel-
džiaus, buv. “Darbininko” ad
ministratoriaus, mirties suėjo 
vieneri metai. Ji buvo prisimin
ta Tėvų pranciškonų koplyčioje 
Brooklyne, kur buvo už jo sielą 
atnašaujamos šv. Mišios.

— “Švyturio” jūros šaulių 
kuopa rugp. 17 d. ruošia Koda
čių vasarvietėje Nidoje savo 
H-ją išvyką — pagrindines kuo 
pos šaudybos rungtynes, (kurių 
metu bus atrinkti geriausi šau
dytojai dalyvaujant Dainavoje 
rugp. 30—31 d. d. JAV ir Ca- 
nados šaulių šaudybos sporti

iš vakaro jas įspėjęs pasisalin
ti toliau nuo kranto” išreiškė 
savo nuomonę vienas iš žvejų su 
Išlipau.

Baigus šeimininkėms apkrauti 
savo pagamintais gardžiais val-^ 
giais stalus, visi buvome para
ginti pradėti “atakuoti” suvež- 
tinius. Graži šeimyna. Apie 60 
asmenų gardžiai užkandžiavo ir 
šnekučiavo.

Pykšt! — pasigirdo šūvis. 
“Kas gi čia dabar? Juk nuo 
Vietnamo tolokai piknikauja- 
me?” Kiek įraudusiu veidu, apy- 
ploniai suplonėjusiais, tačiau * 
kiek susiraičiusiais (gal nuo 
saulės) plaukais, akis išvertęs, 
ausis pastatęs, klausia Anta
nas.

Šauliai nebūtų šauliais, jei ne
išnaudotų tokią progą patikrinti 
akių matomumą ir rankos taik
lumą. Mat, mėgėjai, kiek už
kandę, pasistatę prieš kalniuką 
taikinius, dailiai valytais šautu
vais gąsdina valgytojus.

ITik štai vėl kaip griausmu 
“Gaudžia trimitai, žiba kardai”,
_  B. Jonušo maršas pagreitin
tu taktu padeda judinti žandy- 
kaulius kramtantiems viščiukų 
kulšis. Ir taip visą popietę links
ma muzika, atvežta Vinco Mar- 
doso, laiko pakilią pikniikauto- 
jų nuotaiką.

Ne tuščiai laikas leistas. Ap
tarta š. m. rugsėjo 7 d. kuopos 
vėliavos šventinimo iškilmės, 
spalių mėn. 4 d. kuopos rudens 
baliaus reikalai.

Džiugu, kad kartu su mumis * 
jaunimas. Jo buvo gražus bū
rys. Tikimės iš jaunimo didelės 
paramos rengiant minėjimus, 
parengimus, šventes. Pasikalbė
jus su jais, gautas malonus pa
žadas.

Bet saulutė jau rengiasi mie
got ir liepia mums “kinkyti biui 
kus” ir apleisti svetingą sody
bą. Paskutinė daina “namo bro
leliai, namo jaunieji”.

Taip ir liko už mūsų nugarų 
Antano Regio sodai su “žuvin
guoju” ežeru ir gražiais kalniu
kais. Pr- Beiuoras

nėse rungtynėse, šaudymui su
važiuojame 10 vai. ryto. 3 vai. 
įvyks sesių šaulių pagaminti 
šeimyniški pietūs. Kviečiami da 
lyvauti jūros šaulių bičiulius ir 
visus, kurie tik nori su mumis 
pabendrauti kartu praleisti die
ną prie ežerėlio.

_ Bostonas atstovaus visiems
lietuviams, šiais metais spalio 
16—18 dienomis Knoxville Ten
nessee ihus Jungtinių Amerikos 
Valstijų Tarptautinis Festiva
lis, kur dalyvaus 40 tautybių, 
jų tarpe ir lietuviai. Bostono * 
Tautinių Šokių ISiamfoūris, vad.
O. Ivaškienės, yra pakviestas ir 
dalyvaus su 16-ka šokėjų. Šoks 
šiuos šokius: iBiulk suk ratelį, 
Studentų valsą, Rezginėlę ir 
Landytinį.

_  Muzikas Bronius Jonušas,
žinomas kompozitorius, gyv. 
OmaJhoje, Nebr., pastaruoju me
tu buvo sunegalavęs ir ilgesnį 
laiką ligoninėje gydėsi. Dabar 
pasveikęs atostogų praleisti 
drauge su žmona išvyko į Eu
ropą.

— Dr. Balys Petkauskas, me
dicinos gydytojas, apsigyveno 
Omahoje ir Creighton universi
tete toliau praktikuosis patolo
gijos srityje.

— Edvardas Variakojis baigė £ 
Daytono, Ohio universitetą ir 
gavo bakalauro laipsnį iš biznio 
administracijos. Į Ameriką at
vyko įsu savo tėvais, būdamas 
tik 4 metų.

_  Lietuvių kultūros darželio
sąjunga Clevelande mini savo 
40 metų gyvavimo sukaktį. Jos 
rūpesčiu buvo įruošti, pastatyti 
ir prižiūrimi lietuvių veikėjų 
biustai ir atlikti (kiti parengi- 
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