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"PIKTOJI
JĖGA

TEBEGRESIA
TAIKAI"

Milijonai prisimena Vengrijos 
įvykius

— Sako, kad žmonės jau už
miršo Vengrijos 1956-tųjų metų 
tautinę revoliuciją. Aš nemanau,
— pareiškė Alfredas Berzinš, 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo pirmininkas, atidarydamas 
seimo posėdį, skirtą paminėti 
13-tajai Vengrijos revoliucijos 
metinei, sukakčiai.

— Teisybė, — sako A. Bėrzinš,
— laikui bėgant, tos revoliucijos 
poveikis viešoje nuomonėj, yra' 
sumažėjęs, bet tai, deja, neiš
vengiama mūsų sudėtingoj, di
džiai judrioj visuomenėj. Tačiau 
milijonai žmonių pasaulyje dar 
atsimena. Visi mes esam linkę 
pamiršti tai, kas nemaloniai pri
mena netesėjimą gyventi taip, 
kai norėjos. Užuojautos ven
grų tautai ir susirūpinimo jąja 
atsargos tebėra milžiniškos. Sa
kyčiau, ir nuo mūsų pačių pri
klauso Vengrijos revoliucijos pri
siminimą palaikyti gyvą.

Mums privalu tęsti savo sude
rintas pastangas vis kreipti žmo
nijos dėmesį į Sovietijos klastin
gumą nelemtosiomis 1956-tųjų 
dienomis.

Piktoji jėga tebegręsia taikai...
—- Komunistų praktikuojama

sis dėsnis, kad tikslas pateisinąs 
priemones, niekad nebuvo paro
dytas ryškiau, kaip 1956 metų 
lapkričio 4-tąją, kai Sovietų Są
junga parbloškė teisėtus vengrų 
tautos siekimus kruvinon mau- 
dynėn. Todėl maža kas benuste- 
bo, kai tas pats SSSR-as panašią 
taktiką panaudojo nutraukti “Če
koslovakijos pavasariui”.

—Mums tenka dar kartą ryž
tis prieštarauti prieš neatimamų
jų žmogaus teisių užgniaužimą 
ištisoje eilėje kraštų. Šiandien 
taip pat svarbu dar ir dar kartą 
įspėti laisvąjį pasaulį, kad pikto
ji jėga tebegręsia taikai, ir tai 
trunka jau 25 metai. Visiems, kas 
dar būtų linkę priimti sovietinin- 
kų žodžius kaip tikrą pinigą, pri
valom tarti: “Prisiminkit Vengri
ją ir Čekoslovakiją”!
— Pusiau laisva, pusiau paverg

ta Europa tebėra akivaizdus kal
tinimas amžiui, kurs didžiuojasi 
esąs šviesių idėjų amžius, — sa
ko PET Seimo pirmininkas, ir 
baigė, tardamas: — Leiskim lais
vei skambėti visam pasauly, ne 
vien tik išrinktuose kraštuose! 
Mūsų žmonės jau gana prisiken
tėjo komunistinės tironijos!

(ELTA)

• Lėktuvo nelaimėje, Filipi
nuose, vakar nesunkiai sužeis
tas pulk. Ch. Lindbergh, vai
ravęs lėktuvą. Lindbergh 1927 
m. pagarsėjo, pirmasis perskri
dęs Atlantą.

• Izraelio parlamento rinki
muose balsavo 80% turėjusių 
teisę balsuoti.

Budapeštas — .1956 jm. spalio naša. pabaigą, žuviai gatvėse

Hugh Scott, senato respublikonų va
das, pareiškė manąs, kad prez. Nixonas 
ligi 1972 m. tikisi JAV kariuomenę su
mažinti vienu milijonu vyrų.

Naujos Nobelio 
premijos

Amerikiečiui — fizikos premija
STOCKHCLM. — Nobelio šių 

metų premija fizikos srity va
kar paskirta JAV mokslininkui 
prof. Murray Gell-Mann, dirban 
čiam Kalifornijos technologijos 
institute. Jis yra gimęs 1929 m. 
New Yorke. Pernai Nobelio pre 
mija fizikoje taip pat teko a- 
merikiečiui — prof. L. Alvarez.

Nobelio 1969 m. premijos che 
mijos srity vakar teko dviems 
europiečiams mokslininkams, 
britui ir norvegui.

• Izraelio parlamente atsto
vaujamos 16 partijų.

• Prez. Tito lankėsi Banja 
Luką mieste, spalio 26 - 27 d. 
smarkiai nukentėjusiame dėl že
mės drebėjimų. Žuvo apie 20 
žmonių, sužaloti ar sunaikinti 
beveik visi miesto namai. JAV 
jau paskyrė drebėjimo aukų 
šalpai 24,000 dolerių.

W. Brandto, vak. Vokietijos nau
jojo kanclerio kalba parlamente 
ypač jo paskelbtas ryžtas plėsti 
ryšius su komunistine Europos da
limi, sukėlė dėmesį Vakaruose ir 
Rytuose. Rusai su čekais pastatė 
sąlygą: Bonna turinti pripažinti 
Rytų Vokietiją

KALENDORIUS
Spalio 31 d.: šv. Volfgangas, 

šv. Bėga, Mastvilas, Tanvilė.
Lapkričio 1 d.: Visų šventų

jų šventė (Mišių prievolė). Šv. 
Benignas, šv. Kirenija, Gydau- 
tas, Vaiva.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
kiek šilčiau, galimas lietus, tem 
peratūra sieks 50 ir daugiau
1. F., ryt — be pakitimų.

Saulė teka 6:21, leidžias 4:47.

RUSŲ SKUNDAS JAU J. TAUTOSE
Sovietų piliečių antrasis skundas dėl žmogaus teisių pažeidimo užvakar pasiekė J. 
Tautas. — Prašoma jį svarstyti ir nurodoma į persekiojimą Sovietuose tų žmonių, ku
rių kitoki įsitikinimai — Rusai tremia JAV pareigūnus.

46 rusų raštas pasiekė 
J. Tautų gen. sekretorių

J. Tautos. —46 rusų piliečių 
skundas prieš žmogaus teisių pa
žeidimus Sovietų Sąjungoje spa
lio 29 d. jau pasiekė J. Tautų 
gen. sekretorių U Th^ntą. Rusai 
prašo tarptautinės organizacijos, 
vadovaujančio pareigūno “pasi-i 
sakyti prieš žmogaus teisių pa
žeidimą mūsų krašte”. Rašto au
toriai dar prašo: jis turėtų pa
naudoti savo galią bei įtaką ir 
pavesti šį klausimą apsvarstyti 
J. Tautų Žmogaus teisių komisi
joje.

Rusai nurodo, kad Komisijai 
buvę pasiųsti jau du protestai — 
pirmasis š.m. gegužės mėn., an
trasis — dabar, ir kad skunduo
se ypatingai iškelta tai, jog žmo
gaus teisės Sovietuose pažeidžia
mos bei gyventojai persekiojami, 
“pirmoj eilėj dėl jų įsitikinimų”.

Protestų reiškėjai suimami, 
gabenami į nervų klinikas

Skundo autoriai primena, kad 
sovietų režimas prieš protestų 
reiškėjus griebiasi keršto priemo
nių: du autoriai buvę suimti, du 
pateko į protinių ligų klinikas, 
kiti valstybės saugumo komite
to buvę tardomi.

AŠTRUS PUOLIMAI 
BONNOS PARLAMENTE

Vokiečių opozicija prieš 
Brandto būsimą kryptį

BONNA. — Vokietijos tele
vizijos žiūrovai spalio 29 ir 30 
dienomis turėjo retos įtampos 
įdomų spektaklį — debatus 
Bundestage dėl Brandto vyriau
sybės pareiškimų ir ypač už
sienio politikos srity.

W. Brandtui nurodžius, kad 
veikia “vokiečių tautos dv‘ val
stybės”, jį ypatingai puolė R 
Barzel, opozicijos krikščionių - 
demokratų vadas parlamente. 
Jis ka’bėjo: “Kur jūs mus ve
date? Kaip jūs savo pareiški
mus galite suderinti su respub
likos konstitucija?”

Konstitucijos įžangoje pabrė
žiama, kad ji galiojanti ir rytų 
vokiečiams ir, kad tik tautos 
laisvo apsisprendimo keliu te
bus galima visų vokiečių lais
vė.

Rusai, čekai Bonnai: 
pripažinkite R.

Vokietiją . .
Komunistų sąlyga 

geresniems ryšiams su Bonna?

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga ir Čekoslovakija spalio 28 d. 
paskelbtame pranešime (dėl bu
vusių pasitarimų), kuriuo iške
liamas “Maskvos ir Prahos so
lidarumas”, kreipėsi ir į Fed. 
Vokietiją, siūlydamos formaliai 
“tarptautiniu bei teisiniu keliu 
pripažinti Rytų Vokietiją”. Tai 
esąs “teisingas reikalavimas”.

L. Brežnevas savo kalboje 
Kremliuje spalio 27 d., šį rei
kalavimą nebuvo iškėlęs. Tačiau 
kitą dieną jį paskelbus, tai po
litinius stebėtojus verčia spėlio
ti. Manoma, kad Bonnai pripa
žinus Rytų Vokietiją, kom. reži
mo kraštai sutiktų su v. vokie
čiais palaikyti glaudesnius ry-

Jie dabar pabrėžia: “Tarptauti
nių teisės organizacijų tyla at
palaiduoja rankas tų, kurie lin
kę kurstyti naujus atkirčio veiks
mus.”

Tekstą paskelbė Londono 
įstaigos atstovybė

Rašte, prisiųstdme J. Tautom, 
dar protestuojama prieš kelių as
menų persekiojimą Sovietų Są
jungoje. Dėl jų įsitikinimų nese
niai buvo suimti Anataloj Levi- 
tin, Krymo totorius, darbininkas 
Mustafa Djemilev jr armijos ma
joras, J.O. Altunian.

J. Tautų sekretoriato pastatas 
New Yorke — skundai atsidurs
stalčiuje?

“Mes teigiame: dabar padėtis 
kitokia, kaip seniau”

Vyriausybės pažiūras parla
mente gynė Brandt, Wehner ir 
kiti. Herbert Wehner pažymėjo, 
kad socialistai neveikią prieš 
konstituciją, tačiau jie verčiami 
atsižvelgti j dabartines sąlygas, 
ypač, kai nuo karo pabaigos 
jau praslinko 25 metai.

PARYŽIUS. — Įv-kiai Liba
ne yra grėsminj^ Vakarų įta
kai jei nuosavybėms Vakarai 
šiais metais jau nukentėjo, įsi
vyravus kairiųjų vyriausybėms 
Libijoje ir Sudane.

Prancūzija krize domisi y- 
patingai. Praneūziį finansiniai 
investavimai Libane — stam
būs. Prancūzų kapitalas liečia 
ne tik bankus, aviacijos bendro 
ves, bet ir Libano radijo siųs
tuvus ar televiziją.

šius (jų siekia Brandto vyriau
sybė).
Maskva vokiečiams: pripažin

kite Europos sienas

Diplomatiniai sluoksniai ma
no, kad rytų Europos kraštai, 
keldami “R. Vokietijos pripa
žinimo” klausimą, galėtų nuo
lat kliudyti atsirasti geresniern 
ryšiam tarp Bonnos ir komu
nistinių šalių.

L. Brežnevas pirmadienį sa
vo kalboje vak. Vokietijai pa
siūlė: “Jūs turite daug galimy
bių gerai valiai parodyti’’ ir čia 
pat pateikė tris pasiūlymus: 
Bonna turinti pripažinti dabar
tines sienas Europoje, įskai
tant ir Vak. ir Rytų Vokieti
jas, pareikšti, kad Muencheno 
1938 m. susitarimas negaliojus 
nuo pradžios, atmesti buv. vy
riausybių Bonnoje teiginį, kad 
tik Bonna atstovaujanti visus 
vokiečius. Ketvirtas reikalavi
mas pateiktas ąpalio 2S d.

Minėto rusų piliečių skundo 
tekstą, skirtą J. Tautoms, viešai 
paskelbė Londone veikiančios 
“Amnęsty International” sky
riaus padalinio New Yorke vado
vas, Mark K. Benenson. Jis skun
dą iš patikimo asmens gavęs 
New Yorke ir jį persiuntęs J. 
Tautų gen. sekretoriui.

Pirmasis, gegužės mėn. skun
das, taip pat pavėluotai pasiekė 
J. Tautas ir jo tekstas buvo pas
kleistas tos pačios “Amnesty In- 
tem.”, Londone, dėka. Ar J. Tau
tos tais skundais susidomės bei 
juos perduos svarstyti — nėra ži
nių.

Tremia JAV pareigūną
Nusikaltimas: su mašina 

palietęs sovietų pilietį
Maskva. — JAV piliečiui, M. 

S. Jelisavcic, devynerius metus 
vadovaujančiam “American Ex- 
press” įstaigai Maskvoje, sovietų 
užsienio reikalų ministerijai pa
vedus, įsakyta apleisti kraštą. Jis 
kaltinamas, savo auto mašina 
rimtai sužeidęs sovietų pilietį. 
Ministerijos pareigūnų nuomo
ne, JAV pilietis galėjęs būti pa
trauktas atsakomybėn, nes įsta
tymai eismo srity numato baus
mę ligi 7 metų kalėjimo (sužei
dus praeivius).

Girtas rusas palietęs amerikiečio 
mašiną...

Pats Jelisavcic pareiškė esąs gi 
nekaltas ir linkęs atsakyti teis
mui, bet ne apleisti kraštą. Jis 
teigia, kad girtas rusas prieš ke
lias savaites buvo palietęs jo au
tomobilį.

Jis yra gimęs Jugoslavijoje. Ru
sai neseniai iš “A. Express” įs
taigos atšaukė du tarnautojus— 
rusus. “A. Express” yra, šalia 
“Panam” aviacijos bendrovės, 
vienintelė JAV pastovi įstaiga 
Maskvoje.

Laos - kritikų dėmesio 
centre

Senatoriai reikalauja žinių 
apie Laosą

VVASHINGTON. — Valsty
bės sekr. W. Rogers, užvakar 
netiesiogiai pripažinęs, kad JA 
Valstybės dar nuo b. prez. Ken- į 
nedy laikų piniginiai remia ir > 
ginkluoja Laoso karius, apklau
sinėtas senato užsienio reikalų 
komisijoje nurodė, manąs, kad 
senatas bei visuomenė apie įvy
kius Laose ir jam paramą turė
ję žinoti. Esą, ten šiuo metu 
veikia iki 45,000 Š. Vietnamo 
vyrų.

Komisijos pirm. šen. J. W. 
Fulbright, paramos Laosui prie 
šininkas, aiškina, kad vyriau
sybė dėl paramos Laosui turė
jusi atsiklausti Kongreso ir, 
kad šis reikalas prieštaraująs 
konstitucijai. “Ne, tai netiesa” 
— atsakė Rogers ir pridūrė, 
kad Washingtonas nekeisiąs tos 
Laoso “politikos”.

Senatoriai, palaiką Fulbrigh- 
tą, reiškia nuomonę, kad būtina 
priversti keisti JAV politinę 
kryptį ne tik Laose, bet ir Thai 
krašte. Tai, politiniai sluoksniai 
pripažįsta, nėra lengvas uždavi
nys.

• P. Vietname paskelbta: pa
leidžiami į laisvę 88 Vietkongo 
belaisviai, daugiausia — mote
rys.

Kolumbijos mažas kelei
vinis lėktuvas užvakar “oro pi
rato” buvo nukreiptas j Kubą.

Arabai tariasi Kaire: maj. gen. Emile Bustani (kairėje) svarsto arabų 
partizanų veiklos klausimus su Egipto gynybos ministerių, gen. M. Fav- 
sfl (vidury). Dešinėje — Libano ambasadorius, H. Ezzeddin.

Kovos Libane ir 
sunkus sprendimas

Arabai vakar tebepuolė arabus 
Libane

BEIRUT, Libanas. — Žinios 
apie padėtį Libane vakar žymė
jo posūkį civilinio karo krypti
mi. Daugelyje Libano sričių vy
ko aštrūs arabų partizanų puo
limai, bet tuo pačiu metu iš Kai
ro buvo skelbiama apie pagerė
jusias sąlygas susitarti.

Arabai - kovotojai, įsiveržę iš 
kaimyninės Sirijos, vakar anks
ti iytą puolė Libano karinį ae
rodromą Klayat. Puolikai panau 
dojo raketas, minosvaidžius bei 
artileriją. Libano žiniomis, jie 
po pusvalandžio buvę atremti 
ir patyrę skaudžius nuostolius.

Palestinos partizanai užėmę 
kelias Libano vietoves.
Libanas ir “partizanų veikimo 

f laisvė”

KAIRAS. — Žiniomis iš Egip
to, prezidento A. Nasserio įga
liotinis, Hassan Sabry EI - Kho- 
ly užvakar vakare paskelbė, 
kad Libano vyriausybė principe 
sutikusi “suteikti Palestinos par 
tizanams veikimo laisvę, su są
lyga, kad tai neprieštaraus Li
bano saugumui bei suverenu
mui”. Neskelbiama, kokie buvę 
Kaire paties Libano pasiūly
mai.

Libanas kapituliavęs, 
aiški grėsmė iš Izraelio

BEIRUT, Libanas. — Vakarų 
diplomatų Libane nuomone, Li
bano vyriausybė, jos atstovai 
Kaire jau esą kapituliavę, at

CHINA
NORTH

VIETNAMBURMA

iSULFOFiTONKIN
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Laos — politikų dėmesio centre. Čia ryškiai stebime jo padėtį pietryčių 
Azijoje. Valst. sekr. W. Rogers spalio 28 d. liudijęs Fulbrighto vadovau 
jaunoje senato komisijoje, pripažino, kad JAV-bės, dar nuo Kennedžio 
laikų, apginkluoja, apmoko ir pinigais remia bent 36,000 Laoso partiza
nų — kovai prieš komunistus

seit, sutikę su arabų partizanų 
reikalavimais. Pasitarimai Kai
re tebevyksta ir siekiama to
kio susitarimo, kuriuo ta “ka
pituliacija” nebūtų visiems aiš
ki.

Tie diplomatai įsitikinę, kad 
partizanams būsianti suteikta 
“veikimo laisvė’’ Libane, taigi 
reiškia, kad iš Izraelio galima 
ateity laukti naujo puolimo ar 
net įsiveržimo į Libaną. Izrae
lis galėtų užimti Libano sritis, 
ligi Litani upės.

Libanui lieka kita išeitis: ne
nusileisti arabų partizanam, bet 
tai reiškia — civilinį karą. šiuo 
atveju, kaip pabrėžia politiniai 
stebėtojai, gali būti neišvengia
mas arba Sirijos arba paties 
Izraelio įsiveržimas ar invazija. 
Libanas nukentės kiekvienu at
veju.

Sprendimo dienos 
“arabų Šveicarijai”

Tuo būdu, Libanas, ligšiol lai
kytas “arabų pasaulio Šveicari
ja”, pergyvena svarb’as žymių, 
lemtingų sprendimų, dienas.

Būdinga, kad pastarojo kon
flikto metu neiškilo religiniai 
priešingumai tarp krašto krikš
čionių ir muzulmonų gyvento
jų. Žymiai labiau išryškėjo nau
jas skilimas ar nesutarimai tarp 
Libano ir arabų nacionalistinių 
sluoksnių.

• “Playboy” ir panašius Va
karų leidinius degina Tanzani
jos krašto, rytų Afrikoje, įstai
gos. —
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LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBES

1969 m. S. A. Pabaltiečių leng. 
atletikos pirmenybės įvyko 1969 
m. rugsėjo 13 d. Scarborough, 
Ont. (Toronto priemiestis). Var
žybas vykdė latviai.

Pirmenybės buvo vykdomos 
3-se amžiaus klasėse, berniukams 
ir mergaitėms: B (14-15 m.), C 
(12-13 m) ir D (žemiau 12 m.) 
Rengėjų ineiatyva dar buvo pa 
pildomai pravesta kviestinio po-
budžio varžybos jauniams ir mer- S sek.; 2) J. Luubert (E) 60.9 sek.;
gaitėms A kl. (16-18 m.)

Varžybos praėjo su geru pasi
sekimu ir sutraukė virs 150 da
lyvių iš kurių apie pusę sudarė 
lietuviai iš Toronto Aušros ir 
Clevelando Žaibo klubų.

1969 m. Š. A. lietuvių pirmeny
bės buvo išvestos iš pabaltiečių 
varžybų pasekmių. Apie jas bu
vo paminėta praėjusiame nume
ryje.

Kiekviena tautybė pusėtinai 
gerai buvo reprezentuojama, kas 
padarė pačias varžybas gana įdo
mias. Latviai sudarė mažiausią 
grupę ir pagrindinės varžytinės 
vyko tarp lietuvių ir estų. Mūsiš
kių stiprybė buvo mergaičių ir 
dalinai jaunių B klasėje, tuo tar
pu kai estai vyravo jaunesnėse 
klasėse, ypatingai berniukai.

Iš 41 įvykdytos rungties estai 
laimėjo 21, lietuviai 15 ir latviai 
5 pirmas vietas. Varžybose bu
vo pagerinta 20 pabaltiečių pir
menybių rekordų.

Iškiliausių lengvatletų dova
nas paskirose klasėse gavo jau
nių B (14-15 m.) - Bronius Ka-
zėnas (Žaibas), mergaičių B - nas (Ž) 137’-5” (41.88 m) 2) P.
Eglė Giedraitytė (Žaibas), jau
nių C.- Jaak Reiehman (estas), 
mergaičių C - Vivian Pallandi 
(estė), jaunių D - Elmo Rutnik 
(estas) ir mergaičių D - Anna - 
Marie Kungla (estė).

Varžybos vyko puikiam Birch- 
mount stadione. Geras oras pri
sidėjo prie varžybų pasisekimo, 
kurios buvo pravestos pusėtinai 
sklandžiai. Jau eilė metų, kai pa

baltiečių prieauglio lengv. atl. 
pirmenybės vykdomos su pasise
kimu, tačiau vis tiktai tenka pri
pažinti, kad šiais metais buvo be
ne sėkmingiausios, nežiūrint ke
letos mažų trūkumų.

Nors lietuvių dalyvių skaičius 
buvo ir nemažas, tačiau tik du 
klubai buvo atstovaujami: To
ronto Aušra ir Clevelando Žai
bas. Apgailėtina, kad kitose vie
tovėse ši šaka yra arba apleista, 
arba stinga.organizacijos sporti
ninkus nugabenti į varžybas. Pa!- 
vasarį Chicagoje įvykusios litua
nistinių mokyklų moksleivių var
žybos sutraukė apie šimtinę Chi
cagos jaunimo lengvojoj atleti
koje, kas įrodo, kad jaunimo nes-' 
tinga. Reikia tikėtis, kad se-, 
kančiais metais, minint sporto 
organizacijos 20 metų sukaktį, 
mūsų sporto veteranai parodys 
daugiau dėmesio sportinio prie
auglio ugdymui.

Sekančiais metais pabaltiečių 
prieauglio lengv. atletikos pir
menybes vykdys estai, greičiau
sia panašiu laiku Toronte. Jubi
liejinių metų proga vertėtų lie
tuvių prieauglio pirmenybes vyk
dyti apie vasafos pradžią Chica
goje, atskirai nuo pabaltiečių var
žybų. Tas netik kad pagyvintų 
sezoną, bet ir sudarytų pretekstą 
Chicagai pasispausti.

Apie kartu vykdytas jaunių ii 
mergaičių A. klasės kviestines 
varžybas bus paminėta atskirai.

Toliau duodame techniškas . ...... , .i i • . • • l- goję. Laimėtoj ui paskirta 1000pasekmes. Lietuvių pirmenybių1 ° J r
laimėtojai yra aukščiausią vietą
užėmę lietuviai pabaltiečių pir
menybėse. Tuo būdu žemiau 
duodamos pasekmės apima abe
jas varžybas.
PIRMENYBIŲ RUGSĖJO 13 D., 

SEARBOROUGH, ONT.,
Pastabos: Žvaigždutė prieš rung

tį reiškia naują Š. Amerikos Pa- priešininką per 22 ėjimus. ŽĮpenk

baltiečių pirmenybių rekordą.
(E) po pavardės reiškia es

tą; (La) - latvį; (A) Toronto 
Aušra; (Ž) Clevelando Žaibą. 
Žemiau duodame trijų pirmų

vietų pasekmes.
Jaunių B klasė (14-15 m.) 

x 100m: 1) J. Luubert (E) 11.7
sek.; 2)B. Kazėnas (Ž) 12.1 sek.; 
3) M. Hess (E) 12.6 sek.

400 m: 1) V. Palens (La) 59.2

3) R. Lee (E) 61.3 sek 
800 m: 1) V. Palens (La)

2:31.2 min.; 2) V. Radžiūnas- 9 
(A) 2:34.3 min.; 3) T. Ilves|
(E) 2:34.3

HO m kliūtinis: 1/ R. Taube 
(La) 16.7 sek., 2) M. Hess (E) 
17.8 sek.; 3) R. Petronis (A) 19.6

J tolį: 1) M. Hess (E) 5.37 m 
(17‘-7.5”): 2) B. Kazėnas (Ž) 
5.36 m (17’-7”);

3) J. Luubert (E) 5.24 m 
(17*- 2,25”).

į aukštį: -1) R. Petronis (A) 
1.55 m (5‘- 1“); 2) A. Grigonis 
(A) 1.50 m (4‘- 11”);

3) M. Hess (E) 1.50 m (4‘- 
11“).

Rutulys 8 sv.: 1) B. Kazėnas 
(Ž) 14.38 m (47’-2”); 2) P. 
Tomass (La) 13.17 m (43’- 2.5”)

3) V. Vastopa (E) 12.05 m 
(39*-6.5”).

x Diskas (moterų): 1)B. Kazė
nas (Ž) 45.89 m (150’- 6,5”); 
2) P. Tomass (La) 33.39 m 
(109’- 5.5”, 3) R. Lee (E) 32.90 
(107’- 11”).

x Ietis (moterų): 1) B. Kazė- m (16’- 3.75”); 2) A. Grigonis

Tomass (La) 133’-5” (40.66m); 
3) V. Vastopa (E) 114’-9” (34.98 
m).

4 x 100 m estafetė: 1) Estai 
51,2 sek.; 2) Latviai 53.0 sek.; 
3)Toronto Aušra 58.5 sek. 

Mergaičių B klasė (14 - 15 m)
x 60 m: I) G. Draudvilaitė 

(A) 8.0 sek.; 2) E. Giedraitytė 
(Ž) 8.1 sek. (užb. x 8.0 sek.);

3) D. Adomavičiūtė (A) 8.4 
sek.

200 m: 1) R. Cyvaitė (Ž) 28.9 
sek.; 2) G. Draudvilaitė (A) 29.9 
sek.; 3) D. Sušinskaitė (Ž)
31.4 sek.

x 80 m kliūtinis: 1) E. Giedrai
tytė (Ž) 12.9 sek.; 2) R. Cyvaitė 
(Ž) 13.9 sek.; 3) M. Pastenieks 
(La) 15.1' sek.

J tolį: 1) E. Giedraitytė (Ž) 
4.78 m (15‘-8.25”); 2) R. Cyvai
tė (Ž) 4.64 m (15’- 2.75”); 3) 
I. Bubelytė (A) 4.27 m (14‘-0”).

J aukštį: 1) A. Plorinš. (La) I. 
30 m (4’-3.25”); 2) S. Simutytė

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Ignas Žalys, laimėdamas tadienį, spalio 31 d., Lietuvių I 

Luebeco 1969m. pirmenybes, sure i rungiasi su MET lygos čempio-
mizavo tik vieną partiją su R. 
Rubinu, kitas penkias partijas jis 
laimėtojo. Rubin draug su meiste
riu L. Piasetskiu, Leimenu ir Wil 
liams surinko po 5 taškus. Mon
trealio čempionas Pohl baigė su 
4 taškais.

— Vladas Karpuška, Twin 
City atvirose, Bloomington, III. 

.surinko 3 5 taško iš 5 galimų ir 
baigė ketvirtu. Buvo 2 dalyviai.

-— Meisteris Povilas Tautvai- 
šas, draug su keliais čikagiškiais 
lietuviais dalyvaus stambiajame 
1969 metų Continental Open, 
spalio 31-lapkričio 2, liuksusi
niam Shoreland viešbuty, Chica-

— So. Bostono LPD-jos antro
ji šachmatų komanda, vadovau
jama Broniaus Skrabulio, laimė
jo prieš Harvard C.C. 3.5-1.5. Tai —Sovietų p-bes, laimėjo did-
pirmosios šių metų MET lygos 
rungtynės. Kęstutis Makaitis bu
vo pirmuoju pelniusiu tašką mū
sų komandai. Jis sudorojo savo

Naujojo Testamento 17-tas milijoninis egzempliorius. Šv. Raštą Įteikia dr. 
James Nettinga, Biblijos draugijos sekretorius ir New Yorko Kiwanis klubo 
buvęs pirm. dr. Earl Pleasant.

(A) ir 3) I. Bublytė (A) irgi 
tuo pačiu rezultatu.

x Rutulys (8): 1) I. Roost (E) 
9.25 m (30’- 4.25”),>2) M. Pas
tenieks (La) 8.95 m (29’- 4.25”), 

3) D. Sušinskaitė (Ž) 8.29 m

Diskas: 1) M. Pastenieks (La) 
24.62 m (8O’-9.25”) 2) E. Gied
raitytė (Ž) 23.03 m (75’-6.5”),

3) R. Greičiūnaitė (A) 22.13 
m (72’- 7”).

x Ietis: 1) M.Ausenbachs (La) 
29.36 m (96’-4”); 2) M. Paste
nieks (La) 25.26 m (82’ - 10.5”);

3) E. Giedraitytė (Ž)77’-3.25”. 
x 4x100 m estafetė: 1) LSK

Žaibas (L. Švarcaitė, E. Giedrai
tytė, D. Sušinskaitė, R. Cyvaitė) 
55.1 sek.; 2) PPSK Aušra 56.3 
sek.; 3) Latvės 57.8 sek.

Jaunių C klasė (12-13 m.)
x 60m: 1) J. Reiehman (E) 7:9 

sek.; 2) J. Daniel (E) 8.1 sek.; 3) 
R. Entmaa (E) 8.3 sek. S. Gy
vas (Ž) 8.3 sek.

200 m: 1) J. Diel (E) B. Ent
maa (E) ir J. Reiehman (E) 29.5 
sek. (lygiosos). 4) S. Gyvas (Ž) 
29.9 sek.

x Į tolį: 1) J. Daniel (E) 4.97

(A) 4.89 m (16’- 0.5”); 3) E.
KirŠs (La) 4.39 m (14‘-4.75”).

Į aukštį: 1) R. Entmaa (E)
1.35 m (4’-5.25”); 2) A. Grigo
nis (A) 1.35 m (4’- 5.25”); 3)
R. Pauksen (La) 1.35 m (4’-

Q , \ t d * t. korius (ž) 188’-0” (57.30 m );(eTS 3> E- Rl'“ik (E) I63'-°" 09 68

Grigonis (A) 9.85 m (32’-3,75”),
3.) R. Pauksens (La) 9.22 m 
(3O’-3”).

x Ietis (moterų): 1) J. Reich- 
man (E) 32.77 m (107’- 6.25”);
2( P. Rąps (E) 28.79, m (94’- 
5.5”); 3) E. Jurevičius (A) 24.20 
m (79’-5”).

x 4x100 m estafetė: 1) Estai 
54.0 sek.; 2) PPSK Aušra 58.0 

sek. 3) Latviai 58.0 sek. ’ '
Mergaičių C klasė (12-13 m) 
x 60 m: 1) V. Pallandi (E) 8.4 

sek.; 2) L. Švarcaitė (Ž) 8.8 sek.
(užb. 8.5 sek. ); 3) A. Rože (La)
8.8 sek.

x 100 m: 1) V. Pallandi 13.4 
sek.; 2) L. Švarcaitė (Ž) 14.2

nais- Harvardo universitetu, So. 
Bostono LPD klube. Pradžia 8v. 
vak., o lapkričio 7 d. su M.I.T. 
pas juos.

— Australas ir amerikiečiai lai 
mėjo Anglijos šachmatų kongre
so turnyre, kuriame buvo 168 
dalyviai jų tarpe 27 iš 
Vokietijos, Olandijos, Prancūzi
jos, Danijos, Švedijos, Jugoslavijos 
Danijos, Švedijos Jugoslavijos, 
JAV ir Australijos. Laimėjo aus
tralas M. Fuller, pelnęs 9-2 tš., 
amerikiečių dr. Kari Burger,
N.Y., ir Ed. Formanek, Chica
go, pasidalino antrą vietą, surin
kę po 8 taškus.

— San Juano tarptautiniam 
turnyre, Puerto-Rico, pirmavo 
JAV” didmeisteris A. Bisguier su
5-2 tš., pasaulio čempionas Spas- 
sky buvo atsilikęs pustaškiu.

meiseriai Petrosjan ir Pęluga- 
jevskij, surinkę po 14-8 tš. Čem
piono titulą turės išspręsti 6 
partijų mačas.

Kazys Merkis

sek.; 3) A. Rože (la) 14.5 sek.
Į tolį: 1) V. Pallandi (E) 4.47 

m (14’-8”); 2) M. Ausenbachs 
(La) 4.09 m (13’-5”); 3) S. Ra
nonytė (A) 4.08 m (13‘-4.75”).

Į aukštį: 1) S. Ranonytė (A) 
1.30 m (4’-3.25”); 2 - 3) K. Hei- 
nar (E) ir M. Ausenbachs (La) 
1.25 m (4’-1.25”).

Rutulys 6 sv.: 1) S. Ranonytė 
(A) 8.74 m (28’-8”); 2) V. Pal
landi (E) 8.14 m (26’- 8.5”) ;3) 
M. Ausenbachs (La) 7.60 m (24’ 
-11.25”).

x Beisbolas: 1) M. Ausenbachs 
(La) 152’-3” (46.41 m ); 2) V. 
Pallandi (E) 15O’-3” (45.80 m); 
3) S. Ranonytė (A) 143’-6” (43. 
74 m).

x 4x 100 m estafetė: 1) Estės 
56.7 sek.; 2) LSK Žaibas 59.2 sek.; 
3) PPSK Aušra 62.3 sek.

Jaunių D klasė (žemiau 12 m)
x 60 m: 1) E. Rutnik (E) 8.9 

sek.; 2) M. Poldma (E) 9.3 sek.; 
3) O. Daniel (E) 9.3 sek.; 4) A. 
Valickas (A) 9.4 sek.

J tolį: I) E. Rutnik (E) 4.20 m 
(13’-9.75”); 2) V. Skujinš (La) 
4.17 m (13’-8.5”); 3) M. Poldma 
(E) 3.95 m (12’-11.75”), 4) A. 
Valickas (A) 3.69 m (12-1.25”).

x Į aukštį: 1) E. Rutnik (E) 
1.30 m (4’-3.75”); 2) E. Gata- 
veckas (A) 1.25 m (4’-1.25”); 
3) V. Skujinš (La) 1.15 m (3’- 
9.25”).

x Beisbolas: 1) E. Gataveckas 
(A) 193’-5” (58.95 m); 2) L. Puš

3) E. Rutnik (E) 163’-0 
m)
Mergaičių D klasė (žemiau 12 

x 60m: 1) M. Kungla (E) 9.7 
sek. (užb. 9.6 sek.); 2) L. Radžiū
naitė (A) 10 sek. (užb. 9.9 sek.) 
3) B. Plučaitė (A) 10:1 sek.
(užb. 10 sek), R. Motiejūnaitė 
(Ž) užbaigime 9.5 sek. x pirme
nybių rekordas; finale nebėgo.

Į tolį: 1) D. Januškytė (Ž) 
3.44 m (1T-3.5”); 2) A. M. Kun
gla (E) 3.40 m. (11’- 1.75”); 
3) L. Radžiūnaitė (A) 3.35 m 
(ll’-0”).

J aukštį: 1) P. Simutytė (A) 
1.10 m (3’-7.25 ”); 2) D. Januš
kytė (Ž) 1.10 m (3’-7.25”); 3) J. 
Banionytė (Ž) 1.10 m (3’-7.25”).

Beisbolas: 1) J. Banionytė (Ž); 
2) R. Motiejūnaitė (Ž); 3) P. Si
mutytė (A) - pasekmės negautos.

FUTBOLININKAI BALTUO
SIUOSE RŪMUOSE

Chicagos vokiečių klubo Kic
kers futbolo (soccer) komanda,

laimėjusi JAV mėgėjų-amateųr 
klasėje meisterio titulą, spalio 4 
d. buvo priimta Baltuosiuose rū
muose. Ta proga prezidento fi
zinio paruošimo programos di
rektorius entuziastingai pasveiki-

Cheagos loologijos sode 8 m. tigrė vėl susilaukė trynukų. Tai jau
ketvirtu karinį tigre atsiveda vaikų ir tigrų prieauglis sode gana

f no laimėtojus ir išreiškė vilti,* 
kad futbolas- soccer ateityje už
ims svarbią vietą šio krašto jau
nimo fiziniame paruošime.

Futbolininkus taip pat priėmė
Illinois senatorius Charles Percy 
ir kongresmanas Roman Pučin
skų kuris buvo ir vaišių šeimi
ninkas.

Priėmime dalyvavo Kickers 
žaidėjai, jų žmonos ir klubo va
dovai, iš viso 46 asmenys.

LITUANICA - ADRIA

Šį sekmadienį, 3 vai. p.p., Mar- 
luette Parke Lituanica žais pir
menybių rungtynes prieš jugos
lavų Adria

Praėjusį sekmadienį mūsiškiai, 
po geros kovos, pralaimėjo prieš 
serbų Youths 2:4. Abu įvarčius 
įmušė Julius Ringus. Lituanica 
ypač gerai sužaidė antrame pus
laikyje. J.J.

CHICAGOS ŠACHMATU 
KLUBE

Praeitą penktadienį gražus bū
rys šachmatininkų išrinko klu
bo valdybą: V. Karpuška- pirm., 
M. Mikutaitis ir R. Fabijonas - 
valdybos nariai. Susirinkime, 
tarp daugelio mėgėjų, matėsi ir 
keletas mūsų ekspertų: K. Jan
kauskas, K. Etska, K. Ramas.

Klubas renkasi penktadieniafs 
7 v. v. Jaunimo centre. Planuo
jamos klubo varžybos. Visi yra 
kviečiami atvykti ir praleisti va
karą prie šachmatų. K.
VIeveland

BIČIŲ NAUDINGUMAS
Amerikoje bitės prineša per 

metus nuo 200—400 milijonų 
svarų medaus ir pagamina iki 
6 milijonų svarų vaško. Bet bi 
tės surenka tik mažą dalį žie
dų nektaro, daug daugiau jo 
palieka nesurinkto nuo žiedų. 
Jei bičių būtų daugiau, jos ga
lėtų iš žiedų prinešti daugiau 
medaus, negu visame krašte pa 
gaminama cukraus. JAV yra 
priskaitoma 4,500,000 bičių šei 
mų, gyvenančių aviliuose.

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2888 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai Trečia 
lion) uždaryt* Ligoniai priimami sr
sltarus.

. Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 8-5078

Rezid. Telef. 239-4883

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOB

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Bnilding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 174-801*

DR. C. K. BOBELIS
inkstų Jr Slapumo takų chirurgija 

Tel. 095-0533 _ Elgin 
♦25 No. Liberty Street

Route 25. Elgin, < Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 63-člos lr California 

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

Trečlad lr kitu laiku pagal sutarti 
Oflao telef. 476-4042 

Rezid. teL WAlbrook 8-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

24S4 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. t-*. treč. tr Mt. Ok
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Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

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

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

nals 2-r-9 šeštadieniais 10-1 p.p. 
Ugonlat priimami pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

BR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 61st Street
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-G960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBfi — NERVU IR 
EMOCINfiS LIGOS

Cravvford Medical Building 
0449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarlma

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų ilgos 
Ginekologine Cliirurgija 

6182 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K g A 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63tri Street 
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai lr nuo B iki 8 v.v.
Seštad, nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arna suslta
rua

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 63rd Street

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

Ofiso lr bato tel. OLympio 2-1381

DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Coart, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
lr šeštad. tik susitarus.

TeL — REUanee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street 

Vai.: plrmad.. antrad.. ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Seštad. 12-1 vai. p. p.,
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso tr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th St., Cicero
Kasdien 1—S vai. lr 8—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius, 
fisštadlenlals 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ktnoisru IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTU 

MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenne 

Plrmad.. antrad. ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. tr nuo 
S — 8 vai vakare. Trečlad. nno 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. rrio lkl s vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 289-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Oflao lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street
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niais — 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 lr Campbell Avė. kampas 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. ▼ 
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Rezid. tel. WA 5-3099
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DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 lkl 4 v. p. Ir 7 lkl 8 v. v.

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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Lietuviškas

PASKUTINIS ŽODIS

*

K»

Skaitydami laikraščius esa
me liūdnai paveikti, kad vis 
taip gausiai pranešimų apie 
mirusius mūsų brasams žmo
nes, užėmusius svarbias pozi
cijas mūsų visuomeniniame 
gyvenime. Ir reikia pramatyti, 
kad tie juodieji pranešimai, de
ja, nelabai temažės. Tšeivijon 
raudonųjų barbarų banga iš- 
bloškė dau*~' m< -i-” a-n-inok
siu, ir beveik ketvirties šimt
mečio metų našta dauge1} mū
sų lenkia prie žemės.

Šalia šių mirties angelo tri
mitų spaudoje, kartkartėmis 
pasirodo žinelių, kad čia vos 
pavyko iš>'Te.o^t: dm’r'inko pa
veikslus, likusius be testamen
to ir be artimų paveldėtojų. 
Čia vėl žinia, kad svarbus kny
gų lobis (kaip a. a. kun. Mi
luko) nuėjo į maklatūrą, nes 
nebuvo testamentu patvarky
ta. Tai vėl neužmirština ži
nia, kad pačioje Chicagoje 
prieš eile metų mirusios Ame
rikos lietuvaitės mokytojos tu
rėtos net lituanistinės knygos, 
jų tarpe ir “Aušros” komplek
tas, pateko j popieriaus fabri
ką, nes kam gi kitam betru- 
pantieji seni laikraščiai berei
kalingi.

*
Šie jvykiai tai galingas šauk 

smas, kad visų pirma visi kul
tūrininkai turi savo sukurtas 
ir sutelktas lietuviškas verty
bes ne tik dabar branginti, bet 
ir pramatyti jų saugumą ta
da, kai jie pasitrauks. Tą rei
kia sutvarkyti ne tik pripuola
mai mestu žodžiu, bet raštu, 
testamentu. Nėra ko būkštau- 
ti daryti testamentą. Testamen 
tas tai nėra mirties sprendi
mas sau, o tik protingas pat
varkymas, apsaugąs ir palie
kamas vertybes ir net pačius 
artignus žmones, kuriems aiš
kiai pareikšta valia panaikins 
bet kokias nesusipratimų ga
limybes. Lietuvoje kunigams, 
vos baigiant seminariją, jau 
buvo duodamas patarimas su
daryti testamentą. Šitokį pa
skatinimą kiekvienas turi sau 
priimti į širdį.

*
Amerikoje kiekvienas lietu

vis turi galimybių daugiau ar 
mažiau sutaupyti. Pirmoje ei
lėje tenka aprūpinti savo šei
mą, bet nereikia užmiršti nė 
kultūrinių reikalų. Gyvenimas 
rodo, kad prabanga ir pertek
lius net demoralizuoja jauną
ją kartą — jiems nusibosta 
ištaigingas gyvenimas ir kai 
kurie net palinksta tapti val
katomis. Jaunajai kartai svar
biausia duoti gerą išmokslini
mą ir išauklėjimą, sudaryti 
jiems užtikrinimą ligoje ir ne
laimėje, o toliau nepamiršti mū

sų lietuvišku reb'g’nių. kul
tūrinių reikalų.

Testamente gali figūruoti 
lietuviškoji spauda ir jos puo
selėtojai, kaip marijonai. Gra
žus užmojus dabar su jaunimo 
centrais turi jėzuitai ir pranciš 
konai. Juos reikia turėti dėme
sy. Puikiai su jaunimu dirba 
Putnamo seselės, įspūdingos y- 
ra Šv. Kazimiero seserų ve
damos ligoninės .stambi jų 
Marijos aukšt. mokykla, taip 
pat auklėjime daro pastangų 
Nukryžiuotojo seserys. Jos vi
sos vertos dėmesio.

*
Didelis paskatas mūsų lietu

viškajai kultūrai yra Lietuvių 
fondas. Graz'a? dirba var^o 
atodūsius išgirstantis Balfas, 
vertmfa. dar - i atlieka Lietu
vių religinė šalpa. Kodėl šios 
įstaigos negalėtų būti atme
namos testamentuose ? Mūsų 
lietuviškos bažnyčios, lituanis
tinės ir kitos savos mokyklos 
bei kitos įstaigos taip pat atsi- 
mintinos.

Kiekvienas galės susirasti, 
kas jam arčiau širdies. Jei dau 
giau savųjų institucijų jam 
bus artimos, galės paskirstyti 
dalimis, bet kad tik mūsų pas
kutiniame žody ■p rastu virtos 
mūsų religinės ir lietuviško
sios kultūros ugdymo įstai
gos. Šitiems tikslams paliki
mas testamente tam tikros da
lies bus lyg mūsų kultūrinio 
gyvenimo pratęsimas tada, kai 
jau būsime kapuose.

*
Ehė lietuvi i savo brangius 

mirusiuosius Lietuvoje, Sibi
re ar išeivijoje įamžino išleis
dami kokią knygą ir ją dedi
kuodami jų atminimui. Jau 
mes turime tokių meno, poe- 
ziios, renginiu veikalų. įam
žinančių mūsų mirusiuosius. 
Ne vienas testamente pažymi, 
kad palieka lėšų akmens pa
minklui ant savo kapo. Tai ge
rai. Bet šalia to galima tes
tamente palikti lėšų ir tokiam 
paminklui, kuris bus matomas 
ne vien kapuose, o daugelio 
ir namuose t išleidimui kokios 
religinę, lituanistinę kultūrą 
keliančios knygos su atitinka
ma dedikacija. Tai paminklas, 
kuris išsilaikys ilgiau už gra
nitą ir marmurą, kurį galės 
matyti lietuviai keliuose kon
tinentuose ir kurį savo ranko
mis glostys kėlios kartos, ku
ris gali net mūsų tėvynę pa
siekti.

Visi mes gyvename ne vien. 
medžiaginiams siekimams. Tas 
mūsų gilus nusistatymas tu
rėtų atsispindėti ir mūsų pa
čiame paskutiniame žodyje — 
testamente, kurį sudaryti nie
kada nėra per anksti. J. Pr.

ERDVIŲ TYRIMO PRASME
Italų rašytojas apie naujuosius žmonijos tikslus

P. GAUČYSGyvename erdvių tyrimo šaly
je ir esame daug matę bei skai
tę apie astronautus, jų keliones 
į tolimąsias erdves, o ypač į mė
nulį. Tačiau apie erdvių tyrimo 
prasmę kada tenka amerikiečių 
spaudoje ką užtikti. Todėl tikrai 
įdomu patirti, ką rašo garsus i- 
talų rašytojas Alberto Moravia 
apie savo atsilankymą į Goddar- 
do erdvių tyrimo centrą, beieš- 

• kodamąs erdvių tyrimo prasmės.
A. Moravia savo atsilankymo 

aprašymą pradeda pažymėjimu, 
kad jis buvo raketų tyrimo pio
nierius ir “Apie būdus pasiekti 
didelį aukštį” knygos autorius. 
Erdvių centras stovi lygumoje po 
slegiančių debesų priedanga. Jis 
atrodo nelyginant turtingo uni
versiteto miestas, jo ilgi, žemi 
pastatai rūpestingai išdėstyti ap
link erdvias aikštes su žaliais 
krūmais užpakalyje.

įėję į pastatą Nr. 8, mes esa
me nustebinti šaltų, nesibaigian
čių koridorių, kurie pilki ir tušti 
bei dezinfekuoti, su begalinėm 
durim, kurios traukiasi nuo žvilg
snio. Visos raštinės vienodos: me
taliniai stalai, mašinistės, 
šnabždančios metaliniais garsais, 
chioriduotos vandens popierinės 
taurelės. Pirmą kartą istorijoje 
žmogus pasiekė mėnulį, bet biu
rokratiškumas vis dar tebėra ne- 
isveistas ir vartaliojasi ant 
grindų, ligi kelių įklimpęs popie
riuose.

Po trumpo tapatybės patikrini
mo, mes esame pavesti stambiam, 
rudaplaukiam vyrui, kuris atro
do kartu linksmas ir lediniai abe
jingas. “Pirma žvilgterėkime į 
mūsų muziejų, — jis sako, ves
damas mus. Mes įeiname į dide
lę patalpą, kurioje sudėti visi I 
JAV paleisti į orbitą satelitai.

Erdvių satelitai primena 
smegenis

Jum nereikia būti skaičiusiam 
Mc Luhaną, kad suprastumėt, 
jog tie satelitai tėra tik paprasti 
kai kurių žmogaus sugebėjimų 
dirbtiniai papildymai. Tiksliai 
sakant, jie yra smegenys. Iš tikrų
jų, jie netgi atrodo kaip smege
nys. Tai yra sferos, viršūnės, 
svogūno išvaizdos stiklai, globai 
ir cilinderiai, iš kurių kyšo ante
nos, nelyginant adatų pilnos pa
galvėlės. Netgi dar geriau, jie at
rodo kaip žmonių kūnai, suvesti 
į smegenis po ilgos biologinės rai
dos, vien su išlikusiom galūnėm, 
kaip judėjimo priemonėm.

Tos milžiniškos smegenys su 
mažom kojytėm atrodo kaip me
taliniai vorai ar kaip savotiški 
vabzdžiai — keisti, neatspėjami 
ir baisūs. Jos juosia patalpą ant 
savo kojokų, grasindamos orui 
savo švytinčiom antenom. 
Tose apystovose rašytojui pra
deda rodytis, kad jeigu žmogui 
iš tikro yra lemta palikti žemę 
ir apsigyventi erdvėse , tos dide

lės smegenys gali gerai atvaiz
duoti mūsų atrofuotus kūnus atei 
tyje. Mes išsivystysime kaip šitie 
satelitai, patapdami grynais sme
genimis, susisiekdami vieni su ki
tais ir besisukaliodami kosmose 
kaip mąstančios energijos pakly
dę taškeliai, pasimetę protaujan
čios visatos begalybėje.

Koridoriai, laiptai, vėl korido
riai. Galiausiai mes prieiname 
tikslią kopiją mėnulio kapsulės, 
kurioje astronautai gyveno lėk
dami į mėnulį. Viduje matome 
modelius trijų manekenų, apreng 
tų baltais erdvių drabužiais, ant 
jų galvų uždėti permatomi gaub
liai. Lankytojai pereina mažu 
tiltuku, vedančiu prie modelių. 
Sužavėti, mes žiūrime į maneke
nus. Jie atrodo kaip užbalza- 
muoti kūnai šventųjų, besiilsin
čių bažnyčių koplyčiose; kaip 
šventieji, jie yra modeliai, kurie 
varžysis šitame uždarame, haliu- 
ciniame, įtužusiame, technologi
niame mūsų moderniojo pasaulio 
tikėjime.

Jeigu mes niekad nebūtume gir 
dėję apie G. Muellerį, žmogaus 
vairuojamų skridimų administra
toriaus pavaduotoją, jo reikšmė 
būtų aiški iš jo kabineto puoš

Saturn 5 raketa tikrinama Cape Kennedy, kuri lapkričio 14 d. išmes astro
nautus kelionei į mėnulį. ,

numo. Tai patogus kambarys, 
priešginybė tom tuščiom patal
pom, kurias anksčiau matėme. 
Dr. Muelleris įveda mus į vidų ir 
pakviečia atsisėsti. Jis yra kokių 
50 m. amžiaus, jaunu linksmu 
veidu, kokie mokslininkam bū
dingi. Didelėm, šviesiom akim, 
gražia nosimi, beisšypsančiom lū
pom. Jis. vilki puošniai, kaip to 
reikalauja jo užimamoji vieta. 
Kai mes pradedame kalbėtis, jis, 
sudėjęs rankas, palinksta į priekį. 

Erdvių tyrimo tikslai

Suprantama, A. Moravia rašo, 
jo pirmas klausimas buvo: “Koks 
yra erdvių tyrimo tikslas”? Ta
čiau tuo metu jam ateina kitos 
mintys. “Tikslas” yra svarbus 
žodis. Normalus mokslinis tyri
mas labai dažnai esti tikslus sa
vyje. Bet, kai kraštas, kaip JAV, 
išleidžia 25 bilijonus dolerių 
savo erdvių programai, tikslas tu
ri būti ištirtas truputį rūpestin
giau. Daug kas kritikuoja Erdvių 
tyrimo administraciją, ir kai kur 
teisingai.

Vieni kritikuoją joje mato run 
gtyniavimą su rusais. Paprastai, 
labiausia puolama erdvių rungty
nės todėl, kad nors jos ir neat
rodo tarnaujančios kariniams tik
slams, jų siekis yra viso pasaulio

Pagalvok apie skirtumus Kolum
bo kelionės su astronautų kelio
ne. Jie plaukė žydria jūra po 
šviesiapadange ir išlipo į knartą 
žalios salos, nekaltos tautos gy
venamos. Betgi astronautai buvo 
iššauti į atmosferą, į juodą kaip 
derva erdvę, ir išlipo į beorę, ne
gyvą lavos žemę bei niūrias uo
las. Jūs tą kelionę palyginate su 
Kolumbu, tuo gi tarpu ji apima 
ir tai, kad žmogus palaipsniui sa
vo žemės gūžtą, pasimes erdvėje 
bei neįsivaizduojamuose pasau
liuose ir galiausiai paliaus būti 
žmogiška būtybe — bent ne be 
tokia, kokia nūdien žmogus yra.

— Europiečiai skirtingai į tai 
žiūri, — atsako dr. Muelleris, — 
labiau atitrauktai ir kritiškai. 
Gal būt todėl, kad mes amerikie
čiai esame labiau įtraukti, mes 
nesame tokie subtylūs. Betgi, 
šiap ar taip, vienas erdvių tyri
mo pobūdis turi būti visiems aiš
kus.

— Koks?

— Erdvių užkariavimas davė 
žmonijai naują tikslą. Vieną to
kį, galintį atstoti daugelį mažiau 
vertų tikslu, kurie nepriklausys 
nuo politinių pakitimų.

Dr. Muelleris, gal pats to ne
žinodamas, atsakė į pirmąjį klau
simą- Koks tikslas? Atsakymas 
skamba taip: duoti žmonijai nau
ją tikslą. Jokiam istorijos laiko
tarpyje žmonijai nebuvo pateik
tas tikslas, toks konkretus ir ra
cionalus, lygiai kaip nepasiekia
mas ir utopiškas. Čia glūdi gilus 
ir pasibaisėtinas erdvių tyrimo 
originalumas: jis duoda realų 
objektą. Tačiau dėl visatos švies
mečių dimensijų, jis palieka u- 
topiškas. Tas tikslas kartu yra 
ribotas ir neribotas. Psichologi
nės, politinės ir socialinės to pa
radokso reikšmė yra milžiniškos. 
Kolumbo laikais žmonėms būda
vo pateikiami riboti tikslai, kaip 
pvz. Amerikos atradimas. Arba 
jiems būdavo pateikiami dvasi
niai tikslai, kaip pvz. gėrio, tiesos 
ir grožio ieškojimas. Tais laikais 
niekas neįsivaizdavo, kad Kolum
bo atradimas tėra tik pradžia. 
Kad šį atradimą seks antroji A- 
merika, trečioji, ketvirtoji ir tt. 
per milijonus metų ir bilijonus 
kilometrų. Tačiau nūdien, tai į- 
vyksta. Pirmą kartą istorijoje, tai, 
realu ir racionalu netrukus pa
taps viena. Mes dabar esame 
baigią savo įspūdžius A. Mora
via, istorijos pabaigoje ir kaip 
tik dabar prasideda poistorija.

apvaldymas.
Kiti kritikai erdvių programą 

prilygina Egipto piramidėm. Tik
slas: paprastas prestižas. Kaip ne- 
načios buvo milžiniškos sumos, 
jom statyti išleistos! Kai buvo 
piramidės statomos, 400.000 dar
bininkų ilgus metus dieną ir nak
tį dirbo, tačiau išleisti pinigai 
neturėjo jokios įtakos Egipto ū- 
kiui.

Galiausia, tvirtinama, kad er
dvių programos tikslas esąs įgim
tas amerikiečių būdui. JAV-bėse 
vyraujantis mitas yra kraštuti
nis tikėjimas į mokslo neklysta
mumą ir į jo tiesą. Savaime aiš
ku, tikėjimas į mokslo mitą nėra 
didesnis mokslas, kaip tikėjimas 
į revoliuciją nėra pati revoliuci
ja. Mes dabar esame akivaizdo
je, sako A. Moravia, mitologinio 
sprogimo, kuris pasireiškia dėl 
visuomenės pasinešimo į nuoty
kius — šiuo kartu į tolimąsias 
erdves.

Sios yra svarbiausios trys hipo
tezės, pabrėžia A. Moravia, kurias 
dažniausia žurnalistai ir intelek
tualai naudoja. Patys mokslinin
kai neturi tokių teorijų ir papras
tai vengia klausimų kai dėl galu
tinio erdvių tyrimo tikslo. Tačiau 
dr. Muelleris yra išimtis. Savo 
minkštu, nepalenkiamu balsu, 
jis atsako: “Erdvių tyrimo tiks
las yra mokslo pažanga, ypatin
gai žmogui gyventi erdvėjel Jis 
kurį laiką galvoja, o paskui pri
duria: “Atradimai, kurie bus pa
daryti per artimiausius keletą 
metų po nusileidimo į mėnulį, 
nustebins pasaulį”.
Erdvių tyrimas paveiks žmoniją

— Gerai, — klausia A. Mora
via, —tai koks bus svarbiausias 
erdvių tyrimo poveikis į žmoni
ją, kaip visumą?

— Kokiu atžvilgiu?
— Moksliniu, technologiniu, 

dvasiniu.
— Visų svarbiausios pasėkos 

bus dvasinio pobūdžio.
— Kodėl dvasinio?
— Neužmirškite, kad tai yra 

pirmas kartas kada žmogus ati
stojo ant mėnulio.

— Bet, tai tik tiek turi dvasi
nio pobūdžio nuotykių atžvil
gių, kiek įkopimas į Everesto 
kalną.

— Tamsta jį palygink su Ko
lumbo kelione, — dr. Muelleris 
pabrėžia. — Tamsta negali pa
neigti jos dvasinių pasėkų.

— Tas palyginimas kartu tin
kamas ir nevykęs, — nenusilei
džia A. Moravia. — Dvasinė Ko
lumbo kelionės reikšmė glūdi ne 
jo Amerikos atradime, bet tame 
fakte, kad jis ten pasiliko. Nor
vegai, atrodo, padarę tą patį at
radimą apie 1000 metus, tačiau 
tai neturėjo dvasinės . reikšmės. 
Jie atrado Ameriką ir išplaukė 
atgal į Norvegiją. Dabar, kiek tąį 
liečia mėnulį: ar tamsta manai 
mes esame kaip norvegai ar kaip 
Kolumbas?

— Kaip Kolumbas.
—Jeigu taip, tai tamsta tik

riausia supranti kokių turės ar-! 
dančių ir netgi baisių painiavų. Į

GAVO DAKTARATĄ

JAV-ių ambasadorius Pran
cūzijai Sargent Shriver Iketvir- 
tadienj gavo garbės daktaratą 
ilš Mundeleim kolegijos. Taip pat 
gavo daktaratą ir negrė Illinois 
valstijos poetė laureatė Gwen- 
dodym Brooiks.

— Popiežius Paulius VI-sis 
priėmė Tanzanijos respublikos 
prezidentą Julijų Nyerere atvy
kusį iš Afrikos į Romą.

►

i

Spaudoj ir gyvenime

NEGRAS APIE JUODŲJŲ RASIZMĄ
Veiklus kovotojas dėl negrų Francisco kolegijoje prieš dėsty-

teisių negras Terry A. Francois, 
kuris pirmasis 1952 m. iškėlė by
lą, atnešusią JAV Aukščiausio 
teismo sprendimą prieš sąmonin
gą segregaciją, žurnalo “Rea
der’s Digest” rūgs. mėn. nume
ry išspausdino straipsnį, pava
dintą “Juodasis žmogus žiūri į 
negrų rasizmą”. Jis pasisako 
prieš kai kuriose negrų prgąnįzą 
cijose ugdomą neapykantą baltam 
žmogui. Tokio neapykantos mok
slo vedamas Tim Peebles kovo 5 
d. Menų pastate, San Francisco 
mieste, buvo pasiryžęs išsprogdin 
ti bombą, tačiau ji sprogo per
anksti, jam atėmė regėjimą ir 
sužalojo rankas.

Pasmerkdamas negrų rasizmo 
išsišokimus, T. Francois išvardi
na šiuos atsitikimus: H. Ed- 
wards, organizuotojas JAV olim
pinių atletų boikoto, Kansas u- 
niversitete pareiškė, kad jeigu 
baltieji verslininkai nesikraustys 
iš juodųjų rajono, reikia juos su
deginti, užmušti.

toją dr. J. Bunzel, kuris kėlė abe
jonių, ar tikslus reikalavimas, kad 
tik juodukai tegali dėstyti negrus 
liečiančius mokslus. Juodukų ban- 

I da San Francisco futbolo aikš
tėje sumušė baltą bernaitį už tai, 
kad jis drįso žaisti toje aikštėje, 
kurią juodukai nusprendė tik 
jiems būsiant rezervuotą. Juodo
sios panteros vyrai, skelbdami 
revoliucinius šūkius, pasisako, 
kad revoliucijos ginklas — šau
tuvas. New Yorke 21 panterų na
riui buvo iškelta byla už plana
vimą žudyti policininkus ir pa
degti krautuves.

T. Francois savo straipsnį ra
šo, kad dauguma negrų neprita
ria tiems prievartos veiksmams. 
Francois, keldamas reikalą, kad 
baltieji įžvelgtų teisingus negrų 
reikalavimus, iš kitos pusės pasi
sako* prieš panašius prievartos 
veiksmus. Jis mano, kad reikėtų 
sustiprinti negrų švietimą ir 
auklėjimą, tada jie bus mažiau 
linkę i tokius smerktinus prie
vartos veiksmus.
__ . . Dangio

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENfi! RASA
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Ilgi šešėliai krito ant šviesių kambario sienų, o pro 
langą veržėsi vidun atgijęs miestelio gyvenimas.

Auksė pakilo. Ji jautėsi sunki, pavargusi ir viena. 
Kokia gyvenimo ironija! Vytautas vėl ją atstūmė.

— Iš meilės atstūmė, — liūdnai nusišypsojo ir ži
nojo, kad kitaip negalėjo būti. Žinojo, kad jis visada ją 
atstums, nes viskas per vėlu... Niūrioje kambario švie
soje jos veidas buvo baltas, kaip vaiduoklio, o po aki
mis slankiojo tamsūs šešėliai.

— Brangute, — tyliai ištarė Vytautas, lyg prašy
damas atleisti, kad ją myli, kad turi skaudinti, kad lai
mė ne jiems... — atleisk man, brangute, — jis paėmė 
jos rankas ir prispaudė prie lūpų. — Atleisk už viską, ką 
pasakiau. Neturėjau taip kalbėti. Žadėjau tau niekada 
nepasakyti, bet... tu mane privertei. Atleisk! — Jo bal
sas buvo švelnus, lyg visai ne to žmogaus, kuris čia vaikš
čiojo dideliais žingsniais po kambarį ir žodžiais išliejo 
visą savo skausmą. Auksė norėjo paglostyti jo galvą, bet 
nedrįso.

— Tu nesuprasi, bet man lengviau, kai žinau, 
kad ir tu kenti, — nusišypsojo ji liūdnai.

— Suprantu, jausmai gi logikos neturi... Todėl ir 
paverčia gyvenimą chaosu, — norėjo jis kalbėti, bet 
Auksė nebenorėjo jo klausytis. Ji norėjo važiuoti namo, 
nes tai buvo vienintelė vieta, kur ji galėjp būti. Čia jai 

gavikli. Ji senėja ^aklauštie ar Jie ma

tysis, bet nedrįso. O jei jis pasakys “geriau ne”? Ne, ji 
nenorėjo žinoti.

— Aš tau paskambinsiu, — sušuko jai Vytautas 
nuvažiuojant.

— Tikrai paskambinsi? — klausė ji automobilio 
vienumoje. Tai buvo vienintelė viltis, likusi iš jų drau
gystės.

Diena dar vis buvo graži, bet artėjančio vakaro 
prieblanda jau kybojo virš žemės. Be saulės gelsvų dažų 
gamta atrodė nublukusi ir bespalvė. Laukuose ky
šojo nuplautų kukuruzų stagarai,, žemė maišėsi su trū
nijančiais purvinais medžių lapais, o kelias buvo dul
kinas.

Auksė norėjo atsisėsti čia pat, ant dulkino griovio 
kranto ir gerai išsiverkti, kad nuslinktų ta neviltis, liū
desys ir tuštuma, kuri ją supo. Priešais vingiavo kelias 
ir vedė kažkur, bet ne į ateitį, kurios nebuvo. Atrodė, 
lyg viskas sustojo, o ji pati judėjo lyg manekenas, be 
valios ir noro, tik iš pareigos, tik kad taip reikėjo.

— Kaip gali žmogus pats save taip skriausti? — 
galvojo ji apie Vytautą, bet žinojo, kad jis teisus. — 
Bet neužtenka vien žinoti, kur tiesa, — šyptelėjo pati 
sau, — reikia valios nuo jos nenuklysti.

Kodėl žmogaus protas taip dažnai prieštarauja jo 
norams? Kodėl valia būna silpnesnė už protą ir nesu- 
tramdo jausmų? Kodėl žmoguj visą laiką vyksta kova? 
— Auksė nerado atsakymo. Ji tik žinojo, kad vienintelis 
kelias — atsižadėjimas.

— Bet ar aš mokėčiau juo eiti? — Ją apniko abejo
nės: — Ką aš padariau su savo gyvenimu? Kur pra
sidėjo tas irimas, kuriam dabar nėra galo? — ji jautėsi 
kalta, kad namai, į kuriuos grįžo buvo tušti ir be šilu
mos. — Vaikai! Taip, vaikai būtų pripildę juos šiluma, 
bet.w — staiga įi feriainaia^ kad g^vgjaimas- sšca

lis, kad joje glūdi jo prasmė.
—- Kūdikis! Mano kūdikis, — sušnabždėjo ji ir šir

dį užliejo maloni šiluma. — Gal dar ne vėlu? — kilo 
viltis...

Chicagos gatvės buvo pilnos iš darbo grįžtančių 
žmonių. Lyg margaspalvė juosta vingiavosi automobilių 
eilė ir vos judėjo. Parvažiavusi namo Auksė Johno dar 
nerado. Greitomis paruošė pietus ir atsisėdo jo laukti. 
Už sienų virė gyvenimas, skubėjo žmonės, krito lapai, 
bėgo laikas, bet Auksei atrodė, kad visa tai jos nelie
čia, pasaulyje ji buvo viena. Sėdėjo nejudėdama prie 
lango, žiūrėjo į mėlynus tolius, bet nejautė jokio ilge
sio, neturėjo jokių troškimų, viskas buvo vistiek.

Staiga ji sulaikė kvapą — atrodė, kad širdis iš
šoks. Ne, tai...

— Tai nauja gyvybė! — sušuko ji pilna nuostabos. 
Jai buvo keista, kad niekas aplinkui nepasikeitė, kad pa
saulyje, kai joje vyko tokie stebuklai.

;— Mano kūdikis! — sušnibždėjo ji švelniai, lyg jis 
jau girdėtų, ir tai nebebuvo vien žodis. Tai buvo nau
jas kūnas, nauja siela, kurią ji atves į gyvenimą.

— Johnas! Kur Johnas? — nerimo ji susijaudini
me, kuris dusino ją.

Apie Vytautą ji net nepagalvojo. Jis buvo skirtin
game pasaulyje, kuris nieko bendro neturėjo su joje 
atbundančia gyvybe, su jos šeima, su jos namais.

Jau laiptais kažkas lipo, ėjo prie durų, rakino jas 
ir į vidų pagaliau įėjo Johnas. Auksė žiūrėjo į jį ir nesu
prato, kodėl jis nieko nesakė, negi jis nematė, kas įvyko?

— Ne, žinoma, ne, — ji norėjo viską iš karto iš
sakyti, bet joje buvo tiek. daug jausmų, sumišimo ir 
nuostabos, kad nepajėgė nieko pasakyti. Johnas nusi
gando;

IBas daugiau1
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KALBA VYR. LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

Bostone ir Chicagoje vyksta 
pasiruošimai viešiems koncer
tams, kuriuos išpildys solistai iŠ 
okupuotos Lietuvos.

Tuo reikalu VLIKAS turi pa
reigą atkreipti visuomenės, kuriai 
rūpi Lietuvos laisvės reikalai, dė
mesį į keletą aplinkybių, kurios 
pirmu žvilgsniu gali būti kai 
kam neryškios.

Negali būti abejonės, kad pir
minė šių koncertų iniciatyva a- 
teina iš Lietuvos okupanto. Pa
grindinis jo su šiais koncertais 
siejamas tikslas yra ne lietuviš
kos kultūros puoselėjimas, bet gi 
politinė klasta, nes pirmuoju at
veju nebūtų suprantamas jau 
dvidešimt su viršum metų vyk
domas žiaurus lietuvių tautos 
genocidas.

Sovietinių pareigūnų tikslas 
lietuvių išeivijos atžvilgiu aiš
kus: ją suskaldyti ir sunaikinti 
kaip veiksmingą Lietuvos laisvės 
šauklį, sutaikyti išeiviją su esa
ma Lietuvoje okupacine padėti
mi, kad pagaliau okupantas ga
lėtų skelbti pasauliui, jog lietu
viai esame patenkinti ir Lietuvos 
užgrobimo nepripažinimas yra 
be pagrindo.

Lietuvos priešai, siekdami pas

TARYBINIAI BIUROKRATAI
Didžiausi kenkėjai Lietuvoje 

JURGIS VĖTRA

Tarybinis biurokratas — vie
šųjų reikalų vilkintojas, bijąs, 
atsakomybės, savanaudis, daž
nai nepasiekiamas ir mokąs sa
vo kaltę kitiems suversti, yra 
didžiausias darbininkų ir žem
dirbių priešas. Biurokratų yra 
kiekvienoje santvarkoje ,bet jie 
ypač klesti komunistų partijos 
sukurtoje sovietinėje — tarybi
nėje santvarkoje. Iš jų juokia
masi, spaudoje jie dažnai puo
lami, bet ši veislė tebetarpsta.

Darbininko atostogos
J. Šinkūnaitė ir V. Miklaševi- 

čius straipsnyje “Dukart du — 
keturi?’’ panūdo šaipytis iš biu
rokratų. Rašo dviese, nes V. 
Miklaševičius, korespondentas, 
dengia duomenų ryškintojus. 
Jų iškelti reikalai labai papras
ti, kasdieniniai. Darbininkas, 
dvejus metus negavęs atosto
gų, užsimanė pailsėti tuo metu, 
kai jam nereikia mokyklos lan
kyti. Prasidėjo ilga kova. Ji bu
vo darbininko laimėta, tik by
lą spaudoje iškėlus. (Tiesa, IX. 
6, Ns 207):

“Elektros skaitiklių gamyklos 
mūrininkas Alfonsas Lileikis 
per trejetą metų tebuvo tik vie
ną kartą atostogų. Vadinasi, jos 
jam priklausė už dvejus metus. 
“Visų 30 darbo dienų nereika
lauju. Man pakaktų ir penkio
likos, bet štai jau keli mėne
siai, kai nė tų negaunu... Mat, 
grafike jos numatytos rugsėjo 
mėnesį”, — ėmė aiškinti.

— Kam kas nepatinka, rašy
kite pareiškimą profsąjungos 
vietos komitetui. Svarstysime, 
— ramino 15-ojo cecho vado
vas.

A. Lileikis lankė vakarinę pa
maininę mokyklą, ir grafike nu
matytas atostogų mėnuo jam 
tikrai netiko — žmogus norėjo 
ilsėtis ne mokslo metu. Ir jisai 
parašė pareiškimą. Bet, užuot 
susilaukęs pritariančio žodžio, 
cecho profsąjungos komiteto po 
sėdyje išgirdo:

— Atsirado mokinys!
Tą syk darbininko prašymas 

buvo nepatenkintas. Žmogus 
kreipėsi į juristą. Šis patarė ei
ti į gamyklos partinį komitetą. 
Iš ten pareiškimas vėl grįžo į 
cechą. Ir prasidėjo užburtas ra
tas!”

Iš jo tebuvo išeita ėmus pa
šalintiems asmenims bylą narp
lioti ir spaudoje jos duomenis 
skelbti.

Invalido pensija
Dėl įmonės adlministracijos

lėpti savo politinius tikslus, sąmo 
ningai kjeipia lietuvių dėmesį į 
kultūrinę pusę. Dėlto jie barsto 
mums lietuvių tautosakos ir kul
tūros trupinius. Mes žinome, kad 
Lietuvos menininkais bei operos 
solistais galėtų didžiuotis bet kas. 
Suprantamas mums ir Lietuvos 
menininkų noras pamatyti Vaka 
rų pasaulį. Kiekvienas lietuvis as
meniškai mums būtų mielas sve
čias. Tačiau už meno trupinius, 
nors jie mums ir labai brangūs, 
negalime ir neturime teisės pa
miršti ar išsižadėti Lietuvos lais
vės idėjos.

Šitokių viešų koncertų rengė
jai gali nesąmoningai virsti klas
tingos okupanto veiklos talkinin
kais. Tokio pavojaus reikia veng
ti, juo labiau, kad ne vien tik vie
ši koncertai lemia meno kūrybą 
ir tautinės sąmonės išlaikymą. 
Kiekvieno lietuvio individualios 
pastangos yra tautos kultūros ir 
žmonių gerovės laidas.

Šia proga kviečiame laisvojo 
pasaulio lietuvius ieškoti asme
ninių ryšių ir juos stiprinti su 
pavergtais lietuviais.

VYRIAUSIAS LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

kaltės darbininkas buvo sužeis
tas. Gydytojų komisija jį pri
pažino invalidu, tačiau beveik 
keturis mėnesius jis slankiojo 
nuo tarybinio Ainošiaus pas ta
rybinį Kaipošių, iki jam pripa
žinta pensija;

“Esu II grupės invalidas. 
Nors visi dokumentai yra, ta
čiau rajono socialinio aprūpi
nimo skyrius jau keli mėnesiai 
delsia man skirti invalidumo 
pensiją, motyvuodamas tuo, 
kad nelaimingo atsitikimo da
ta nesutampa' su akto surašy
mo data”, — rašė redakcijai 
Albertas Paulauskas. 1967 m. 
liepos 21-ąją šis Vilniaus elektro 
montažo valdybos Nr. 2 elektro
monteris gavo iš savo valdybos 
darbų vykdytojo nurodymą dirb 
ti su statybiniu pistoletu. Labai 
jau svetimas buvo A. Paulaus
kui šis darbas, bet elektromon
teris, nors ir neturėdamas tei
sių, nurodymą vykdė. Deja, tą 
pačią dieną medvilnės kombina
to audimo cecho statyboje įvy
ko skaudi nelaimė — sunkiai 
susižeidęs galvą, Albertas Pau
lauskas atsidūrė ligoninėje. Ne
delsiant turėjo būti surašytas 
nelaimingo atsitikimo aktas. 
Deja, darbų vadovai to nepada
rė — juk taį gali atsiliepti pre
mijoms, ir šiaip aibės visokiau
sių nemalonumų... Norėta įvykį 
nutylėti — rasta ir lėšų apmo
kėti darbininkui už tą laiką, kol 
jis gulėjo ligoninėj, nors reikė
jo mokėti pagal medicinos įstai
gos . išduotą biuletenį. Įvykis 
plačiai nenuskambėjo. Bet ši ty
la, pasirodo, buvo bloga byla. 
Nors A. Paulauskas ir išėjo iš 
ligoninės, tačiau netrukus smar
kiai pablogėjo jo sveikata. Jam 
buvo padaryta sunki galvos o- 
peracija. Jaunas žmogus nebe
galėjo dirbti. Ir tik tada, 1968 
metų liepos 15 dieną, Vilniaus 
ėlektromontažo valdyba surašė 
nelaimingo atsitikimo aktą. A- 
lytaus rajono gydytojų darbi
nės ekspertizės komisija šįmet 
sausio 10 dieną pripažino A. 
Paulauską II grupės invalidu.

Beveik keturis mėnesius žmo
gus varstė įstaigų duris, raši
nėjo raštus, ieškojo teisybės, kol 
pagaliau jam buvo paskirta dar 
bo invalidumo pensija”.

Du autoriai pateikė ir mo
tyvus. Biurokratai bandė darbi
ninko bylą vilkinti, nes ji galė
jo pakenkti kai kurių komunistų 
pastangoms “atsižymėti” ir pa
sipelnyti.

Dalis abiturientų ir rengėjų abiturientų pristatymo baliuje Clevelande. , Nuotr. J. Garlos

PAS VOKIETIJOS LIETUVIUS
Mūsų korespondentų fl. Saulaičio ir fl. Zaparacko įspū

džiai iš kelionės Europoje

Pervažiavę Alpių kalnus iš Ita
lijos į Bavarijos pusę, mudu su 
Algiu Zaparacku išsiskyrėme vie
nai dienai. Kitą dieną Muenche
ne susitikome su Muencheno ir 
apylinkės lietuviais... Trečiadie
niais ir penktadieniais lietuviai 
studentai renkasi vienoje užeigoj- 
je. Buvo penktadienis. Tačiau 
mūsų susitikimas buvo ne užei
goje, o Ingrydos Stuokaitės-Hel- 
mer bute.

Radom daugiau kaip 20 asme
nų, pažįstamų ir nepažįstamų. 
Smagu vėl susitikti Aliną Grinie
nę, kurią galėtumei pavadinti lie
tuviškosios veiklos globėja. Iš Chi 
cagos buvo atvykusi Gražina Bi- 
čiūnaitė, 1966 Jaunimo Kongre
so komiteto sekretorė Zita Acali- 
naitė, Eglė Pauliukonytė iš Wor- 
cesterio, Sigita Vaitkutė iš Water 
būrio. Iš vietinių — Artūras Her
manas, Arūnas Laukaitis ir kiti.

Nuotaika vaišinga ir lietuviška; 
pasakojome apie kelionių nuoty
kius, klausinėjome apie lietuvių 
veiklą, dainavome dainą po dai
nos, kaip mūsuose įprasta, o tuo 
tarpu lauke siautė lietinga aud
ra. į

Birutė Girdvainytė, gyvenanti. 
Memmingene, vienoj didesnių lie 
tuvių kolonijų, pasidalino minti
mis apie Vasario 16 gimnaziją, 
kurios bendrabutyje ji gyveno, 
primindama pradėsimo statytį 
bendrabučio svarbą.^ Vokietijoje 
ruošiamuose lietuvių studentų 
suvažiavimuose iš 60 lietuvių stu
dentų skaičiaus dalyvauja apie 
50, taigi daug didesnis nuošim
tis, nors ne skaičius, kaip Šiau
rės Amerikos Lietuvių Studentų 
sąjungos suvažiavimuose, kuriuo
se mums abiem teko daug kartų,

Bri tani jos lakūnai akrobatai virš Sliema miesto Maltoje atlieka įdomią programą

LITHUANIAN
BAKERY

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmiock 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

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

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Uždaryta sekmadienį ir pirmadienį.
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Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

.tnygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ........................  $5.0(1

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........................................... $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygo* 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiniii*
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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 j 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

kaip valdybos nariams, dalyvau
ti. Beveik visi studentai skaito ir 
seka lietuvių spaudą, tiek laikraš
čius, tiek žurnalus, nors ne visi 
kiekvieną pasiekia, iš dalies dėl 
sunkiau prieinamos prenumera
tos kainos. Birutė mano, kad iš 
JAV atvykę studijuoti galėtų dau 
giau dalyvauti Europos lietuvių 
studentų veikloje, padėdami. ren
gti įvairius parengimus ir palai
kydami ryšius. Čia vėl aiškėja, 
kad reikalinga tvarkingai į Euro
pą vykstantiems pateikti žinių a- 
pie ten gyvenančius lietuvius, su 
adresais ir kitomis informacijo
mis.

Klausėme apie Memmingeno 
lituanistinę mokyklą, kuri dirba 
savaitėje šešias dienas, ne penkias 
kaip Š. Amerikoje. Mokyklos ve
dėja šiuo metu Vasario 16 gim
nazijos abiturientė Žibutė Povi- 
lavičiūtė. Birutė pastebėjo, kąd 
Vokietijos lietuvių jaunimui, jei
gu būtų proga dalyvauti sekan
čiame Jaunimo kongrese, pato
giausias laikas yra rugpiūčio vi
durys. Jai atrodė, kad būtų sun
ku tokį kongresą vietinėmis jėgo
mis suruošti. Daugelis sutiko, kad 
šešerių metų tarpas tarp jaunimo 
-kongresų būtų perilgas, kai se
kantis kongresas numatomas 19- 
72 metais; esą būtų labai nau
dinga jau dalyvavusiems prieš 
“p'asensiant” antrą kartą prie jo 
ruošos prisidėti. Su užsidegimu a- 1 
pie kongresą kalbėjo Austrijos at
stovas Raimundas Lapšys, 1966 
metais buvęs JAV-bėse.

Anelė Valaitytė, Muencheno 
lietuvaitė, prie mūsų dainų prisi
dėjo savo gražiu balsu. Prieš pen
keris ar šešeris metus Anelė lai- i 
mėjo dainavimo konkursą, po ku

rio jau yra dainavusi kaip pro
fesinė dainininkė Vokietijoje, Au
strijoje ir Šveicarijoje; šiuo metu 
ruošia plokštelę. Domėtųsi ir lie
tuviška plokštele, jeigu būtų gali
mybės tokią išleisti, taip pat ir 
koncertuoti Š. Amerikoje, kur dar 
nėra buvusi, ir kur tikrai būtų do 
mimasi gabia dainininke. Kaip ir 
daugelis kitų šiame vakarėlyje da 
lyvavusiųjų, dalyvavo Vokietijoje 
vykusioje studijų savaitėje ir ten 
dainavo.

Tolimespieji šios kelionės Eu
ropos lietuvių tarpe aprašymai 
bus daugiausia vieno asmens įs
pūdžiai, nes Algis keliavo per Au
striją ir Vengriją, vėliau sugrįžo 
į Vasario 16 gimnaziją, o man 
teko ilgiau pabūti Muenchene ir 
Augsburge, kol vėl susitikome 
kelionėj į Hamburgą ir iš čia at
gal į JAV-bes.

Muenchenas ruošiasi 1972 pa
saulinei olimpijadai. Po kai ku
riomis pagrindinėmis gatvėmis iš 
kasti požeminio takai. Kaip ir vi
suose didmiesčiuose, vyksta mil
žiniškos statybos. Tai tikrai tarp
tautinis miestas — gatvėse girdi
si italų, jugoslavų, turkų kalbos 
— aišku, ir mūsų kalba.

Trumpai mieste būdamas, te
gali apgraibomis apibėgti miesto 
įdomybes. Vaikščiodamas po pui
kiuosius muziejus užtinki paro
dų, kurios tiesiogiai primena lie
tuviškus reikalus ir meną. Pavyz
džiui, Stadtmuseum vyko mažų 
figūrėlių paroda, vaizduojanti 
svarbiausius apylinkės istor. įvy
kius—mūšius, nelaimes, didingus 
svečius, patį miestą amžių būvy
je, kartu ryšium su olimpijada 
vykdomais statybos projektais. 
Vok. Tautiniam muziejuje yra 
nepaprastai gražūs liaudies me
no skyriai, kuriais gali ža
vėtis beveik tiek, kiek lietuvių 
liaudies menu.

Bavarijos ir Švabijos liaudies 
menas įspūdingas, kruopštus. Ly-

i giai įspūdinga yra muziejaus tvar 
■ ka—eksponatai kultūringai ir su
maniai įmontuoti, paruošti, apra
šyti, parinkti, tiek su profesiniu 
liaudies meno bei folkloro supra
timu, tiek su meile tam, kas sa
va ir miela. Gražus prakartėlių 
skyrius, kuriame yra ir drožtų fi
gūrinių vaizdelių Šv. Rašto temo
mis. Matosi namų gamybos roži
niai, statuilos, piešiniai,antkapiai. 
Įdomi religinio liaudies meno da
lis, įvairiais būdais vaizduodama 
Švč. Trejybę. Meno rūmuose vy
ko vokiečių dailininkų paroda, 
kurioje užtikome ir Ingrydos Suo- 
kaitės-Helmer vyro Rolando ta-

| pybos.
Šeštadienį užsukau pas kun. dr.

Avižą, liet. sielovados Vokietijoje 
vedėją, kuris globojo dar daugiau 
svečių, jau sutiktų Romoje — 
kunigus J. Pakalniškį, Račkauską, 
Piktumą (visi iš neW Yorko) ,E. 
Kidžiūtę ir Ž. Raudytę, taip pat 
Domą Valentį, italą, kuris, pui
kiai išmokęs lietuvių kalbos, stu
dijuoja šv. Kazimiero kolegijoje.

Kun. Aviža pranešė vėliausias 
žinias apie Vasario 16 kapelioną 
kun. Riaubūną, kuris prieš tris 
savaites Italijoje dingęs be žinios. 
Tai visiems lietuviams didelis 
smūgis.

Kun. Piktumą važiavo auto
mobiliu aplankyti Dachau kon
centracijos stovyklos vietą, kurio
je prieš karo pabaigą pats kalėjo, 
o, užėjus amerikiečiams, pėsčias 
grįžo tuos 14 km į Miuncheną, 
vilkėdamas senu karišku paltu.

Popiet teko viešėti p. Grinių bu
te, kuris nepaprastai gražiai iš
puoštas lietuviškais drožiniais, au 
diniais. Dr. J. Grinius kas savai
tę vyksta į Vasario' 16 gimnazi
ją dėstyti, o A. Grinienė laukė 
naujojo mūsų vyskupo A. Deks
nio, atvyksiančio į a.a. vysk. Bra
zio įsteigtą būstinę Bad. Woeres- 
hofene. Su d'r. Griniumi kalbė
jomės apie Vokietijos ' lietuvių 
veiklą, apžiūrėjome šių metų stu
dijos savaitės nuotraukas, kuriose 
matėsi pažįstamų iš Jaunimo kon 
greso ir iš šios vasaros kelionės. 
Šiek tiek klausinėjau ir apie Vo
kietijos lietuvių pažiūras į ryšius t 
su Lietuvos lietuviais, kurios, j 
kaip anksčiau rašėme, skiriasi, 
kaip ir kitų Europos lietuvių, 
nuo Š. Amerikos lietuvių visuo
menės pažiūrų.

Dr. Grinius paminėjo įdomų 
dalyką: Lenkiją lankantiems len
kų kilmės turistam suteikiama 33 
proc. nuolaida viešbutyje, naudo- ' 
jant viešas susisiekimo priemones j 
ir kt. Tuo tarpu visi žinome, kad 
okup. Lietuvoje kitų kraštų lietu
viai moka tas pačias aukštas kai-1

nas ir ribojami tomis pačiomis 5 
dienomis, kaip ir kitų tautų ke
liautojai.

Į Augsburgą grįžau traukiniu. 
Paskutinį kartą Muencheno trau
kinių stotį buvau matęs 1948 me
tais, dar subombarduotą. Dabar 
išvydus europietiško stiliaus trau
kinio vagonus, nukratė šiurpas, 
nes taip ryškiai priminė iš Rusi
jos grįžtančius Vokietijos karius, 
kurių ta pati stotis būdavo pilna. 
Matėsi ir šeimos, atvykusios iš ki
tų kraštų darbams, sėdinčios sto
tyje kaip ir mes kadaise, visko 
nustoję, moterys ilgomis suknio
mis ir skaromis apsirengusios, vy
rai senoviškais švarkais, daiktų 
pilni ryšuliai, ir lyg tremtinių 
žvilgsniai. Kiek dar kitiems kraš
tams ir žmonijai bendrai reikia 
atsigauti nuo vargo, priespaudos, 
nelaimių.

Whosays
you’re

Your mother means vvelL 
Būt when your doctor 

says you’re healthy, 
you can be sure.

Help yourself 
with a checkup. 

And others with a checlc.
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DRAUGAS, penktadienis, 1969 m, spalio mėli. 31 d.

Kaip išsaugoti sveikatą
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KOMPOZITORIUS BRUNO
MARKAITIS CLEVELANDE

Spalio 26 d. Clevelando lietu
viai turėjo išskirtiną svečią. Nors 
šis svečias clfivelandiečjams jau 
buvo pažįstamas iš pamokslų ir 
rekolekcijų, vestų Clevelando lie
tuviams, bet kaip menininką mes 
jį pirmą kartą girdėjome.

Iš tikrųjų taip buvo reta ir 
maloni proga išgirsti kun. Bru
no Markaitį, S.J., jo paskaitoje ir 
rečitaly. Tokią kultūrinę šventę 
seniai beturėjome.

Per du šimtu Clevelando lie
tuvių su dideliu dėmesiu išklau
sė kruopščiai paruoštos paskai
tos apie muzikos jėgą, tęstinumą 
ir įtaką.

Kompozitorius, kunigas, buvęs 
Lietuvių jėzuitų provinciolas yra 
sukūręs per šimtą orkestrinių, in
strumentinių ir vokalinių veika
lų, kurių dalį yra išpildę Chi
cagos, Baltimorės, Tampos sim
foniniai orkestrai, chorai ir an
sambliai. Nemaža kūrinių yra 
užrekorduota ir išleista plokšte
lėse. Komp. Markaitis pakviestas 
Chicagos Loyolos universiteto 
šimtmečiui paminėti parašyti o- 
ratoriją “Šimtas saulių”, kurios 
pasaulinė premjera įvyks atei
siančių metų kovo 22 d. Rašo 
“Jaunimo simfoniją”. Yra puikus 
kalbėtojas, parašęs knygą “.Šir
dies gelmė”, priklauso Amerikos 
kompozitorių draugijai.

Savo rečitaly komp. Markaitis 
išpildė savo septynias improviza
cijas pagal Čiurlionio paveikslus 
ir Salomėjos Neries eiles. Dainą 
be žodžių Nr. 3, Baladę Nr. 2 ir 
Fantaziją.

Rečitalis buvo paįvairintas ir 
Čiurlionio paveikslų skaidrėmis ir 
poetės S. Neries eilėraščiais, ku
riuos skaitė -pats kompozitorius.

Rečitalį atidarė trumpu žo

CIevelande abiturientų pristatymo baliuje (kuris, įvyko §. m. spalio 25 
d.) dalį programos pravedė Miss Lithuania D. Orantaitė ir A. Rukšė
nas. Nuotr. J. Garlos

KAI JAUNIMAS IR 
SENIMAS SUSITINKA

Sename, bet gražią praeitį tu
rinčiame Alcazaro viešbuty spa
lio 25 d. 'susitiko Clevelando ir 
kitų miestų jaunimas su viduri
niąja lietuvių karta. Tai buvo bu
vusių abiturientų, kurie dabar 
jau studijuoja universitetuose bei 
kolegijose, pristatymas Clevelan
do lietuvių bendruomenei.

Graži mintis, didi idėja. Mė
ginti surasti priemones ir būdus 
sumažinti arba visiškai panaikin
ti prarają, kuri skiria tėvų ir jų 
vaikų generacijas. Vienas jau tik
ras laimėjimas, kad sumanytojų 
mintis ir kvietimas atvykti ir pa
buvoti su jaunaisiais kartu buvo 
išgirstas. Susirinko šimtinė gra
žių, jaunų lietuviškų širdžių į 
pirmą tos rūšies rudens balių. Jų 
tėvai, draugai ir pažįstamieji su
darė didesnę baliaus dalyvių pu
sę. Taip arti pustrečio šimto lie
tuvių dalyvavo kaip rengėjai pa
vadino “pirmajame abiturientų 
pristatyme”.

Jis buvo žymiai kuklesnis, ne
gu amerikiečiuose vadinamas de- 
biutančių pristatymas, bet, kaip 
pirmasis bandymas, reikia laiky

džiu Henrikas Stasas. Rengėjai— 
Liet. religinės šalpos komitetas, 
kurį sudaro H. Stasas, Stp. Sta-, 
sienė, Žygienė, I. Sužinskienė, 
D. Mikoliūnienė, L. Balienė ir L. 
Keženis, tikrai vertas padėkos už 
tokio aukšto meninio lygio reči
talio ir įdomios paskaitos suren
gimą.

Svečiui komp. Bruno Markai- 
čiui padėkojo H. Stasas publikos 
ir rengėjų vardu.

V.R.
REMIA LITUANISTINĘ 

MOKYKLĄ
Neseniai šv. Kazimiero litua

nistinė mokykla gavo aukų iš 
šių organizacijų ir pavienių as
menų: Amerikos Lietuvių Pilie
čių klubas (pirm. J. Malskis, ved. 
Z. Dučmanas) aukojo 25 dol. ir 
žymus Clevelando lietuvių vei
kėjas Kazys S. 'Karpius - 50 dol. 
Tėvų komitetas jiems nuošir
džiai dėkoja.

Lai šis gilus lietuvybės išlaiky
mo supratimas pasktatina ir ki
tus padėti lituanistinėms mokyk
loms tęsti jų kilnų darbą. K.

DR. KESIŪNAITĖS VARDO 
' FONDAS

Lapkričio 2 d., sekmadienį, 
10:30 vai. Šv. Jurgio bažnyčioje 
bus atnašaujamos šv. Mišios už 
a. a. dr. Domininką Kesiūnaitę.

Clevelando skautininkių drau
govė tą pačią dieną 4 vai. p.p. 
rengia vyr. skaut. dr. Dominikos 
prisiminimą Čiurlionio ansamb
lio namuose. Žodį tars prof. Al
dona Augustinavičienė ir dr. 
Henrikas Brazaitis. Bus atidary
tas dr. D. Kesiūnaitės vardo fon
das ir vėliavos įteikimas Detroi
to vyr. skaučių draugovei.

Meninėje daly dalyvauja solis
tė Aldona Stempužienė ir akto
rius—režisierius Petras Maželis.

ti pasisekusiu. Ir pačių abiturien
tų iš Clevelando, jo apylinkių, 
Detroito ir Pittsburgho buvo 28. 
Visi abiturientai buvo prie vieno 
garbės stalo, te turėdami tik du 
vyresniuosius svečius: PLB pirm. 
St. Barzduką ir VI. Butkuvienę.

PLB vykd. vicepirm. ir Ohio 
LB apygardos pirm. dr. A. But
kus, šios šventės iniciatorius, pa
sveikino susirinkusius ir pasi
džiaugė, kad mintį surengti abi
turientų pristatymą jaunimas en
tuziastingai priėmė.

PLB valdybos vicepirm. jauni
mo reikalams Milda Lenkauskie
nė, kreipdamasi į abiturientus, 
kaip ypatingus LB svečius, kvie- 
sė juos būti Lietuvos ambasado
riais, kad “besiplečiant akira- 
čiams gyvenimo centru pasiliktų 
mūsų tautos idealas”, kad “jau
nimas išliktų drauge ir atsakin
gais individais.”

Iškilioji lietuvaitė Dalia Oran
taitė, jau baigianti studijas, kvie
tė jaunimą siekti kilnių tikslų— 
mokslo viršūnės, nesustojant pa
kely, o žengti pirmyn lietuviš
kuoju keliu. Kvietė eiti savo tė-

Dalis gausios publikos komp. B. Markaičio koncerto m etų CIevelande.

KANADOS ŽINIOS
Toronto Ont.

LILilJCS ŠUKYTES 
KONCERTAS

KLB Toronto apylinkės val
dyba. vietos lietuviškajai visuo
menei spalio 26 d. suruošė gra
žią bei malonią staigmeną — 
tai Metropolitan operos žvaigž
dės Liliios Šukytės koncertą, j

Koncertas įvyko Broekton Į 
High School auditorijoje, ku
riame da’yvavo ap’e 600 klau
sytojų. Paiamu pelnas paskir
tas Laisvės paminklo statybos 
Toronto ir apylinkės kolodijų 
lietuviškose Šv. Jono vardo ka
pinėse užbaigimo darbams fi-1 
nansuoti.

Mūsų newyorkietė viešnia, a- 
kompanuoiai-'t pianistui prof. 
John Coveart, išpi’dė Mozarto 
Motet: exu’tf>te, JubPate K. 165 
— Allegro: Exu'tate, Jvbilate, 
Andante: Tu virginum corona 
ir Allegro: Alleluia.

Šis didingas Mozarto kūrinys 
ir buvo tarytum preliudu į v;so 
koncerto programą, kuri skirta 
dviems tikslams: Kristaus Ka
raliaus šventės atžymėjimui ir 
artėjančiam (Visų Šventų ir 
Vėlinių dienų proga) mirusiųių 
pagerbimui. Viešas mirusiųjų 
pagerbimas įvyks lapkričio 2 d. 
Lietuvių kapinėse, prie Port 
Credit, neseniai pastatytoje 
Kankinių koplyčioje, prie Lais
vės pamink1 o' lietuviu bendru 
susikaupimu ir pamaldomis. Į 
kapines ta proga suvažiuoja 
daugiau kaip po 2,000 mūši} 
tautiečių.

Tolimesnėj viešnios progra
moj buvo keturi Schuberto da
lykai, išpildyti originahoi vo
kiečių kalboj, tai: “Heimliches 
Lieben”, “Seligkeit”, “Das šie 
hier gewesen” ir “Suieika II”.

Priedo prie to (dar prieš 15 
min. pertrauką), buvo išpildy-

vų keliu. Savo žody nudžiugino 
ir vyresniuosius, kad .pasižadėjo 
juos ateity pavaduoti.

Abiturientai buvo pristatyti su 
surinkusiems svečiams, prisegant 
gėlių ir pranešant, kurią gimna
ziją baigė, ką ir kur pradėjo stu
dijuoti.

Rūta Jokūbaitytė, Clevelando 
žinoma jaunoji baleto šokėja ir 
puiki scenos aktorė, pasakė sti
lingą žodį, kartu dėkodama dr. 
Butkui už šios minties iškėlimą 
ir padėjimą įvykdyti.

Buvo pristatyti ir svečiai, da
lyvaują šiame baliuje iš Detroi
to, Kanados ir Pittsburgho.

Solistė Irena Grigaliūnaitė iš
pildė du lietuviškus ir tris pa
sauk kompozitorių kūrinius. Pia
ninu palydėjo Rytas Babickas. 
Gražina Brazaitytė, dramos tea
tro studentė, skaitė liet. rašyto
jų kūrybos ištraukas.

•Po oficialiosios dalies svečiai 
dar ilgai šoko, grojant Jono Pa
žemio orkestrui. Lietuviškoji šei
ma kelias valandas pabuvo kar
tu, pasidžiaugė mūsų besimoki
nančiu jaunimu, kuris, turime 
vilties, stos į vietas tų, kurie dėl 
senatvės ar nuovargio pasitrauks 
iš lietuviškų barų.

Tikėkimės, kad šis jaunimo pri
statymas nebus paskutinis. Sis pir
mutinis nepraėjo visu šimtu pro
centų tobulai, bet geriau negu 
tikėtasi.

ta Gounod arija iš operos “Ro
meo et Juliette”.

Toliau — sekome, k’ausėmės 
ir gėrėjomės lietuviškąja pro
gramos dalimi, tai: Gruodžio 
komponuotais net keturiais da
lykais: Rūta, Rugiagėlėmis, A- 
lyvomis ir Aguonėlėmis, o taip 
pat Banaičio dviem dalykais — 
Obelų žiedais, Tulpėmis.

Po to dar — trijų mūsiškiu 
kompozitorių komponuotomis 
penkiomis liaudies dainomis: 
Šimkaus Pamylėiau vakar ir 
Ci, pūtė putė. Jakubėno O;, mer 
gyte ir Plaukia antelė, Gai’evi- 
čiaus — Oi, laukiau laukiau.

O kiek čia būta grožio ir pub
likos pasigerėjimo šiuose (ypač 
liaudies dainų) išpildymuose!

Na, ir šio gražaus koncerto 
pabaigai —- Puccini arija iš 
Gianni Schicchi ir kita arija — 
iš La Rondine. Po to — gražios 
raudonos gėlės, kaip dovana 
koncerto žvaigždei ir, per ilgus, 
nenutrūkstamus plojimus, iš
prašymas priedo.

Toronto publika labai šiltai 
priėmė viešnią solistę: daug jai 
plojo, reiškė pasigerėjimo jos 
balsu, laikysena scenoje ir iš
pildomais dalykais beplodami ne 
tik sėdėdami, bet ir sustoję.

Pabaigoje gražų, puikiai ap
dorotą padėkos žodį programos 
išpi’dytojams — solistei ir a- 
kompaniatoriui — tarė KLB 
Toronto v apyl. valdybos pirm. 
poetė Laima Švėgždaitė, jung
dama padėką kartu ir atsilan
kiusiai publikai.

Po to viešniai solistei L. Šu
kytei, akompaniatoriui prof. 
John Coveart su poria ir daliai 
svečių Šv. Jono Krikštytojo pa
rapijos klebonijoj buvo suruoš
tos vaišės.

San Pedro, Calif., gyventojas gabena iš savo namų daiktus, žengdamas per 
kraterį, kuris atsirado po žemės drebėjimo ir bijoma, kad į jį neįgriūtų na
mai.

Nuotr. J. Garlos

PAGERBTI E. IR V. SONDAI

Jis čia, Torontan, atvyko 
1948 m. Ir atvyko vienui vienas, 
be šeimos. Kas jis? Tai agr. V. 
Sonda — Dotnuvos Žemės Ūkic 
akademijos auklėtinis ir 1939 
m. graduantas. Gi šeima — žmo 
na Elžbieta, taip pat agronomė, 
baigusi tą pačią Dotnuvos aka
demiją Lietuvoj, bet nedirbusi 
tos srities darbo, o mokytoja
vusi gimnazijose ir sūnus ( da
bar jau inžinierius) — buvo li
kę Lietuvoje.

Gyvendamas Toronte agr 
V. Sonda darė žygius, kad at
sikviestų šeimą iš Lietuvos 
nors daug vilčių tam reikalui 
nebuvo. Ir taip pras’inko net 
dvidešimt penkeri metai. Bet 
šią vasarą, po didesnių pastan
gų, V. Sonda sulaukė atvyks
tant savo mylimą žmoną Elž
bietą Sondienę, nors sūnus liko 
Lietuvoje.

Spalio 25 d., šeštadieni, Pri
sikėlimo parapijos parodų sa
lėj ,V. Sondos gausūs draugai, 
torontiečiai, atsidėkodami už jo 
gražią veiklą kolonijos visuome 
niniam gyvenime, sudarę reikia
mą komitetą, suruošė ponams 
Sondams pagerbimą ir kartu ta
rytum E. Sondienės sutikimą.

Pobūvy dalyvavo gana gra
žus skaičius vietos lietuvių, bu
vo pasakyta gražių kalbu ir iš
reikšta nuoširdž’n linkėnmv 
pluoštai, o taip nat — lyg ir 
naujiesiems jaunavedžiams — 
įteikta dovanų.

Pobūviui vadovavo B, Saka- 
’as. Pagrindinę sveikinimo kal
bą, labai gražiai sukomponuo
tą ir poetiškai sukirptą, pasa
kė mokyt. RUkūnienė.

Prieš vaišes ma’dą sukalbėjo 
Prisikėlimo parapijos klebonas 
kun. Placidas ,CFM, o kitų svei 
kmtoiu +arn ' dar matėme KLB 
Krašto valdybos pirm. dr. S.

Tarp naujų šiemet iš sbaudos 
pasirodžiusių knygų yra Iros 
U. Cobleigh “Live Young as 
Long ar You Live”. Išleido As
sociation Press New Yorke. Čia 
aptariama visa eilė vyresnio am 
žiaus žmonėms svarbių proble
mų, kaip finansinis apsirūpini
mas. svorio kontrolė, kur se
natvėje apsigyventi, kokios die
tos laikytis, apie poilsį ir ra
mybę prisitaikant prie pen
sininko sąlygų, santykiai su vai 
kais, laiko sunaudojimas, ne- 
'aimių išvengimas, mediciniški 
patarimai ilgesniam gyvenimui, 
kasdienio gyvenimo patogumų 
susidarymas, medicare ir medi- 
caid, kaip atrodyti jaunesniu, 
pasitenkinimas, šviesios ateities 
viltys.

Knygos autorė išvardija visą 
eilę pavyzdžių, kur vyresni žmo 
nės yra susilaukę gražaus pa
sisekimo. Buvęs prez. Trumanas 
neblogai laikosi peržengęs 80 
metų amžiaus. Senutė Moses, 
dabar jau mirusi, pradėjo tapy
ti sulaukusi 77 metų. Will Du- 
rant su žmona 1968 m. buvo ap
dovanoti Pulitzer premija už sa
vo 10 tomų studijinį veikalą iš 
istorijos. Tą darbą jie pradėjo 
jau turėdami 70 metų amžiaus. 
Amos A’anzo Stagg rrirė 1965 
m., turėdamas 102 m. amžiaus. 
Jis gyveno su ta pačia žmona 
net 69 metus. Pagarsėjęs fut
bolininkas 1889 m., jis buvo 
sporto mokytojas net iki 99 m 
amžiaus.

Elena Rubinstein savo įsteig
tai kosmetikos firmai vadovavo 
iki pat savo mirties, o mirė 
1965 m., turėdama 94 metus 
amžiaus, įstengusi sukrauti 100

Čepą, agr. dr. B. Povilaitį, agr. 
Dailydę (tos pačios akademijos 
auklėtinius), Kanados Lietuvių 
Kat. Kultūros dr-jos pirm. P. 
Bražuką, Šv. Jono parapijos 
kleboną kun. P. .Ažubalį, visuo
menės veikėją J. Matulionį ir 
E. Sondienės brolį inž. Civins- 
ką.

' Po to kalbėjo ir abu Sondai.
Jų žodžiai ir mindys buvo gra
žiai paruošti, išmąstyti, nuošir
dūs. Jie dėkojo visiems už po
būvio surengimą ir bendru, vi
sų kartu, to džiaugsmo pajuti
mu, kuriuo dabar džiaugiasi a- 
bu Sondai, po tiekos metų, suė
ję vėl draugėn bendram šeimy
niniam gyvenimui. Pr. Alšėnas

DOVANA KALĖDŲ PROGA
Puiki ir prasminga, primenanti mūsų tautos didingą praeitį Kalėdų pro

ga dovana yra sidabrinis medalis, išleistas Lietuvių Fondo Lietuvos valsty
bės 50 metų atkūrimo sukakčiai paminėti. Medalį galima gauti LF būstinėje 
6643 S. Maplevvood Avė., Chicago, III. 60629, telef. 778-2858. Kaina: me- 
dalis su dėžute $12.50, be dėžutės $10.00.

BRUNO KEPYKLOJE KEPA 
LIETUVIŠKĄ DUON

;ad žydi kaip aguona!
3339 S. Lituanica Av., Chicagc

HEALTH BREAD — Skaldytų 
nip-iu Pvragaiėius be druskos ir 

cukraus.

4-6376
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 3-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais Ir ketvirtadieniais nuo 9 lkl »;«o. Kitom dienom nuo 
9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 6 v. v.

mil. dolerių. Dr. D. Muzzey, pa
čiai pap’itusio Amerikos istori
jos vadov. autorius, mirė 1965 
m., turėdamas 94 m. amžiaus 
ir buvo aktyvus iki pat mirties.

Amerikos istorikas G. Ban- 
croft savo veikalą “History of 
the Formation of the Constitu- 
tion” iš’eido turėdamas 82 m. 
amžiaus. R. Bridges savo ge
riausią ei’ėraščiųų rinkinį “The 
Testament of Beauty” išleido 
turėdamas 85 m, amžiaus. B. 
Franklinas išrado dvigubus a- 
kinius būdamas 78 m. P. Cooper 
buvo nominuotas JAV preziden
to pareigoms kai jam buvo 85 
m. Popiežius Leonas XIII veik
liai valdė Bažnyčią iki savo mir
ties 1903 m., kada turėjo 93 m. 
Kulkosvaidžio išradėjas R. Gat- 
ling tą,išradimą padarė būda
mas 82 m. Goethė baigė rašyti 
“Faustą’’ turėdamas 80 metų. 
Turėdamas 80 metų amžiaus 
Verdi dar sukūrė savo “Falsta- 
tą”, “Stabat Mater”, “Te De- 
um”. Tennysonas parašė “Cross 
ing the Bar” būdamas jau 80 
metų amžiaus. J. Daugi.

— Tol vaikai, kol skverne lai
kai, paleidai iš skverno — nesu
laikai. (Alytiškių patarlė).

— Kumeliukas nuo kumelės 
pavalkų nenumauna. (PalūšAkių 
patarlė).

MiiiiiMiiiiiiiiNHiiiiiiuiiiiiiiiuiiimiiiiiniiiiiiiii^
PARDUODAMI 

1$ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida.

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 

6200 S. VVestern Tek GR 6-4421
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllllllllllllllllilllilllllllllllllllllllllillllilllllllillilllll

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus lr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

2047 VV. 67 th Place — VVA 8063
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DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. spalio mėn. 31 d.

KIRAI - LAIVŲ PALYDOVAI CLASSIFIED GUIDE
Pajūriuose žymią dalį sudaro 

paukščiai kirai. Tai dideli, dau
giausia baltos spalvos, ilgais spar
nais, šiek tiek į varną panašūs 
paukščiai. Lietuvoj juos vadina 
baltavamėmis arba jūrų varno
mis. Jie turi stiprius, šiek tiek 
lenktus snapus - tai jų groboniš- 
kumo požymis - plaukioti pritai
kytas kojas, ir labai gerai išlavin
tus sparnus. Dėl to jie puikiai 
skraido; jie ištisas dienas gali 
sekti laivus, kantriai laukdami, 
kada iš jų išpils virtuvės pamaz
gų ar šiaip kokių atmatų.

Vikrai maistą pasiima
Paprastai kirų būriai skren

da paskui laivą, ir gražu žiūrėti,1 
kai jie atidžiai stebi vandens pa
viršių, kaskart palenkdami savo 
originales galveles čia į dešinę, 
čia i kairę pusę. Kai per laivo 
langelį išmetama į jūrą visokių 
maisto likučių, tai vienu akimirk
sniu baltų paukščių rinktinė su
mišta: savotiškais sparnų jude
siais jie mažina savo greitį ir gra
žiomis spiralėmis leidžiasi ant 
vandens paviršiaus. Vieni, ištie
sę kojas, tupia į vandenį, kiti — 
tik nusileidžia prie pat bangų, ir 
nenutūpdami griebia pirmą pa
sitaikiusį kąsnelį. Kartais tas kąs
nis esti toks didelis, kad paukš
čiui būtų sunku jį praryti, bet jų 
žiotys yra labai plačios. Tad tenka 
tik stebėtis, kokius jie didelius 
kąsnius gali sudoroti. Didesni 
kirai lengvai gali praryti silkes. 

Žvejų pagelbininkai

Žvejų laivus kirai seka dar 
stropiau, nes čia tikisi didesnio 
laimikio. Ypač jie saugoja žvejus, 
traukiančius plaukiamuosius tin
klus, kurie statomi silkėms bei 
sardinėm gaudyti. Jau iš tolo 
galima pastebėti nepaprastą regi
nį. Aplink laivą sukasi baltas 
paukščių debesys, dažnai pulda
mas į patį laivą ir vėl palengva 
kildamas aukštyn. Mat, kai žve
jai tempia iš vandens kelių šim
tų metrų ilgio tinklą, visą pri
sagstytą lyg sidabrinių žuvelių, 
įkišusių savo galveles į jo akeles, 
tai kirai akiplėšiškai, žaibo grei
tumu puola tinklan, beveik iš 
pat žvejų rankų pagrobia sužve
jotas silkes. Tokių vaizdų daž
niausia matoma žiemą, kai paukš
čiai dėl maisto stokos yra labai 
išalkę. Panašiai kirai puola jūro
je užtiktą dvėselieną-negyvą ban
ginį ar kitą didesnį vandens gy
vūną. Apie tokį kąsnį jie spie
čiasi ilgesnį laiką, kol jį visą su- 
doroja.

gvai praryja.
* — • . *Panašūs į kirus prie pietų pus

rutulio yra paukščiai albatro
sai, tai tikri milžinai: nuo vieno 
jų išskėstų sparnų galo ligi kito 
yra 3-4 metrai. Albatrosai tokie 
plėšrūs, kad puola skęstančius 
žmones, iškapoja jiems akis ir 
raumenis.

Pasižymi didieji

Plėšrumu pasižymi daugiausia 
didelės kirų rūšys, būtent: bal
tasis kiras, juosvais sparnais ir 
baltomis kitomis kūno dalimis, 
arba gražuolis poliarinis kiras 
(Larus glaucus) šviesiai mels
vais sparnais, visas baltas. Šie

Ottavva, Ont., pagauta žuvis, kurios 
niekas anksčiau nebuvo užtikęs. Ji pa
gauta Kanados vandenyse 2,000 pėdų 
gilumoj. Ji turi dvi mėlynas didesnes ir 
dvi juodas mažesnes akis.

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI f LIETUVA
ir kitu n kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av 
Chieago, IU. 60682. Tek YA 7-5986
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VALOME
KILIMUS lft BALDUS

Plaanaiu ir taškuojame visų 
rūšių irrindle

J. BUBNYS — Tek RE 7-5168
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. t. RUDIS — Tel. CL 4-1050

ĮSIGYKITE DABAR

ORA PRO NOBIS

Jurgis Gliaudą
Penkias Draugo premijas lai- 

nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 
alima gauti DRAUGE. Kaina 
.00 dol.
Likusių egzempliorių skaičius 

ra ribotas, todėl tik pasiskubinę 
u užsakymu galite būti tikri, 
ad knygą tikrai gausite.
Knygos tematika “persekioja 

nų ir persekiojančių žmonių san- 
ykiai” niekad nepasens, tuo 
laugiau šiais laikais, kai beveik 
įsa žmonija suskilusi į tuos du 
rontus.

Prie knygos kainos prašom pri- 
’ėti 5 proc. mokesčiams.

VYRAI IR MOTERYS

Telephone Solicitors
Part Time & Full Time

9 A.M. to 10 P.M.
Public Relations Type Work

Permanent Position 
Salary plūs Bonus plūs Incentive

North Side Location

1534 W. Howard Street
_____________ Call — 262-2311

Tvarkingas, teisingas ir greitas |____________________________________
patarnavimas visai Ren Katutei IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
reikalais. Be to, veikia Notariatas ————
Daromi ir liudijami vertimai Tvar-' . , . . , . .. . Isnuomoiaimas kambarys moteriaikOnn pilietybes dokumentai, pildo- 
mi income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

SIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC i

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

REAL ESTATE

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius patais) mus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

HELP VVANTED — VYRAI

APDRAUDŲ

Beveik naujas 4 modernių butų
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000.

Maisto krautuvė - Brighton Parke.
2 ik, 4 kamb. med. Gazo pečiais 

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 ir Rockwell 
$13,500.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tas 
Notary Public

2737 W. 43rd St. — CL 4-2390
RENĖ RASA

MEILĖ TRIKAMPY j
Apie šią knygą, kurią išleido,

6455 Sto. Kedzto Avė/pR 8-2283 Ljet KnygOS klubas> yra tokie at‘
: sihepimai:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... in-Į 

triga pririša skaitytoją ir veda 
nepaleisdama nuo pirmo pusla
pio iki paskutinio...”

P. Venclova:
"... romano stilius paprastas, 

ler.gvas, skaitytoją iš karto pa
gauna”

St. Rastonis:

AGENTCRA 
Samu. gyvybės, 

autoniobilių.
sveikatos. blr-
nio.
Patogiom Iftsl-
mokėjimo sa-
lygos

BACEVIČIUS

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymai

I. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

2846 W OOth Street 776-1486 
Namp tel. — PR 6-1063

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTCRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233

Kiekvienam naudinga

Marųuette Parke. 
Skambinti 737-9948

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2457 West 69th Street 
Tet HE 4.7482

i-
į Heating Contractoi

Įrengtu naujus ir perstatau se w 
nūs visų rūšių namo apšildyme

! pečius li alr-oondltlonlng —
' naujus lr senus namus. Stogų 
> rinaa (gutters), vandens Slidi 
, mui boilerius Turiu ir leidimu*

dirbti mieste bei užmiesčiuose ųl 
Darbas atliekamas greitai lr sg- /jį 
žlnlngal Apskaičiavimai, nemo įa 
karnai iSk

Plėšikauja
Kirai taip pat užpuola visokių 

kitų paukščių kiaušinius ir jau
niklius. Vargas gagai ar kitai an
čiai, kuri, išbaidyta iš lizdo be
skubėdama nespėja pridengti pū
kais savo kiaušinių ir tuo būdu 
paslėpti jų nuo akilų kirų. Blo
gai taip pat ir jauniems ančiu
kams, narams ir visų kitų pajūrio 
paukščių jaunikliams, kuriuos 
pastebi didesnių rūšių kirai. Vos 
tik pastebėjęs tokį lengvą grobį, 
kiras padaro ore gražų ratą, nu
sileidžia žemyn, dažnai net nu
tūpęs ant vandens, pasiima glež
ną ančiuką ar nariuką, labai len-

paukščiai irgi gan dideli, nuo 
vieno išskėstų sparnų galo ligi 
kito yra per 1,5 metro, o patys 
jie - maždaug žąsies didumo. Ta
čiau yra ir mažų kirų, strazdo di
dumo. Viena nedidelė rūšis, va
dinama rudgalviu kiru, (Larus 
ridibundus), peri ir Lietuvos eže
ruose ir Nemuno žiotyse. Tie ma
ži kirai yra silpni, liekni paukš
čiai, minta smulkiomis žuvelė
mis ir vabzdžiais. Jie kada, ypač 
pavasarį, seka artoją, panašiai 
kaip varnos, lesinėdami išartus 
sliekus ir vabzdžių vikšrus. 

Gyvena kolonijomis

Nors kirai yra plėšrūs ir ne
taikingi paukščiai, tačiau jie 
mėgsta perėti didelėmis bendruo
menėmis, arba kitaip tariant, ko
lonijomis. Kiekvieną koloniją daž 
niausiai sudaro vienos rūšies ki
rai, o vienos kolonijos porų skai
čius labai įvairus -nuo trijų-ketu
rių porų iki keliasdešimt arba iki 
kelių šimtų. Tokia kolonija 
mėgsta užimti neprieinamas sta
čias uolas su žymiais iškyšuliais, 
kur vietos yra tiek, kad galėtų 
tilpti kiaušiniai ir jaunikliai.

Ką tik išsiritę iš kiaušinių ki- 
rukai yra labai gražūs padarėliai, 
apšepę tankiais pūkais, kanapė
ti, su juodais taškeliais ir dryže
liais. Dėl to margumo jie yra 
kiek panašūs į akmenis, tarp ku
rių ir slapstosi, todėl juos pama
tyti nelengva.

J. Mškns

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame rišu rūšių stogus Tais.,
ue arba dedame naujus kaminui, ri 

nas, nutekamuosius vamzdžius Da 
žome iš lauko Taisome mūrų 'tuck 
polntlng” Pilnai apsidraudę Visas 
darbas garantuotas

1-6047 arba R0 2*8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EX PRESS 

2501 W. OO St. Tel. VVA 5-2737
2008 W. 00 St. Tel. VVA 5-2787
3333 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis jvatriu prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 Weat 63rd Street 

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

Tel. GR 0-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls
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BANGA

A. -j- A.
Gen. štb. Pulkininkui 

POVILUI ŽILIUI mirus, 
žmonai MARIJAI, broliui, seserims ir kitiems arti
miesiems reiškiame širdingiausią užuojautą.

Panevežiečių Klubas

A. -Į- A.
VYTAUTUI PAGIRIUI 

mirus,
jo žmonai ELENAI, dukrai GAILUTEI bei giminėms 
reiškiame mūsų gilią užuojautą.

Ida ir Balys Karazijai

Perskaitę Drangą, duokite kitiems pasiskaityti.

2 butų mūras, 2 auto garažas, Ge
ležinė tvora, platus lotas. Marų. pr. > 
$20,200.

4 butų mūras, garažas. Viskas i J 
kaip nauja. Prie pat Marąuete pko. 
Įmokėti $12,000.

8 kamb. gražus mūras, 1 % voinios, 
mūro garažas. Tuoj galima užimti. 
Pamatykit. Jmoikekiit $6,000.

5 $6 kiunb. labai tvarkingas namas
iin___ _____ J J . .. , ir 2 auto garažas, gazo šild. PrieRomanas yra Įdomus ir tinka šv. Ritos, Įmokėti $4,000.

vyresniems moksleiviams stu- l butų mūras. Apie $7,000 paja-vyresmcms moksleiviams, Stu ! mŲ per metu3i mO(,ernus namas. Mar-
dentams ir visiems, kurie mėgsta QU6tte pke. Įmokėti $12,000.
, v. ,,, O kamb. mūras, 2-jų auto garažas,lengvesnę grožinę literatūrą. .1% vonios. Arti 71 ir california.

v rsn a 1 re-t- ' Įmokėti $5,000.Knyga gaunama DRAUGE, 2-jų butų mūras — 6 ir 5 kamb.
Modernizuota. Marąuette pke. $7,000. 
Įmokėti.

fttal 4 butu pulkus mūras Mar 
ąuette pke. 2 po 6 kamb. ir 2 ma 

ventojai prašomi pridėti 5 proc. i S, 8 aut°
mokesčiams. VALDIS REAL ESTATE

jos kaina 3.00 dol.
Prie knygos kainos llinois gy-

2458 W. 69th St. RE 7-7200

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING tt SHEET METAI / 
4444 S. Weatern, Chieago S, 111

Telefonas VI 7-3447

IIIIUIIIIIIIIIIIIUIII

KOSTAS BUTKUS
Tel. PR 8-2781

Z1FTATC JR
’TJKLO

voros. ote
liai. Durys

Langai, Ryn 
os TiiroVD*’

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiPii

Kiekvienam įdomi knyga yra
MYK. KRUPAVIČIAUS

KUNIGAS DIEVO IR
ŽMONIŲ TARNYBOJE

Ji tinkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šamą atsakomybę.

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE.

W E NEED 
JANITORS & 
MATERIAL 
HANDLERS

Start at $2.66 per hour, 
with automatic inereases & 
have liberal company bene
fits. 10 paid holidays and a 
real opportunity to advance.

You mušt have a good 
work record and have own 
transportation.

Apply —

HONEYWELL
8330 No. Austin,

MORTON GROVE, ILL. 
or Call 966-5400

An Equal Opportunity Employer

MAN
To learn truck-driving and other 
light duties. Full company benefits. 
Opportunity for overtime. $2.50 an 
hour to start.

EDVVARD WAX CASING 
COMPANY

4021 So. Normai Ave. 
Tel. OA 4-1221

$30,000 A YEAR
I want to talk only to men who 
want to earn $30,000 more per year.
I need two unusual people who relish 
the pursuit of unorthodox goals.

Phone
BOB SCHREIBER 366-0310
BEST LINE PRODUCTS

GUARD
Financial institution.

Full Time 
Age 50 to 60 yrs.

Write to: Draugas, Adv. 8700, 
4545 W. 63rd Street

__________Chieago, 111. 60629

FACTORY HELP VVANTED
Steady Work.

Paid Vacations, Holidays
Life and Hospital Insurance.

Top Pay.
Good Working Conditions.

Apply at Watchman’s Office

COLUAIBIA TOOL STEEL 
OOMPANV

14th & State Street
Chieago Heights, Illinois

COOK - SECOND
Leading Downtown Hotel. Seeks 

Experlenced Swingman. To Handle 
Large Volume. Six Day Week Ope
ration. Wagea open. Pine Benefit 
Program. Steady Employment.

- PIOK CONGRĖSS HOTEL,
520 So. Michigan Ave.

Tel. 427-3800, Ext. 267.
—

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa 
talpa bizniui arba raštinei. Pigus 
$43,000.

Brighton Pke. Mūr. namas — 5 
kamb. butas ir taverna. Labai geras 
biznis. $32,500.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun 
galow. Naujas šildymas. Garažas,
$17,900. , o

Prte Homan ir 73-ėios. Mūr. 5 1 UKAUbt galima gauti Vidu
kamb. bungalow. 10 metu senumo. I tiniško formai, Anir.u Var».,Reikia apžiūrėti $2o,9oo unisKo rormate Aušros Vartų

Marijos paveikslų,
tik po 25 ct.

Paveiksią tinkami Įrėminti, 
prisiminimu, garsiosios švento-

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

kurių kaina

5 kamb. mūr. bungaloiv prie 71 
ir Rockwell Galima tuoj užimti. 
$18,500.

0 kamb. švarus mūr. biingalou
Marąuette pke. Tuščias Galima tuoj 
užimti. $19,500.

2 butai po 4 kamb. ir 2 kamb. rū
sy. Mūr. prie 71 ir Rookwell, $26,700

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr.
tu* • . . i I bungalow. prie 72 ir CaliforniaIllinois gyventojai prie knygos $24.700.

kainos prašomi pridėti 5 —— *—Svar"s n,ed pr,e SR tr

vės Vilniuje

mokesčiams.
prOC 1 VVestern. 5 ir 4 kamb butai. 37 p.

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ

sklypas. Dvigubas garažas. $10.900 krelpkites į “Draugą”, kuris spau*- 
•10 metu mflr. rezidencija ” - ■ .. ..
Albany 2 maš. garažasTV, Mh, Stereo, TV antenos,|  ......... ............................................ 1 ph/t?”!; *&KS* fS.1 ■“'J'““"“ f-

Air-eonditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

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

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
nž apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
Chioago, Hlinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4339
itniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiB

Didžiojo poeto Dantės intymiuo 
sius pergyvenimus su Beatriče at- \ 
skleidžia jo vienintėlis prozinis kū- i 
rinys, paįvairintas nuostabaus gro 
žio eilėmis,

Nauj’asis Gyvenimas

Skelbkites “Drauge”.

Platinkite “Draugą”.

11 butu, 10 metų. 2-jų aukštu mū.r 
namu prie 71 ir Californla. $162,000

S t p. tinkamas statybai sklypą* 
prie 72 lr Maplevvood $.10.600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st Str., Tel. 925-6015

tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

SHOE SALESMAN
Experienced 

Full Time — Good Salary 
GOLF MILL SHOPPING CENTER

L A MM SHOES
Tel. — 299-1416 NILES, ILL.

SHIPPING — RECEIVING 
CLERK
Steady Work 

Mušt Speak English

PAKULA & COMPANY 
218 S. Wabash, 7th Floor

REAL ESTATE
iiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiim

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.

ILEI ŠATAS — REALTOR
Main office 5727 W. Cennak Rd., Cicero, UL Tel. OL 6-2288

Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty- į 
ruolis, Goethės, Šilerio, Šekspyro j 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T Turime šimtus namų Clceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš- kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į musų įstaigą 
ta meniškom iliustracijom, įrišta į ** išsirinkti iš katalogo, 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimĮiHiHiiiiuiiiiiiii

Illinois State gvyentojai prie kainos 
turi pridėti 5% mokesčių.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

NERIS REAL ESTATF
Persikėlė į naujas patalpas 

3005 W. «3rd STREET TEL. 471-0321

RADIO PROGRAMA 
— o —

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN. 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 va, 
pr- pietų perduodama, vėliausio
a,aulinių 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. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lt 
dienraštis “Draugas”.

HELP WANTED — MOTERYS

BRIDAL FITTER
FULL OR PART TIME 

Good starting rate. Experience re
ąuired. GILMORE’S, Oak Park 
Avenue, at Lake.
OAK PARK, ILL. — Tel. 888-2800

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS \ND HANDLE."

80 and 50 gal. Free delivery 
5622 So Racine 434-111?

Perskaitę "Draugą”, duo
kite jį kitiems pąsiskaitytL

SECRETARIES
We are presently accepting applica- 
tions for exceptional secretarial posi
tions which exist in our otfices. The
se positions involve full secretarial du
ties includin;!’ typing. shorthand, and 
filling. Applieants mušt be able to ac- 
cept responsibility and work under a 
minimum of supervislon.

Position offers excellent salary, 
worklng conditions and fringe bene
fits.

If you are Interested, telephone or 
visit our Personnel Office. All inąui- 
ries held ln striet and oomplete con
fidence.

For an appointment please call
MR. G. L. GOCKEN. 225-4522

THE METRIX
CLINICAL DT AG NO STIGS DIV. 

ARMOUR PHARMACEUTICAL CO.
530 E. Slst SU Chieago, HL

Remkite “Drauge”.



PARENGIMAI CHICAGOJE
Lapkr. 2 d. — Marijonų ben

dradarbių Chicagos apskr. žai
dimų popietė vienuolyno svetai
nėje.

Lapkr. 8 d. — Jūrų šaulių 
kuopos Ciceroje Švyturio ba

*lius B. Pakšto salėje.
— K. Donelaičio lit. mokyk

los tėvų komiteto ruošiamas 
metinis balius. Inn Motion

Lapkr. 9 — Anglijos liet. klu 
bo literatūros ir dainų vakaras 
Jaunimo centre.

Lapkričio 15 d. — Senojo Bri
tanijos liet. klubo Chicagoje tra
dicinis metinis Iinksmavakaris

j^B. Pakšto salėje.
_  Dail. J. Paukštienėj tapy

bos parodos atidarymas Čiur
lionio galerijoje.

— Ohicagos liet. operos tra
dicinis balius Personality Lodge 
salėje, 4740 So. Cicero Avė.

Lapkr. 16 d. 4 vai. po p. — 
Mykolo Sleževičiaus 30 m. mir
ties sukakties minėjimas Jauni- 
mo centre.

Lapkr. 22. _  DLK Birutės
dr-jos Chicagos skyriaus tradi
cinis balius — koncertas Jaun. 
centro salėje.

— Brighton Parko lit. mo
kyklos vakaras — balius B. 
Paikšto salėje.

Lapkr. 23 d. — LB Chicagos 
apyg. Gage parko salėje ruošia
mas jungtinis lit. mokyklų kon
certas.

Lapkr. 26—80 d. Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas Jaunimo 
centre ir Midway House.

Lapkr. 29 — Melrose Parko

Sausio 11 d. —Prez. A. Stul
ginskio minėjimas Jaun. centre.

Sausio 31 d. Taut. šokių gru
pės “Grandis” tradicinis vaka
ras Jaunimo centre.

Vas. 22 d. — Putnamo sese
lių rėmėjų vakarienė Jaunimo 
centre.

Kovo 1 d. — Chicagos skautų, 
-čių ruošiama Kaziuko mugė 
Jaunimo centre.

Kovo 7 d. — “Šatrijos” ruo
šiamas sol. ' A. Stempužienės 
rečitalis Jaun. centre.

Bal. 11 d. — Dzūkų koncertas 
Jaunimo centre.

Ką astronautai iš menulio atvežė
J. VENCKUS, SJ.

Apollo XI astronautų iš mė- tas vienas dviejų svarų akmuo 
♦nulio paviršiaus atgabenta me- Smithsonian Institute Cambrid 

džiaga yra mokslininkų labai ge, Mass. Laboratorijos gaus po 
stropia’ tyrinėjama. Jau aiškė- 10 gramų savo studijoms, 
ja iš ko mėnulio akmenų gabai- Radioaktyvūs procesai paste

bėti ir ant mėnulio; šie proce
sai padeda nustatyti mėnulio 
uolų ir akmenų amžių, kuris šie 
kia 4—5 bilijonus metų. Taigi 
mėnulio akmenų ir dulkių am
žius beveik supuola su žemės 
uolienų amžiumi.

Kaip atsirado mėnulis 
lira trys galimybės: 1. Mėnu-

LB ir lit. mokyklos metinis kon 
certas — balius, Eagles Hali, 
145 Broadway.

Lapkr. 30 — Clevelando 
“Grandinėlės” koncertas, “Mar 
gučio” ruošiamas Marijos aukšt. 
mokyklos salėje.

Gruodž'o 7 d. Jaunimo cen
tro tradicinė vakarienė.

Gruodžio 14 d. — “Kerną- 
vės” tunto kūčios Jaunimo cen-, 
tre. ‘

Gruodžio 20 d. — Roselando Į1 
lit. mokyklos Kalėdų eglutė. , 
Programoje “Paskutinė Lanky
toja Betliejuje”.

Gruodžio 31 d. — Korp! Gied
ros ruošiamas Naujųjų Metų 
sutikimas Pressman’s Hali, 5717 
So. Kedzie Avė.
• _  Vytauto Didžiojo šaulių
kuopos ruošiamas Naujųjų Me
tų sutikimas Vyčių salėje.

1970 metai

lai ir jo dulkės susidarė. Visus 
domina klausimas, ar mėnulio 
žemė tos pačios prigimties, kuiną 
mes savo kojomis mindžiojame? 
Jau galima aiškiai pasakyti, 
kad mokslininkai mėnulio žemė
je (akmenyse ir dulkėse) aukso, 

<, sidabro ar platinos nei žymės 
nerado.

Koks nusivylimas. Vadinasi, 
mėnulis netrauks tų žmonių, 
kurie brangina ir ieško taurių
jų metalų.

Labai mažai terado švino 
(lead, plombum), bismuto, so- 
diumo arba natriaus, paskui po- 
tašo įkalinus. Potašas yra vokiš
kas žodis, paeinąs nuo Pott- 
Asche, reiškia pelenai, kuriuos 
žmonės puodu išneša iš savo 
(krosinių. Natris yra toks pigus, 
ji žmonės perka kaip sodę, iš 
kurio beveik visos mūsų dezin
fekavimo priemonės yra pada- 

‘ rytos. Mes negalime išsivaiz
duoti gyvenimo be švino; ką da
rytų be jo visi plumberiai? Vi
sų šių elementų mėnulyje tik
žymės _  maži kiekiai. Atrado
daug heliumo dujų, kurios pir
mą kartą buvo atrastos saulės 
atmosferoje (1868) ,o žemėje 
daug vėliau, tik 1895 metais. 
Dujos labai lengvos, tik vande
nilis lengvesnis už jas. Jos ne- 

u turi nei spalvos, nei kvapo ir 
nei skonio. Kadangi dujos leng
vai neužsidega, vartoja skridi
mo aparatams. Mėnulyje yra 
chromo, tai kieta, gražios spal
vos medžiaga, todėl ją vartoja 
stiklui dažyti Kiek daugiau rado
cheminių elementų, kurių pa
prasti žmonės nėra nei vardo 
girdėję. Tai — titaniumas, yit- 
riumas ir zirconiuimas. Visi ši
tie elementai yra geri, vertingi 
pramonėje, labai atsparūs.

Apie mėnulį ir jo medžiagas 
dar negalima daug pasakyti, 
nes dar ne viskas ištirta, kas at 
vežta. Atvežtoji medžiaga išda
lyta 142 laboratorijoms, įvai
riuose pasaulio kraštuose. Juo 
labiau duomenys sutinka, tuo 
tikresni yra rezultatai, tuo tiks 
lesnes išvadas galima bus pa
daryti. Rugsėjo" 17 d. Ijuvo pdde

lis atsirado kur nors beribėje 
erdvėje, skrido netoli žemės, o 
ši savo trauka pagal gravitaci
jos dėsnį pritraukė prie savęs 
ir mėnulis pradėjo suktis apie 
žemę. Nėra giminingumo. 2. 
Mėnulis atskilo nuo žemės ir 
pasiliko suktis apie žemę. 3. 
Mėnulis pasidarė panašiu būdu 
kaip žemė. Mokslininkų tarpe 
buvo nuomonė, kad mėnulis at
skilo nuo žemės, todėl cheminiai 
elementai turėtų būti tie pa
tys. Bet dabartiniai mėnulio 
akmenų ir dulkių analizės duo
menys šios teorijos neremia. 
Mėnulis nėra identiškas žemei. 
Reikės ieškoti kitokių aiškini
mų apie mėnulio atsiradimą.

Yra labai įdomu, Ikiad ant 
mėnulio nėra ir niekados ne
buvo gyvybės bet kokioje for
moje, nes ant mėnulio nėra van 
dens. Be vandens nėra gyvybės 
ir negali jos būti. Atvežtos iš 
mėnulio dulkės ir akmenys nė
ra dar galutinis rezultatas. Tos 
dulkės yra paimtos iš Ramybės 
Slėnio; akmenys ir dulkės gal 
bus kitoki, kai pavyks atgaben
ti iš kalnų viršūnių arba iš mė
nulio gelmių.

— Banginio širdis sveria vie
ną toną.

— Veteranų diena švenčiama 
Amerikoje lapkričio 11 d. Pra
dėta švęsti 1918.

L.V.S. “Ramovė" buv. centro valdybos nariui, | 
aktyviam ramovėnui, generalinio štabo pulkininkui

A. “|“ A.
POVILUI ŽILIUI mirus, 

liūdesio valandoje jo žmonai, šeimai ir artimiesiems 
reiškiame, -giliausią- užuojautą. .. -., ................. y

L.V.S. “Ramovė” Centro Valdyba

Mylimai mamytei
A. -f- A.

ONAI UDRIENEI mirus, 
dukrai VALEI OSTEIKIENEI ir jos šeimai liūdesio va
landoje gilią užuojautą reiškia

Vilniaus Krašto Lietuviu
S-gos Detroito skyrius.

Mielam Collegai
A. f A. FREDUI GRAUDŽIUI

mirus.
Jo žmoną p. KOTRYNA GRIGAITYTĘ-GRAUDIENĘ, 
dukrą RŪTA, sūnų RAIMUNDA, brolį KURTĄ su šei
ma ir kitus gimines bdi artimuosius — širdingai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Zina ir Feliksas Mikuckiai

A. -f- A.
VYTAUTUI PAGIRIUI 

mirus, jo dukrą GAILŲ PAGIRYTĘ ir p. PAGIRIENĘ gi
liai užjaučiame ir kartu liūdime.

Nijolė Binderytė
Biruti Putriūtė

Joana Jankauskienė
ts.

Daytona Beach, Fla., ant Virginia Shioli namo televizijos antenos tūpi balandžiai. Jie čia suskrenda kiekvieną popietę.

Gen. štb. pulikninkui

A. + A.
POVILUI ŽILIUI mirus, 

jo žmonai MARIJAI bei artimiesiems gilią užuojau
tą reiškia

LIETUVOS DUKTERŲ D-JAJ

A. -j- A. Gen. štb. pulkininkui 
POVILUI ŽILIUI mirus, 

žmonai MARIJAI, seserims, broliams ir kitiems gi

minėms reiškiame gilią užuojautą. \

Br. ir Kazys Pabedinskai

A. -f- A.
PETKUTEI BRAŽIONIENEI 

mirus,
jos vyrą Vladę skausmo valandose nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Genutė, Teresė ir Juozas ūsai

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. + A.
ALEKSANDRAS RIBSKIS

Mūsų mylimas vyras ir tėvelis mirė 1907 m. spalio 29 d. 
Dviejų metų mirties sukakti minint už jo sielų iškilmingos šv. Mi-

Maloniai. prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
sios bus laikomos sekmadieni, lapkr. 2 d., 9 vai. ryto, šv. Dovy
do bažnyčioje, 3207 So. Emerald Avė., Chicagoje. 
velionj savo naikiose.

O tu mūsų brangusis, męs tave 
Dievas tau suteikia amžinų ramybę.

niekada neužmiršim. Tegul

Jų
Tie kurie yra iškeliavę J amžinybę, jie nėra mirę, 

neužmirštame. tol kol mes

Didžiai nuliūdę ŽMONA BRONE IR 
ALGIMANTAS

SŪNŪS VYTAUTAS IR
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IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VILIAU

1 PETER TROOST 
! MONUMENT 

COMPANY
= 6440 S. Pulaski Road,
| Chicago, III. 60629
| ČESLOVAS VITKAUSKAS 
s ) District Manager 
| Tel.: 585-0242 ; 585-0243
~ »«I'»KIHH«»I»»’>»»I‘II|M!; II l|ll> M I(lllllllllllllllll/

lllllllllllllllllllllllllltlflllllivitlllllllllltll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankaboe, Transmisijos 

Tune-up lr Motorų Remontas

5759 So. Western Avo.
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospeet 8-9533 
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

GĖLĖ
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 

Ir kitokioms orogoms
GUŽAUSKŲ 

BEVKKLT HILUS GFI INYŪ1A 
2443 W. OSrd Street, Cldcago, Illinoia 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

STEP. C. LACK IR SONOS
( LAURA WIOZ)

2424 W. 69tb Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place_______ Tel. Virginia 7-667?

PETRAS BIELIONAS
4348 S. Callfornia Avė. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Ava. TaL VArds 7-340I

REMKITE “DRAUGĄ’

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. spalio mėn. 31 d.

— Be pinigų niekas tavęs ne
matys. (šakiškių patarlė).

— Pons Dievs visiems ati
duodi vieniems nueidamas, ki
tiems pareidamas. (Ylakiškių

patarlė).

__ Amerikiečiai 1965 m. iš
leido 12 bil. dol. alkoholiui o 2 
bil. knygoms.

PULK. PETRUI GENIUI mirus,
skausme likusią žmoną p. V. GENIENĘ bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiu

J. Saunorienė

A. + A.
PULK. POVILUI ŽILIUI mirus, 

jo žmonai MARIJAI ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

I
Marija ir Petras šatuliai 

Rožė ir Jonas Tijūnai

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARUUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108*09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVE REpublic 7^600

LAIDOTUVIŲ OIREKTORIAi 
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

Teleto.^ — TArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III. Tel. OL 2-1003
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X Vysk. Vincentas Brizgys 
Šiandien išskrido į Kanadą, kur 
dalyvaus Kanados kunigų vieny
bės susirinkime ir lapkričio 1—2 
d. lietuvių katalikų suvažiavi
me Toronte. Iš ten eteris į New 
Yorką aplankyti sergančio kun. 
S. Railos ir aptarti religinės 
šalpos reikalų. Lapkričio 9 d. 
dalyvaus Provddence, R.I., lietu 
vių parapijos 50-ties metų jubi
liejuje.

X Dail. Prano Baltuonio pa
roda. šiandien 7:30 v. v. Jauni
mo centro didžiojoje salėje ati
daroma Prano Baltuonio įdomi 
iš medžio šaknų bei šakų sukin
tų Skulptūros darbų paroda. Ji 
bus atidaryta tik dvi dienas: 
šeštadienį ir selkmadienį nuo 10 
vai. ryto iki 10 vai. vakaro. Ne
praleiskite šios retos progos pa
matyti dar niekad nematytų fan 
tastiškų kūrinių.

X Kazys Kleiva, Pasaulio lie
tuvių katalikų organizacinio ko
miteto pirmininkas, išvyko į 
Torontą dalyvauti lietuvių ka
talikų suvažiavime, kuris vyks
ta lapkričio 1 ir 2 dienomis.

X Mirusiems pagerbti šv. Ka
zimiero kapinėse iškilmės vyks 
lapkričio 2 d., sekmadienį, 12:15 
vai. su maldomis, kurioms va
dovaus kun. Ed. Abromaitis, ir 
giesmėmis. Iškilmės bus prie 
kapinių steigėjo kun. M,. Kriau
čiūno paminklo. Mirusiųjų pa
garbai prieš Vėlinės demonstra
cijų miesto centre nebus.

X “Prieš sutemas“ yra sep
tintasis rankraštis atsiųstas 
“Draugo” romano konkursui, 
pasirašytas Nenuoramos slapy
vardžiu.

X Chicagos Lietuvių Kęstu
čio pašalpos klubo mėnesinis 
narių susirinkimas įvyks sekma
dienį, lapkričio 2 d. 1 vai. p.p., 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

X Dailininkė Vanda Balukie-
nė padovanojo didelį, gražų 
kūrinį LDK Birutės dr. rengia-, 
miam koncertui — baliui, kuris 
įvyks lapkr. 22 d. ir į kurį ma
loniai kviečiama visa lietuviš
koji visuomenė gausiai atsilan
kyti ir laimėti šią dovaną. Kon
certe dalyvauja solistė Janina 
šalnienė. (pr.)

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

(sk.)
X ANGLUOS LIETUVIŲ 

RAŠYTOJŲ R. Spalio, VI. Šlai
to, J. Gailiaus, K. Barėno ir kt. 
kūrinius išgirsite ir nusipirksite 
š. m. lapkr. 9 d., sekmadienį, 2: 
30 p. p. atvykę į

Literatūros - muzikos šventę 
Jaunimo centre

Asmeniškai dalyvaus pirmą 
kartą Chicagon atvykęs poetas 
VL. ŠLAITAS ir rašyt. J. KUZ
MICKAIS GAILIUS. Vietinę tal
ką sudarys aktorės Elena Blan
dytė ir Eglė Vilūtienė, jauna pia
nistė ir sesučių kanklininkių 
kvartetas. Ro programos bus 
banketas svečiams rašytojams 
pagerbti. Bilietai gaunami Mar
giniuose ir pas visus CHICAGOS 
ANGLUOS LIET. KLUBO val
dybos narius. (pr.)

X Lietuvos Dukterų dr-ja

rengia senų rūbų išpardavimą 
— Rummage Sale, kuris įvyks 
lapkr. 5—6 d. d., nuo 9 v. r. iki 
8 v. v., Cardinal Mundelein sa
lėje, 2306 W. 69 St. Jums ne
reikalingus, švarius bet dar var
totinus rūbus prašome pristaty
ti lapkr. 4 d., nuo 4 iki 8 v. v. 
į tą pačią salę. Dėl smulkesnių 
informacijų skambinkit tel. HE
6-1722 arba 233-4345 arba BE 
7*9057. (pr.)

X Vysk. Antanas Deksnys 
spalio 26 d. suteikė Sutvirtini
mo sakramentą trisdešimt vie
nam Vasario 16 gimnazijos mo
kiniui. Po to jis tarėsi su 14-a 
Vokietijos lietuvių kunigų, šiuo 
metu jis yra Bad Woerisho(fene, 
Vokietijoje.

X Cicero Šv. Antano parapi
jos žemesniosios lituanistinės 
mokyklos tėvų susirinkimas šau 
kiamas sekmadienį lapkr. 2 d., 
tuojau po sumos, lituanistinėje 
klasėje. Visi tėvai kviečiami da
lyvauti.

X Vilniaus krašto lietuvių
s-gos Chicagos sk. tradicinis 
kapų lankymas Vėlinių proga 
bus lapkričio 2 d. Į tėvų ma

rijonų koplyčią Mišioms renka
mės 10 vai. r. Po pamaldų vyk 
sime į Šv. Kazimiero kapines 
aplankyti sąjungos narių kapus.
Visus kviečia valdyba.

X Anglijos lietuvių pasirody
mas Lietuvių Televizijoj bus 
lapkr. 2 d. 8:30 v.v., tinklas 26. 
Jame dalyvaus gabūs studentai 
akordeonistai Raimundas ir 
Edmundas Šilkaičiai, sesutės 
Rūitavičiūtės, Kazytė Brazdžio
nytė.

Juozas Rachunas yra vienaitel s 
lietuvis visame Illinois valstijos 
kanddatų sąra'.e į konstitucijos 
perrašymo poziciją. Rinkimai bus 
lapkričio 18 d. 27-to Illinois sena 
to distrikto gyventojai (Marąuette 
Parko apylinkėj) galės paremti lit* 
tuvį kandidatą.

X Vilniečių žiniai: lapkričio 
2 d., sekmadienį, per Vėlines 10 
vai. ryte, Tėvų Marijonų koply
čioje, 6336 So. Kilboum Avė., 
bus laikomos šv. Mišios už mi
rusius Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos narius. Po pamaldų 
bus lankomi mirusių narių kapai 
Lietuvių Šv. Kazimiero ir Lie
tuvių Tautinėse kapinėse. Visi 
nariai prašomi dalyvauti, (pr.)

X Kristalas, sidabras, porce- 
lanas, meniški odos ir medžio 
dirbiniai, aukso, gintaro, kult. 
perlų ir kt. papuošalai, vyrams 
ir moterims šveicariški laikro
dėliai ir daugybė kit. dovanoms 
prekių. Pasirinkimas visada di
delis, kainos, kur galima, nupi
gintos. Terra, 3237 West 63rd 
(St., tel. 434-4660. (sk.)

X Chicagos Lietuvių Medžio
tojų - Meškeriotojų klubas kvie
čia visus į šampano balių, lapkr. 
8 d., 8 v. v., Marąuette salėje, 
6908 So. Westem Avė. Įėjimas, 
valgiai ir šampanas 3 dol. Gros 
Ramonio orkestras. Rezervaci
jom skambinkit 776-8688. (pr.)

X Liberty Tailoring and 
Cleaning Service (Adolfas Na
rna Juška), 1403 S. 49 Court, 
Cicero, III., tel. 656-6978, pri
ima visokius drabužius valymui 
ir daro visokių rūbų pataisy
mus ir taip pat valo langų užuo
laidas (drapes). Darbo valandos 
nuo 7 v. r. iki 7 v. v. kasdien, 
išskyrus sekmad. (sk.)

X Dirbanti moteris ieško 
trijų kambarių buto Brighton 
parke skambinti po 5 v. v. LA 
3-4692. (sk.)

X Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Barnes & Johnson, Ine., 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stocktorolfleris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. Suinte
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotų telefonu. (sk.)

X Naujas klebonas kun. Ju
lijonas Giinis, 'buvęs vikaru 
Šv. Juozapo parap. So. Chicago
je, kardinolo John Cody pasiir
tas (klebonu į Šv. Alfonso para
piją Lemonte. E>uvęs ten klebo
nu kun. St. Gaučias paskirtas 
asscc. kapelionu seserų kazimie- 
riečių motiniškame name.

X Dr. Vytautas Kiemas, In
formacijos ir erdvių technologi
jos posėdžio moderatorius Moks
lo ir kūrybos simpoziume, skai
tys paskaitą: “Optimalinis foto
grafavimo spalvų parinkimas 
Marso paviršiaus išryškinimui”.

X Vėlinių prisiminimą orga
nizuoja Pr. Dielininkaičio kuopa 
šį sekmadienį, lapkričio 2 d. Vi
si renkasi į Marąuette Parko 
parapijos salę 7 vai. vak. Po 
trumpos programos iš salės ei
sena su žvakutėmis į bažnyčią 
trumpam susikaupimui.

X Chicagos tautinių šokių
grupė “Grandis”, vadovaujama 
mo’:. Irenos Smieliauskienės, at
stovaus Chicagos lietuvius “Ho
liday Folk Festivaly”, kuris į- 
vyks Navy Pier šį šeštadienį ir 
sekmadienį, lapkričio 1 ir 2 die
nomis. Lietuvos programos dalis 
prasidės 7:20 vai. vak. “Gran
dis” jau eilę metų savo šolkių 
dailiu išpildymu džiugina ne tik 
lietuvius, bet ir .kitataučius.

X Chicagos Aukštesniosios 
lituanistinės mokykios (Jauni
mo centre) visuotinis tėvų susi
rinkimas išrinko šitokį naują 
tėvų komitetą: A. Kerelis, Dana 
Barauskienė, K. Burba, p. Če
paitienė, B. Sekmafcienė, p. Ba
cevičienė, p. Ūsevičienė, Joilan- 
da Kerelienė ir p. Lapkienė.

X Tvirta lietuviška spauda 
suinteresuoti mūsų skaitytojai, 
todėl ją savo aukomis stiprina. 
“(Draugą” parėmė: Juozas Sko- 
rubslkas — 3 dol., S. Naikaus- 
kas, J. Ramanauskas — po 2 
dol,, A. Apanavičius — 1,10 dol. 
Labai ačiū.

X Balfo Bridgeporto Sky
riaus auikų rinkėjai jau lankosi 
po namus, prašydami aukų užjū 
rio vargšų lietuvių šaipai. Mieli 
bridgeportiečiai, neatstumkite 
rinkėjų nieko nedavę. Paauko
kite pagal savo išgales. Šįmet 
reikėtų net stambiau aukoti, nes 
persiuntimo mokesčiai yra (pa
kelti, Balfas turi daugiau išlai
dų.

X Lietuvių namų draugija ir 
Dariaus - Girėno klubas Detroi
te įteikė “Draugo” atstovui De
troite VI. Seleniui aukas mūsų 
dienralščiui paremti. Pirmoji or
ganizacija paskyrė 20 dol. Ant
roji — 10 dol. Abiems organi
zacijoms vadovauja dr. Vyt. Mi
leris; jos glaudžiai bendradar
biaudamos rūpinasi Lietuvių na
mais ir tuo atlieka didžiulį lie
tuvių kultūros išlaikymo darbą. 
Tai jau antra tų or-jų veikla 
mūsų dienraščiui, dr. V. (Mileriui 
vadovaujant. Nuoširdžiai dėko
jame.

X Marąuette Parko Lituania 
tinės mokyklos tėvų (komitetas 
šį sekmadienį lapkričio 2 d., 2 
v. p.p. parapijos salėje šaukia 
visuotinį tėvų susirinikimą. Bus 
svarbūs pranešimai, mokyklos 
reikalais. Kviečiami visi tėvai 
dalyvauti.

X Brighton Parko Namų sa
vininkų d-jos susirinkimas įvyks 
šį penktadienį, spalio 31 d., 7:30 
v. v. Vengeliausko svetainėje, 
4500 S. Talman Avė. Nariai ir 
svečiai prašomi gausiai daly
vauti.

L. Venckus, Anglijos Lietuvių klubo 
pirmininkas. Klubas iš Anglijos pasi
kvietė 2 rašytojus.

Spalio 6 d. Clevelande, Ohio, įvyko B. Markaičio koncertas. 
Čia po koncerto J. Ignatavičiūtė įteikia B. Markaičiui dovaną. Prie mik
rofono vienas iš rengėjų — H. Stasas. Nuotr. J. Garlos

M AR TI IR TOLI
J A VALSTYBĖSE
Dr. J. K. Valiūnas, VlikO'

pirmininkas spalio 18—<21 d. pateikia KLB tarybai gautų lė-
lankėsi Madride. Visas 4 dienas 
jis skyrė nuo spalio 1 d. per 
tautinį Ispanijos radiją pradėtų 
transliuoti lietuviškų programų 
reikalams. Spalio 18 d. buvo 
pakviestas pas estų atstovą Is
panijoje ir estų radijo progra
mų vedėją dr. V. Raud’ą vaka
rienės, kur kartu su lietuvių ir 
latvių programų vedėjais apta
rė pabaltiečių transliacijų reika
lus. Spalio 19 d. susitiko su esa
mais ir numatomais lietuviškų
jų radijo transliacijų darbuoto
jais, svarstė programų paruoši
mo ir perdavimo (klausimus. 
Spalio 20 d., lietuvių ir estų 
programų vedėjų lydimas, Ispa
nijos informacijos ir turizmo 
ministerijoj dr. J. K. Valiūnas 
aplankė Ispanijos tautinio radi
jo transliacijų į užsienį direkto
rių Don Luis de Andrės, Infor
macijos ir Turizmo ministerijos 
ryšių skyriaus vedėją ISantiago 
de Pablo, spaudos departamento 
direktoriaus pavaduotoją ir ju
ridinio skyriaus vedėją bei Mad 
rido universiteto teisių fakulte
to prof. dr. Josė Angel Castro 
Farinas. Su visais kalbėjosi apie 
lietuvių radijo programas ir 
pakvietė rytojaus dieną pietų. 
Tą pačią dieną vakare turėjo 
su (lietuviškų transliacijų redak
torium pasikalbėjimą, trukusį 
15 minučių, t. y. visą programos 
laiką, kuris buvo perduotas į 
Lietuvą. (Spalio 21 d. Ritzo vieš
bučio atskirame kambary suruo 
šė aukštųjų Ispanijos informa
cijos ir turizmo ministerijos 
pareigūnų garbei pietus, į ku
riuos atvyko spalio 20 d. aplan
kyti estų, latvių ir lietuvių pro
gramų vedėjai. Visi pareigūnai 
parodė pabaltiečių problemų su 
pratimą. Tą pačią dieną vakare 
VLIKo pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas išskrido į Barče! oną. 
Lietuviškos radijo transliacijos 
ligi šiol netrukdomos ir gerai gir I 
damos. (E)

KANADOJ
— Kanados LB tarybos su

važiavime (spalio 18—19 To
ronte) buvo pateiktas ir Tautos 
fondo atstovybės Kanadoje pra 
nešamas, iš kurio matyt, kad 
Bendruomenė pagrindinė lėšų 
Lietuvos bylos reikalams telki
mo talkininkė, ir kad tame lėšų 
telkime dalyvauja visos KLB 
apylinkės. 1966 metais Tautos

NURIEDĖJO NUO BĖGIŲ
Šeši Indiatna Harfoor Beit ge

ležinkelio prekiniai vagonai nu- 
fondui jose surinkta 5,271 dol., Į riedėjo nuo bėgių prie Ashland ’ 
1967 — 6,056, 1968 _  TF ir ir 138-tos. Vienas vagonas ap-
Jungtiniam finansų komitetui 
nepriklausomybės atstatymo su
kakties proga — 11,071, 1969— 
6,724 doleriai. 1968 metais su
rinktos lėšos paskirstytos, kaip 
sutarta, būtent — Tautos ifon-
dui 5,618.65 dol., Jungtiniam fi- $68,000 už pardavinėjimą ciga-
nansų komitetui_  2,334.50 dol. j rečių, ant kurių pakelių nebuvo
ir KiLB valdybai — 2,300.00 dol. j pažymėti valstijos mokesčių 
Atstovybė tam tikrą surinktų ženkleliai.
lėšų rezervą laiko banke savo
žinioj, ir gautas palūkanas nau
doja lėšų telkimo išlaidoms ap
mokėti. (Pirma minėtose sumo
se įskaitytos ir pajamos iš palu- nijos darbininkų streikuoja, 
kanų), šiais metais atstovybė}Įmonė turi fabrikus 1500 S. 54 
yra persiuntusi į TF Netv Yorke avė., Ciceroje ir 5600 Taylor st. 
lygiai 6,000 dolerių, ir dar turi j (Streikas gali ilgai užsitęsti.

LIETUVIŲ KUNIGŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kunigų vienybės Chi
cagos provincijos valdyba ma
loniai kviečia narius ir svečius 
lietuvius kunigus dalyvauti šios 
provincijos kunigų metiniame 
susirinikime. kuris įvyks šių me
tų lapkričio 4 dieną, 2:00 vai. 
po piet Marijonų seminarijoje, 
Clarendon Hills, III. Dienotvar
kėje bus aptarta daug svarbių 
reikalų ir bus naujos provinci
jos valdybos rinkimai. (Susirin
kimas bus užbaigtas bendra ku
nigų vakariene, pagerbiant ir 
arčiau susipažįstant su nauja 
tėvų marijonų vadovybe.

Į šį svarbų ir aktualų susirin
kimą provincijos valdyba kvie
čia dalyvauti visus Iįetuvių pa
rapijų klebonus, asistentus, lie
tuviškų vienuolijų kunigus ir vi
sus privačiai gyvenančius lietu
vius konfratrus. Asmeniškų 
(kvietimų nebus siunčiama. Dėl 
rezervacijų vakarienei prašome 
paskambinti į Marijonų semina
riją: FA 3-1441 (Fr. Vaškas) 
arba PR 9-7181 (Fr. Kireilis).

Prov. valdyba

ELZBIETA IR JUOZAS
MATEVICH ATŠVENTĖ 

AUKSINĮ JUBILIEJŲ
Spalio 12 d. Elzbieta ir Juo- 

mirusį Lietuvoj šių metų sau- zas Matevich, 7127 So. Washte- 
sio 16 dieną. P. Klimas buvo I naw Avė., atšventė savo vedy- 
Lietuvos pasiuntinys Paryžiuje binio gyvenimo auksinę 50 me- 
beveik 18 metų. Yra apžvalga tų sukaktį. Švč. Panelės Marijos 
apie komunistų partijos užsipuo Gimimo parapijos bažnyčioje 
limus šiemet prieš Ikiaifcuriuos kun. L. Yerkes atnašavo šv. Mi- 
rašytojus Lietuvoj. (Tarp įvai-jšias jubiliatų intencija 11:45 ir 
rių kitų naujienų, nurodyta, kad jubiliatams suteikė palaiminimą 
B. (Sruogos “Dievų miškas”, ir įteikė Šv. Tėvo palaiminimą. 
1967 metais Maskvoj išleistas Bažnyčioje dalyvavo daug žmo- 
prancūzų kalba, į šią kalbą yna nių. Po pamaldų bažnyčioje ju

rezerve 8,265.18 dol. TF atsto
vybė Kanadoje, naudodamasi to
kia Kanados LB talka, visada

šų apyskaitas. (E)

PRANCŪZIJOJE
— Eltos biuletenyje prancūzų 

kalba spalio mėn. laidoj infor
muojama, kaip yra suorgandzuo 
ta lietuvių veikla, siekiant at
gauti Lietuvos nepriklausomy
bę (konkreti informacija apie 
Vliką ir jo institucijas). Be to, 
yra straipsnis apie Petrą Klimą,

verstas ne iš originalo, o iš ru
siško vert imo, ir kad prancūziš
kame vertime veikalas išėjo ge
rokai pakeistas. Pagaliau yra 
pakartotas “Le Figaro” dien
raščio, š. m. spalio 6 dienos, 
anot kurio, _  įėjo į vieną Pra
hos užeigą rusų karininkas, ka
pitonas. Bemanant stojo priešiš 
ka tyla. Trylika čekų geria alų 
ir žvilgčioja į kapitoną. Vienas 
neiškentęs atsistoja ir šūkteli: 
“Tegyvuoja laisva Čekoslovaki
jai!”. Tada kapitonas irgi atsi
stoja, kreipiasi į tą čekų grupę 
ir pusbalsiu taria: “Tegyvuoja
laisva Lietuva!” (E) Teodorą ir Chiesterį. Abudu yra

Elzbieta ir Juozas Matevich

CHICAGOS ŽINIOS

sivertė. Sužeistųjų nebuvo.
NUBAUSTAS UŽ CIGARETES

Robert Koenecke, cigarečių 
urmu pardavėjas, 13136 So. 
Westem, buvo nubaustas

STREIKUOJA HOTFOINT 
DARBININKAI

Apie 2,200 Hotlpoint kompa-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

biliatų Matevich pagerbimo 
banketas buvo 'Gold Coast sve
tainėje, kur dalyvavo apie pora 
šimtų svečių. Buvo kun. Jonas 
Kuzinskas ir kun. L. Yerkes, o 
giminių buvo atvykę ir iš kitų 
miestų. Jubiliejui dalyvavo prieš 
50 m. (buvusių jungtuvių paly
dovai Bernice Kentria ir Parka- 
ree.

E. J. Matevich susituokė 1919 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj. Juoza
pas Matevich yra gimęs Lietu
voje, o Elzbieta Matevich Ame
rikoje. Maitevidh išaugino ir iš
mokslino 2 pavyzdingus sūnus,

Sheet Metai unija streikuojan
tiems pradės mokėti po $15 sa
vaitėje.

JAUNIMAS BALSUOS
Chicago Today dienraštis ve

damajame siūlo, kad Illinois vals 
tijos asamblėja nubalsuotų leis
ti 18 metų sulaukusiems balsuo
ti rinkimuose. Kol kas tiktai 
Georgia ir Kentucky valstijos 
leidžia 18-metiems balsuoti.

$20,000 PREMIJA
Chicagos viešojo knygyno ta

rybos nariai nutarė suteikti 
$20,000 premiją architektui 
paruošusiam geriausią projek
tą 72 metų senumo knygyno 
atnaujinimui prie Madison ir 
Randolph gatvių. Penkių aukštų 
pastato atnaujinimas kainuotų 
apie 10 mil. dolerių.

vedę ir augina šeimas. Juozas 
Mafevich yra išdirbęs 32 m. 
CJT.A. Co., dabar jau 11 m. kaip 
yra pensijoj. Matevich yra am
žini nariai seselių kazimieriečių 
ir pranciškiečių.tėvų marijonų, 
yra nariai Don Varno posto.,. 
Matevich daug veikė parapijoje 
ir kitose draugijose. Yra “Drau 
go” Skaitytojai.

Jubiliatai E. J. Matevich dar 
gerai atrodo ir tegul Dievas 
juos toliau laimina. Visi linki 
jubiliatams sulaukti deimanti
nio jubiliejaus. Rep.

JAUNŲJŲ FILATELISTŲ
PARODOS CICERO, ILL, 

PROGA

Tiėk suaugę, tiek jaunimas 
turi įvairių laisvalaikio pramogų. 
Cicero kolonijoje buvo atkreip
ta dėmesio į vaikų palinkimą 
rinkti pašto ženklus. Vaikų paš
to ženklų paprastai niekur ne
trūksta. O Cicero kolonijoje ke
lių tėvų ir mokytojo iniciatyva 
buvo sudaryta vaikų rinkėjų 
draugija. Kartą per mėnesį jie 
daro susirinkimus, kalbasi apie 
pašto ženklų rinkimą, keičiasi 
pašto ženklais ir t.t. Iš tų vai
kų pasidaro tikri filatelistai. 
Apie pašto ženklus jie daug ži
no, susirenka nemažus rinki
nius. Laisvalaikius praleidžia su 
pašto ženklais, su geografija, is
torija, įvairių kitokių žinių rin
kimu. Nepasakykime, kad tai 
neprasminga pramoga. (Svar
biausia, kad ta pramoga dau
geliui rinkėjų būna labai malo
ni. Ne vienas tų vaikų visą sa
vo gyvenimą bus palšto ženklų 
rinkėjas.

Cicero jaunieji filatelistai 
ypač daug dėmesio skiria Lietu 
vos pašto ženklams. Šį savait
galį, lapkričio 1—2 dienomis 
Cicero šv. Antano parapijos sa
lėje Ibus jų paroda. Tarp kitko 
čia galėsime pamatyti vieno jau 
na filatelisto išdėstytą pašto 
ženklais visą Lietuvos istoriją. 
Kitais parodys dail. Jonyno kū
rybą pašto ženkluose, susisieki
mą paisto ženkluose, astronau
tus, sportą, drugelius, gėles, pa
sakas ir daug kitokių dalykų 
pašto ženkluose.

Jaunuosius papildys parodoje ' 
suaugę. Šįkart pirmą kartą į 
suaugusius išėjęs filatelistas iš 
Melrose Park net 30-tyje lapų 
rodys Lietuvos žyminių ir rink
liavų ženklų kolekciją. Matysi
me lietuviškų medalių, senovi
nių Lietuvos dr naujosios Lietu
vos pinigų. Ištisu parodos sky
riumi bus paminėta DP 25 me
tų sukaktis. Matysime lietuviš
kos keramikos, gintaro ir kt. iš
dirbinių.

Cicero jaunųjų filatelistų bū
relis yra filatelistų draugijos 
“Lietuva” padalinys. Parodą 
globoja LB Cicero apyl. valdy
ba. J. K.

4000 KUBIEČIŲ ATVYKSTA 
Į MIAMI

Jau kuris laikas kai iš Ku
bos Amerikos lėktuvai įveža pa
bėgėlius į Miami. Ir dabar pa
bėgėlių vežimo galo nematyti. 
Imigracijos įstaigos žiniomis iš 
Kubos į Miami kas mėnesį at
vežama 4000 pabėgėlių. Jie visi 
yra apgyvendinami Miami mies 
te.

Amerikos valdžios įstaigoms 
šis masinis (kubiečių įvažiavi
mas sudaro nemaža rūpesčio. 
Bijomasi, kad neįvažiuotų kruni 
naliniai nusikaltėliai ir komunis
tų agentai. Tačiau kontroliuoti 
sunku; Castro valdžia iš anks
to neduoda sąrašų. Sąrašai įtei
kiami lėktuvo vadovui, kai jis 
yra jau pakrautas. Tokiu būdu 
imigracijas įstaigoms Miami sun 
ku patikrinti atvykusius. Kai 
kuriuos jų reikia grąžinti į Ku
bą, o tai nėra maloni procedū
ra. Nežiūrint griežtos (kontrolės 
pasitaiko, kad į Miami yra at
vežami raudonieji lagentai, sabo- 
tažnimkai, narkotikų prekybi
ninkai ir net žinomi kriminali
niai nusikaltėliai. K. KL


