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5 0 LIŪDESIU PRISIMENAME PA VERGTĄJĄ LIETUVĄ 
CHICAGO. — Rytoj, birže

lio 13 d., Sheraton viešbutyje 
5 vai. 30 min. vak. bus atidary
ta komunizmo vykdomo lietu
vių tautos naikinimo paroda. 
Ten pat bus akademija ir va
karienė Lietuvos pavergimo 30-
ties metų sukakčiai paminėti. 
Pagrindinę kalbą pasakys At
stovų rūmų mažumos vadas 
kongr. G. Ford, dalyvaus keli 
kongresmanai, senatoriai, Chi-
cagos miesto atstovai, radijo ir 
televizijos korespondentai. 

Šiuo minėjimu norima atkreip 
ti amerikiečių dėmesį į Lietu
vos kančias komunistinėje prie
spaudoje, į žuvusius už laisvę 
lietuvius ir išeivijos laisvinimo 
pastangas. Minėjime dalyvaus 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvini
mo komiteto pirm. dr. J. K. Va
liūnas, Lietuvių bendruomenės 
vadovai, Chicagos ir kitų arti
mesnių lietuvių gyvenviečių at
stovai. 

Mirė Kerenskis 
NEW YORK. — Vakar mirė 

Aleksander Feodorovič Kerens
kį, Rusijos revoliucionierius, Bu 
vo IV Dūmos narys. Po 1917 m. 
revoliucijos buvo teisingumo mi-
nisteriu, o vasaros vidury ir mi-
nisteriu pirmininku. Spalio mė
nesį bolševikų kontrarevoliuci-
joj jis buvo nuverstas, pabėgo 
į Londoną, vėliau Paryžių, pas
kiausia į JAV. Buvo vienos, ne
dalomos Rusijos šalininkas ir 
apie Pabaltijo nepriklausomybę 
visai negalvojo. 

Laisvės netekimo 30-ties me
tų sukakties minėjimą ir geno
cido parodą rengia Amerikos 
Lietuvių taryba, minėjimo ren
gimui vadovauja dr. L. Kriau-
čeliūnas. Kviečiami visi lietuviai 
šią dieną tinkamai prisiminti rr 
dalyvauti minėjime. 

Kosyginas vel 
užpuolė Ameriką 

MASKVA. — Besiartinant rin 
kimams, sovietuose kiekvienas 
paskirtasis į tarybą turi pasa
kyti rinkiminę kalbą toj rinki
minėj apygardoj, kur jis bus 
"renkamas". Tokią kalbą Mask
vos didžiajame teatre sakė ir 
Kosyginas. Savo kalboj, kaip ir 
visada, pakaltino Ameriką, kad 
ji kalta, jei negalima rasti ko
egzistencijos. Amerika, jo žo
džiais, pergyvena didelę vidaus 
krizę, bet visvien yra tarptauti
nio įtempimo šaltinis. Absurdu 
pavadino kaltinimus, kad Rusija 
įsiveržė į Čekoslovakiją. Paly 

Lenkai paminėjo 
lietuviu parodę 

CHICAGO. — Lenkų laikraš
tis Dziennik Chicagoski gan pla
čiai aprašė lietuvių organizuo
jamą genocido parodą, uždėję 
antraštę, '"lietuviai organizuoja 
parodą: pažink savo priešą". 

Nauja radijo valandėle 
veiks nuo liepos 1 

Vliko pirmininkui dr. J. K. Va
liūnui š. m. gegužės mėn. pra
džioje lankiusis Filipinų respub
likoje, susitarus su Azijos katali
kų vedamos trumpų radijo bangų 
stoties "Veritas" vadovais, gautas 
sutikimas šioje radijo stoty trans
liuoti ir lietuvių kalba. 

Naujoji Vliko radijo, valandėlė 
lietuvių kalba bus pradėta š. m. 
liepos mėn. 1 d. Numatyta kas
dien teikti lietuvių kalba 25 min. 
programą. Pirmoji programa pra
dedama 1:30 vai. po piet, ji pa
kartojama vakare 8 vai. Progra-

gino su Amerikos invazija, kuri i m a D"s perduodama iš juostelių. 
irgi pirma neatsiklausė tautos, 
į kurią žengia kariuomenė. 

Paskui pasidžiaugė, kad su 
didžiausiu ir pavojingiausiu Ru
sijos priešu Europoje, Vakarų 
Vokietija, randama kalba. Ta
čiau tokios kalbos su Kinija Ko
syginas negalėjo rasti ir apie tai 
irgi užsiminė. 

Jo kalba buvo pati kiečiausia 
prieš Ameriką nųo to meto, kai 
Nixonas tapo prezidentu. 

ME IMT E R R A « E A** 
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Viduriniųjų Rytų keturi frontai 

Atidedama Amerikos 
valstybių konferencija 

SANTO DOMINGO. — Bir
želio 22 d. Santo Domingo mies
te turėjęs įvykti Amerikos val
stybių ministerių pirmininkų 
konferencija, nukelta tolimes
niam laikui. Priežastis — nepap
rastai didelis Domininkonų gy
ventojų pasipriešinimas tai kon
ferencijai. Gyventojai yra su
agituoti komunistinių elementų. 
Jau prieš kiek laiko dominin
konuose prasidėjo žmonių pa
grobimai, nušovimai ir netvar
ka kurią čia sukėlė Castro ko
munistai. Neoficialiomis žinio
mis, Domininkonų respublikoje, 
kalnuose veikia dideli partizanų 
būriai. Vyriausias komunistų 
partijos vadas yra pabėgęs į Pa
ryžių ir iš ten diriguoja savo 
partiečius. 

Vėliausiomis žiniomis, numa
tytoji konferencija bus Wash-
ingtone. 

SAIGONAS. — Amerikos bom
bonešiai, pakilę iš Thailando ba
zių, užatakavo priešo pozicijas 
Laose, netoli Saravane miesto, 
kuri neseniai komunistai užėmė. 

Innsbrucko universi
tetui 300 metu 

INNSBRUCKAS. — Pasauli
nio garso Austrijos universite
tas Innsbrucke. kur įvairiais lai
kais, o ypač po H pasaulinio ka
ro studijavo nemaža lietuvių 
studentų, šiomis dienomis mini 
savo įkūrimo trijų šimtų metų 
sukaktį. Jubiliejaus minėjimas 
pradėtas ekumeninėmis pamal
domis, kuriuose dalyvavo Inn
sbrucko vyskupas Rusch, orto
doksų metropolitas Tsitet ir pro 
testantų Bažnyčių dvasininkai. 

Vliko pirmininkas buvo užtik
rintas kardinolo Rufino Santos ir 
"Veritas" radijo stoties direkto
riaus, Guillermo, kad lietuviško
ji programa bus ilgalaikė, ma
žiausia penkerių metų, ta stotimi 
lietuviai galės naudotis ir vėliau. 

"Veritas" radijo siųstuvas — 
stiprus, turi 900 iki 1100 kilova
tų. Programos perduodamos dve-Į 
jomis bangomis: 11.830 ir 17.885' 
Mhz. Stotis tiek galinga, jog kar
tais ji girdima Suomijoje, Norvegi 
joje ar Švedijoje. Jos įrengimai, 
vokiečių pastatyti, patys moder
niausi ir stotis baigta praėjusių 
metų pabaigoje. Siųstuvo ante
nos nukreiptos į Sibirą, taigi, pro
gramos lietuvių kalba galės pa
siekti Sibiro lietuvius. Iš esmės, 
Vliko naujosios radijo valandė
lės transliacijos ir skiriamos Sibi
ro lietuviams. 

Vliko vedamojo radijo valandė
lė veikia Madrido Tautiniam Ra
diofone, be to, Vliko Informaci
jos tarnyba teikia medžiagą lie
tuvių kalba radijo valandėlėms 
per Romos ir Vatikano radijus. 
Lietuviškas transliacijas tebetęsia 
"Amerikos Balso" radijo siųstu
vas Washingtone. (ELTA) , 

Greitkelių statyba 
nutęsiama 

VVASHINGTONAS. — Trans-
portacijos sekretorius Volpe sa
ko, kad greitkelių statybos pla
nas, numatytas užbaigti 1972 
metais, nebus įvykdytas laiku 
ir reikės dar kokių penkerių 
metų. 

Streikai Italijoj 
atnaujinami 

ROMA. — Italijos organizuo
ti darbininkai laike rinkimų bu
vo nutraukę streikus, bet po 
rinkimų streikas vėl atnaujin
tas. Streikuoja pašto, transpor-

Sovietų kliudymai "Grandinėlei 
sudomino amerikiečius 

CLEVELAND. — Dienraštis 
"Plain Dealer", leidžiamas Cle-
velande, taip susidomėjo sovie-

pranesė telefonu apie juos pa
siekusias informacijas, kad at
sistatydinęs amerikiečių amba-

tų daromomis kliūtimis "Gran-1 sadorius Kolumbijoje. Žinios ne 

Britanijos karaliene Elžbieta n ir jos 5 metukų gerbėja Lucy Gooder-
ham. 

JORDANIJOJ PILIETINIS KARAS 
AMMAN. — Jordanija pana- I duržemio jūroje. Al Fatah irgi 
į civilinio k?.- j stov**k?ą. Mū-1 tvirtina, kad kai kurie Jordani-

dinėlės" kelionei į Kolumbiją, 
kad telefonu iš Clevelando krei 
pėsi į mūsų redakciją ir paprašė 
išversti "Draugo" trečiadienio 
numeryje tilpusią žinią,, kaip 
Sovietai stengiasi sukliudyti 
"Grandinėlės" kelionę į Kolum
biją, kad net reikalavo per už
sienio reikalų ministeriją neį
leisti "Grandinėlės". Amerikie
čių laikraštis taip susidomėjęs 
šiom Sovietų pastangom paro 
dyti priespaudą išeivių kultūri
nei veiklai, kad visą tą kelionę 
gyvai seka ir net siunčia savo 

patikrintos ir nežinoma, ar tas 
turėjo kokio ryšio su Sovietų 
kėslais prieš "Grandinėlę". 

WASHINGTONAS. — Nixo-
nas pasirašė jstatymą, kad Ky-
singer Bluff, Missouri, užtvan
ka nuo šiol vadinsis buvusio pre 
zidento Harry S. Truman vardu. 

WASHDsGTONAS. — Nežiū
rint, kad kai kurie unijų vadai 
pasisakė prieš Nbcono politiką 
Azijoj, bet pripažįstama, kad 

korespondentę Jane Scott su dauguma darbo žmonių pritaria 
"Grandinėle". Ši korespondentė I paskutiniesiems sprendimams. 

Bombos ukrainiečių redakcijoje 

SI 
šiai gatvėse vyksta jau kelintą 
dieną. Nuo arabų partizanų kul
kų jau žuvo Amerikos karo at-
tache majoras Robert Perry iš 
Chicagos. Karalius Hussein jau 
ne pirmą kartą ka'bėjc per ra
diją, kad tokiais arabų nesuti
kimais džiaugiasi tik priešas. 

Partizanai tvirtina, kad Jor
dano kariuomenė negailestingai 
šaudo j Palestinos pabėgėlių sto
vykloje esarčias moteris ir vai
kus. Al. Fatah, didžiausia parti
zanų organizacija, sako. kad jau 
žuvo 400 žmonių. Jordanijos ka
ro ministerija irgi tvirtina, kad 
žuvo daug žmonių, tik ji skai
čių sumažina iki 100. Ambulan-
sai nespėja vežioti sužeistuo
sius. 

jos kariuomenės daliniai prisi
dėjo prie partizanų. Kiek tuose 
tvirtinimuose yra teisybės, kiek 
propagandos ir šantažo, sunku 
susigaudyti. Visados esti, kad 
ša ia ginklų, kovojama ir žo
džiais. 

VVASHINGTONAS. — Abiejų 
partijų sutarimu, dabartinis ka
riuomenėn šaukimo įstatymas 
bus pakeistas ta prasme, kad 
pašauktasis turės teisę pasirink
ti karinę tarnybą ar civilinį dar
bą dviem metam. 

Valstybės departamentas su
sirūpinęs paimtų įkaitų ir kitų 
piliečių saugumu. Iš viso, kiek 
žinoma ambasadai, Jordane yra 
535 Amerikos piliečiai. Rūpina
masi jų evakuacija 
frontas Palestinai išlaisvinti, 
kairiųjų partizanų grupė, sako, 
kad jie turi 88 įkaitus ir negali 
garantuoti jų saugumo, jeigu 
vyriausybė noišpildys jų reika
lavimų, t. y. nenustos puolusi 
partizanų. 

Al Fatah partizanų organiza
cija skelbia. Aad Husseino bro
lis, princas Hassan. kuris va
dovauja kariuomenei, mėgino 
nuversti karalių ir prašėsi pa
galbos ir pritarimo iš Amerikos 

Nemažas būrys okup. Lietuvos 
buvusių moksleivių, darbininkų 
ir kolchozininkų priimti į sovie
tų kariuomenę. Vilniaus filhar
monijoje ta proga gegužės 20 d. 
buvo iškilmingos "palydos" su 
koncertu. Jaunuolius "švietė" par
tijos pareigūnai, generolai, "prak-

Liaudies tiškus patarimus" teikė gen. Pet
ronis ir kiti. (E.) 

tacijos darbuotojai, mokytojai. I šeštojo laivyno, stovinčio Vi 

Tokių piratų 
dar nebuvo 

SANTA FE. Argentina. — 
Dar vienas piratas, pirmas isto
rijoje: ginkluotas pilietis liepė 
autobuso keleiviams iškelti ran
ka.-;, o nuleisti galvas, gi šofe
riui važiuoti j Kubą. Už miesto 
ribų jis buvo areštuotas. Matyt, 
tas žmogus nebuvo mokęsis ge-
osn afiios. 

nešinėjo apie vokiečių belais
vius, bet taip pat skųsdavo ir 
kitų tautų kalinius, galimas da
lykas ir lietuvius. 

Kai Adenaueris išrūpino am
nestiją daliai vokiečių belaisvių, 
tas Geruli atvyko į Vokietiją, 
bet ir toliau tarnavo sovietams, 
įsitaisęs Į aukštą postą. Jam bu
vo pavesta pagrobti Slawą 
Stetzko ir jos vyrą Jaroslawą, 
kurie abudu yra labai aktyvūs 
ukrainiečių patriotai, minėto 
žurnalo redaktoriai, dalyviai 
tarptautinių suvažiavimų prieš 
komunizmą, radijo ir televizi
jos paskaitininkai. Vokiečių po
licija, susekusi planą juos pa
grobti, sutrukdė tą Geruli areš
tuodama. 

Pažymėtina, kad vyras ir žmo 
na Stetzko yra dideli lietuvių 
draugai, yra lankęsi "Draugo" 
redakcijoje ir mes esame paskel
bę su jais kelis interview. 

Žinias apie bombas jų įstai
goje ir apie kėsinimąsi juos pa
grobti patvirtino ir ukrainiečių 
centrinė įstaiga Chicagoje, kur 
dirba didelė lietuvių bičiulė Ula-
na Gelevich. 

Vel pasikeitimai 
Nbcono vyriausybėje 
WASHINGTONAS. — Nixo-

no kabinete vėl įvyko pasikei
timai. Darbo sekretorius Shultz 
iš savo pareigų pasitraukia ir 
priėmė paskyrimą būsimai nau
jai tarnybai Baltuosiuose rū
muose. Darbo sekretorium bus 

čių, nulėmė ir tai, kad šaliai buvęs Shultz pagelbininkas Ja-
miesto veikia Akmenės cemento mes D. Hodgson. 
ir kitos įmonės. 

Ryšium su numatyta gamykla, 
kaip paskelbė "Tiesa" (geg. 23), 
Vilniuje neseniai lankėsi Sovietų 
Sąjungos naftos perdirbimo ir 
naftos chemijos pramonės minis
tras V. Fiodorovas su kitais spe
cialistais — rusais. Jie į Mažei
kius buvo nuvykę su valst. pla
no komisijos pirm. A. Drobniu. 
Pasitarimuose dalyvavo partijos 
vadai su Sniečkum, Ferensu, Ma
niusiu, Kairiu ir kt. 

MIUNCHENAS. — Komunis
tai griebiasi naciškų teroro veik 
smų prieš užsieny esančius lais
vinimo centrus. Gegužės 15 d. 
Miunchene, Zeppeliner strasse 
67, kur leidžiamas žurnalas 
ABN (Anti-bolshevik Bloc of 
Nations) buvo išsprogdintos dvi 
bombos. Žmonių nebuvo sužeis
ta, tačiau patalpos buvo apar
dytos. Vokiečių pareigūnai skel
bia turį žinių, kad tai buvo ko
munistų teroras prieš tą žurna
lą ir įstaigą. 

Prancūzų vyriausybės agen
tūra Paryžiuje pranešė, kad vo
kiečių policija areštavo aukštą 
vokiečių senato tarnautoją 
Hans Geruli, kuris buvo sovie
tų šnipas ir kuris turėjo užda
vinį pagrobti ukrainiečių veikė
jus, labai aktyvius ne tik Uk
rainos laisvinimo pastangose, 
bet ir apskritai ant&omunisti-
nėje veikloje. Tas Hans Geruli, 
kai rusai užėmė rytinę Vokieti
jos dalį, buvo areštuotas ir iš
vežtas į Vorkutą. Čia jis buvo 
užangažuotas šnipinėti ir pra-

Dar apie naftos įmonę 
Mažeikiuose 

Naftos perdirbimo įmonė Lie
tuvoje numatyta Mažeikiuose, 
nors anksčiau buvo planuojama 
ją statyti Jurbarke. įmonės rei
kalams tikimasi panaudoti pože
minius vandenis. įmonės staty
mą Mažeikiuose, be kitų priežas 

Karinis triumviratas, kuris dabar valdo Argentiną. Iš k i d. admiroU ^dro Gn.ivi. ,, - vadas gi 
to Laousse ii aviacijos vadas gen. Garlo Rey. Dešinėje buvęs prezi- atas Juan Carios Ongaaia, 

Aieiand-

Statyba numatoma pradėti ki
tais metais. Verta pridurti, kad 
dėl suplanuotos statybos Jurbar
ke okupacinei valdžiai platų me
morandumą buvo įteikę, su 22 
parašais, intelektualai, moksli
ninkai, jų tarpe ir dalis žymiu ko
munistų. Apie tai buvo plačiai 
rašoma Eltoje, gi Costaricos dele
gacijos narė šį klausimą buvo iš
kėlusi Juogt, Tautose. (.ELTAį 

George P. Shultz 

KALENDORIUS 

Birželio 12 d.: šv. Kristijonas, 
šv. Kunara. Ramūnas. Rūta, 

Birželio 13 d.: šy. Antanas, 
šv. Felikulė, Suvaidas, Minkan-
tė. 

Saulė teka 5:15. leidžias 8:25. 

ORAS 

Saulėta, karšta, temperatūra 
apie 90 laipsnių. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1970 m. birželio m. 12 d. 

Redaguoja J. SOLItSNAS 
6641 So. Albany Ave., Chicago, Illinois 60629 

FUTBOLAS DĖMESIO CENTRE 
P. GAPJVYTAS 

Ta-
besi-

ruošdami Meksikos , varžyboms, 
brazilų rinktinės treneris buvo 
pakeistas nauju — tokie dalykai 
turi nemažai problematinės įta
kos į komandą. Betgi daug kas ti 
kiši brazilų vienuolikę matyti fi
nale. Niekas nenustebsime, jei 
taurė galutinai liks RiO de Janei-
re« 

Pasaulio populiariausias spor-i patys įmusdami 23 įvarčius 
tas ir vėl visų dėmesio centre, čiau dar šiais metais, jau 
Šiuo metu Meksikoje vyksta pa
saulinių futbolo pirmenybių 
baigminės varžybos. Kai birželio 
21 d. vėlyvą popietę laimėjimu 
apsivainikavusi rinktinė apleis 
109,000 žiūrovų talpinanti Aztec 
stadioną, turėsime naują meiste
ri- Tam kraštui teks garsioji 
Julės Rimet taurė, dėl kurios jau 
devintą kartą varžosi pačios ge
riausios futbolo rinktinės pasauly 
je. Vilčių laimėti, kad ir netoly
giai, turi 16 komandų, kurios 

. šiuo metu vieši Meksikoje ir — 
bandydamos priprasti prie aukš
tesnio klimato, kuris nepasižymi 
deguonio gausumu, — tarp sa
vęs rungiasi ir siekia to vainikuo
jančio laimėjimo. 

Iki šiol šia reta garbe tą per
einamąją taurę į namus parsive
žti pasipuošė tik 5 rinktinės. Pa
tį pirmą kartą, 1930 metais, pa
saulio meisterio titulą sau pel
nė mažojo Urugvajaus rinktinė, 
finale įveikdama argentiniečius 
4:2. 1950 metais jie savo ryžtin
gumą pakartojo, baigmėje įveik
dami didžiosios Brazilijos vienuo
likę 2:1. Ar dabar ir vėl atėjo lai-
•kas taurę namo parsivežti? — 
Tris kartus pirmenybes laimėjusi 
rinktinė galės galutinai pasilai-
Jcyti Julės Rimet pokalą. Panašių 
vilčių turi ir Italija, dar prieš 
antrą pasaulinį karą 2 kartus pa
sipuošusi laimėtojo titulu — 19-
34 ir 1938, tačiau po to be di
desnių atsiekimų. Namo taurę 
visam laikui paimti galėtų ir bra
zilai, jei jie šį kartą vėl laimėtų. 
1958 metais Švedijoje įvykusiose 
baigmės žaidynėse jie finale pa-
Jtlupdė šeimininkus 5:2 ir 4 me
lus vėliau Chilėje Įveikė čekoslo-
vakus baigmėje 3:1. 

Broliai Davė ir John Kunst, vienas 30. kitas 23 m., birželio 20 d. išei
na pėsti apie pasaulį, norėdami sutelkti pinigų Jungtinių Tautų vai
kų pagalbos fondui. Už nueitą mylią jie tikisi gauti iš įvairių asmenų 

ar organizacijų nuo 1 et. ligi 1 dol. Jie čia matyti Waseca, Minn., be
žiūri į globą, kur jie turės perskristi vandenis. Kelionėje išbus pusket
virtų metų. 

Anglai laimėjo pirmenybes 
1966 metais ir dabar jie bandys 
pratęsti savo pirmavimą, gi vokie
čiai, visus nustebinę savo 3:2 lai
mėjimu prieš vengrus 1954 me
tų pirmenybėse, irgi priklauso tai 
penkiukei, į kurios kraštą Julės 
Rimet taurė jau buvo parvežta. 

Faktiškai šios pirmenybės pra
sidėjo 1968 m. gegužės 19 d., kai 

Bulgarijos rinktinė, įveikusi o-
landus, lenkus-ir Luksemburgo 
rinktines, pelnė sau kelionę į 
Meksikos žaidynes. Daug sun
kiau tą pačią privilegiją išsiko
vojo čekoslovakai. kurie savo gru
pėje išjungė danus, airius ir veng 
rus, su pastaraisiais tačiau turė
ję sužaisti 3-čias rungtynes, kad 
grupinis meisteris paaiškėtų. Var 
giai ar šios 2 rytų Europos ko
mandos prasiverš į kvartfinalį. 

Pirmą kartą pasaulinių pirme
nybių baigminiame turnyre daly
vauti teisę išsikovojo EI Salvador 
vienuolikė. Išjungę Hondūrą ir 
Hait i , jie dalyvauja Meksikos 
varžybose, tačiau nebūtų galima 
tvirtinti, kad jų grupinės kovos 
būtų buvę tikrai aukšto lygio, 
panašiai kaip ir Izraelio rinktinė, 
įveikusi Naują Zelandiją ir Aus
traliją. 

j a u daug daugiau vilčių teikia 
Italijos rinktinė, eliminavusi Ry
tų Vokietiją ir Valiją iš tolimes
nės pirmenybių eigos. Įdomi ita
lų rinktinė ir tuo, kad joje daly
vauja staiga į to krašto futbolo 
viršūnes iškilusi Sicilijos klu
bas Cagliari. Ar tie pietiečiai i-
talų rinktinės viltis surealins 
konkrečiais laimėjimais, pasakys 
artima ateitis. Rinktinės vadovo 
Valcareggi treniruojami italai 
per paskutinius 21 tarptautinius 
susitikimus tepralaimėjo tik prieš 
bulgarus, tačiau 7 kartus ši rink
tinė sužaidė lygiąsias. 

Maroko sudorojo Sudano rink
tinę ir išjungė Nigerijos vienuo

likė ir tuo pelnė kelionę į Mek
siką. Nors jie ir kovingai siektų 
laimėjimo, vilties teigiamų re
zultatų atsiekimui maža. Dau
giau jų turi kitos grupės nugalė
tojas — Peru, nors jų grupinio 
laimėjimo nedaug kas tikėjosi. 
Jie išjungė Boliviją ir Argentiną, 
kurios komandos daug kas tikė
josi Meksikoje. Tačiau Peru rink 
tinė, vadovaujama savo laiku 
brazilų rinktinėje pagarsėjusio 
Pereira (Didi), gali iškrėsti špo
sų. Ši rinktinė į baigmines žai
dynes kvalifikavosi pirmą kartą. 

Iš už geležinės uždangos į 
Meksiką nuvyko ir Rumunijos 
rinktinė, savo grupėje laimėjusi 
prieš Šveicariją ,Graikiją ir Por
tugaliją, kurios laimėjimo buvo 
tikėtasi. 

Nuo 1958 metų į baigmines 
žaidynes kiekvieną kartą kvalifi
kavosi Sovietų Sąjungos rinktinė, 
tačiau iki šiol jų geriausias pasi
rodymas buvo ketvirta vieta 19-
66 metais. Iš tolimesnių varžybų 
išjungę Turkiją ir Šiaur. Airiją, 
jie ilgai ruošėsi aukštumos kli
matinėm sąlygom. Ar to pakaks 
iškopti aukščiau negu rusams i-
ki šiol yra pavykę, greitu laiku 
pamatysime. 

I Meksiką nuvykę yra ir šve
dai, jie savo grupės varžybose 
sutvarkė kaimynus norvegus ir 
paskutiniu metu futbolo srityje 
smarkokai smukusius prancūzus. 
Kadangi daugelis švedų žaidžia 
už svetimų kraštų klubus kaip 
profesionalai, tai šiai rinktinei 
svarbu rasti susižaidimo formą 
tarp tų žaidėjų; iš 40 nominuo

tų žaidėjų, 9 buvo iš užsienio. 
Švedai 4 kart buvo iškopę į baig
mines varžybas ir kiekvienu atve
ju patekdavo į kvartfinalį — ta
čiau šį kartą jiem> kiek mažiau 
vilčių tai pasiekti. 

Jau minėta Urugvajaus rinkti
nė išjungė Čilės ir Ekvadoro vie-
nuolikes iš tolimesnių varžybų. 
Buvo didelio pavojaus, kad jų 
rinktinė tikrai demoralizuota 
vyks į Meksiką, nes 2 geri žaidė
j a i — Caetano ir Cortez — bu
vo suspenduoti 6 mėn. dėl įta
rimo, kad vartoja narkotikus. 
Tačiau pats valstybės preziden
tas tą bausmę suspendavo spe
cialiu dekretu (tuo tapdamas la
bai populiariu savo krašte). Šias 
eilutes rašančiam atrodo, kad 
Urugvajaus rinktinė turi vilčių 
aukštai pakilti, jei tik įų puoli
mas sugebės parodyti 
formą. 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 

MOKSLEIVIU SPORTO 
ŠVENTĖ 

J tu antri metai iš eilės LB Mar-
qu itte Parko apylinkės valdyba, 
rengia Moksleivių sporto šventę. 
Šventė įvyks birželio 13 d. Mar
ąuette Parko aikštėse, 6700 So. 
Kedzie Ave. Pradžia 10 vai. Pro
gramoje bus tinklinis, krepšinis, 
futbolas ir lengvoji atletika, ata
tinkamose amžiaus grupėse. 

8 metų ir jaunesni; 9-10 metų; 
11-12 metų berniukai ir mergai
tės lengvoje atletikoje gali daly
vauti sekančiose rungtyse: 50 jd. 
bėgimas, šokimas į tolį ir aukštį, 
beisbolo kamuoliuko metimas. 

13-14 metų; 15-18 metų ber
niukai ir mergaitės lengvoje atle
tikoje gali dalyvauti: 60 jd., šoki
mas į tolį ir aukštį, disko meti
mas, rutulio stūmimas. 13 metų 
ir vyresniems lengvoje atletikoje 
pradžia 12 vai. 

Krepšinyje ir tinklinyje bus 
rungtyniaujama dviejose grupėse: 
14 metų ir jaunesni, 15 metų ir 
vyresni. Pradžia 2 vai. p.p. 

Futbolas. Žaidžia Marąuette 
Parko ir K. Donelaičio lituanis
tinių mokyklų mokiniai. Pradžia 
5 vai. p.p. 

Visi dalyviai bus skaniai pavai
šinti LB Marąuette Parko apylin
kės valdybos. Laimėtojams yra 
paskirta daug gražių dovanų. 

Dėl informacijos kreiptis pas 
Z. Žiupsnį, tel. 776-6412. 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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antr., penkt. 
susitarus. 
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1-5. trec. 

vakare 
Ir šešt 

i - 9 , 

tu 

DT. Ant Rudoko kabinetą pertom 

OR. EDMUND L C1ARA 
OPTOMETRISTAS 

2700 West 51st Street 
TEL. 6 B 0-2400 

VaL pagal susitarimą.: Pirmad. ta 
penk-ketv. 1 

tad. 10-4: 
Ir 7—9: antrad. 
šeštad. 10-2 vai. 

— JAV didmeisterio Bobby Fi-
scherio pergalės Jugoslavijoje pa-

Austriios rinktinė įveikė Kipro J darė nepaprastą įspūdį. Spaudoje 

* pionas, po Fischerio laimėjimų 
žaibo turnyre, kuriame jis po du 
kart sudorojo Talį, Petrosianą, 

komanda 7:1. Tuo buvo pra-; pilna aprašymų, linksniuojant Fi- Smyslovą, Bronšteiną ir kitus, ši 
dėtos kvalifikacinės rungtynės, Ischerio partijas, išsitarimus ir pa-
kurių iš viso sužaista dar 172, sisakymus. I klausimą, kodėl jis 
idant nustatytų Meksikos krašte j užleido pirmą lentą Larsenui 
įvykstančių baigmės žaidynių da 
lyvius. Iš viso pirmenybėms užsi 
registravo 69 valstybės. Kaip ir 

rungtynėse su Sovietų didmeiste-
riais? Jis atsakė: 

— Aš žinau, jog esu geresnis 
praeityje, jos buvo suskirstytos į j už Larseną, bet 18 mėnesių aš 
14 grupių, kurios tarp savęs run 
gėsi dėl grupės laimėtojo garbės, 
kas automatiškai suteikė teisę 
vykti į Meksiką. Be tų 14 grupių 
nugalėtojų, baigmės žaidynėse 
dalyvauja ir pats meisteris — An 
glija bei šeimininkai. Tokia jau 
dabartinė futbolo pirmenybių 
tvarka, nors daug kas tuo nepa
tenkinti ir ieško naujų formų e-
fektingesniam pirmenybių prave 
dimui. 

Alfabetiškai žvilgsnį i daly
vaujančias komandas mesdami, 
pirmiausiai susidursime su Belgi
ja, kuriai pavyko eliminuoti to
kius milžinus kaip Ispaniją ir Ju
goslaviją, bei menkesnio lygio 
suomius. Jau penktą kartą jie 
baigminiuose žaidimuose daly
vauja, bet niekad nepateko į 
kvartfinalį. Šiais metais težaidu-
si 2 rungtynes, belgų rinktinė a-
bu susitikimus pralaimėjo — 
prieš anglus ir meksikiečius 

Kur kas kitaip žiūrima į brazi
lus — daug kas jiems pranašau
ja Julės Rimet taurės galutiną 
parsivožimą namo. Įveikė jie pa-
ragvajiečius, kolumbiečius ir Ve-
nezuelos rinktinės kvalifikacinė
se varžybose, laimėdami visas 6 
rungtynes ir per jas teleisdami 
priešininkui 2 kartus nugalėti 
brazilų vartininką, gi tuo tarpu 

nedalyvavau turnyruose, o jis 
sėkmingai skynė pergales, todėl 
Larsenas turėjo teisę į pirmąją 
lentą. Vienok Larseno visai ne
vykęs lošimas antroj partijoj su 
Spaskiu mane labai nustebino. — 
I klausimą, kas yra iš geriausių, 
jo manymu, šachmatininikų pa
sauly? Fischeris pareiškė: 

— Iš Sovietų S-gos Spaskis, 
Petrosianas, Korčnojus, be to Fi
scheris ir Larsenas. 

— Bet kas pats geriausias? 
— Būtų neišmintinga, jei ne

pasakyčiau — Fischeris. Dėl per
galės prieš Petrosianą. Fischeris 
pareiškė, kad jis žinojęs iš pasi
rengimo, kad kovoti prieš Petro
sianą jam būtų sunkiau, negu 
prieš Spaskj. Bet mačas parodęs, 
kad Petrosianas. nė jis pats ne
buvo geriausios formos. Paklaus
tas, ar jis nesąs patenkintas savo 
pergale? Atsakė, kad tai tiesa; ke
lionė j j nuvarginusi. Be to pus
antrų metu buvęs atitrūkęs nuo 
rimto lošimo. 

Jis norėtų lošti tarpzoninėse, 
bet būsią sunku patekti, kai jis ne
dalyvavęs JAV pirmenybėse. Su 
kuo Spaskiui teks l»šti dėl pasau-

taip apibūdino Fischerį: 
— Turime naują Fischerį- Iki 

šiol jis lošdavo greit, bet ne taip 
stipriai, kaip dabar. Jis pasikeitęs, 
net žaibą lošia puikiausiai. Fi
scherio partijos būdingos papras
tumu, tikslumu ir logika, be jokių 
silpnumų. Jis daro ėjimus greit ir 
be klaidų. Šiame tumyre jis ne
pražiopsojo nė vieno pėstininko, 
kai kiti įklampindavo figūras. Jo 
rezultatai įtikinantys. Štai kaip 
baigėsi tas žaibo turnyras: 

Fischer 19, Ta i 14į/2, Korčnoj 
14, Petrosian 1 3 % , Bronštein 13, 
Hort 12, Matulovič 10, Smyslov 
9'/2, Reshevsky 8»/2. Uhlman 8, 
Ivkov V/2, Ostoič 2. 

— Vladas Mikėnas, Lietuvos 
šachmatų veteranas gali patekti į 
š. m. Sovietų baigmines pirmeny
bes iš pusbaigminių, Vitebske. Be
likus 2 ratams ten pirmavo V. Ba
gi rovas su 101/2 tš., Mikėnas 10 
tš. Sekė latvis Petkevičius ir kau
nietis Butnorius po 9 taškus. 

— Maskvoj leidžiamas .."Šach-
matnyj Biuleten" kovo nr. talpi
na Vlado Mikėno plačią Sovietų 
komandinių p-bių apžvalgą: "De
biutinės pastabos" su 32 būdin
gom partijom, kurių tarpe kelios 
Lietuvos šachmatininkų: Česnaus
ko, Vistaneckio, Piešinos, Butno-
riaus ir Lapienio. 

— "Chess Life & Revievv", geg. 
nr. paskelbė aštrią partiją iš 1930 
m. olimpiados, Hamburge: K. 

Vakarų Vokietijos rinktinė, 
1966 metais finale pralaimėjusi 
Anglijai, savo grupėje įveikė 
Austriją, Kiprą ir Škotiją. Nema
žai konfliktų tarp atskirų žaidėjų 
— tačiau gal treneriui H. Scho-
en pavyks juos sumažinti; tada 
su vokiečiais reikėtų .kiekvienai 
rinktinei rimtai skaitytis. 

Anglija, dabartinis meisteris, 
kvalifikavosi be varžybų. Nuo 
1966 metų anglai yra sužaidę 
virš 35 tarpvalstybines rungty
nes, tik 4 kartus juos priešinin
kas yra įveikęs — jų gynyba tik
rai efektinga. Daug kas mano, 
kad jie parsiveš taurę ir vėl į na
mus. 

Šeimininkai meksikiečiai pir
menybių baigmėje aiyvauja 
nuo 1950 m. jiems visad pavyk
davo iškopti į baigminį turnyrą. 
Neabejotinai daug jiems padės 
žiūrovai — namuose rinktinės 
vis geriau pasirodo. Tačiau to 
nepakaks. 

Šias eilutes rašant jau buvo su
žaistos pirmosios rungtynės. Ge
gužės 31 d. Meksikos Aztec stadi
one meksikiečiai bandė įveikti 
Rusijos rinktinę. Šis susitikimas 
baigėsi 0:0; nors meksikiečiai 
ir turėjo keletą auksinių progų, 
jų išnaudoti nesugebėjo. Kaip ki
tiems kraštams sekasi Meksikoje 
—paskaitysite sekantį kartą. 

S P O R T A S 
P A V E R G T O J 

L I E T U V O J 
Vistik Sov. Sąjungos moterų 

ryžtingą j krepšinio meisterio vardą lai
mėjo Rygos TTT penketukas! 
Daug vilčių dejom į Vilniaus Ki-

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6060 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHLRURG2 
•PECIALYBfi — NERVU I B 

EMOCOffiS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BTJTL.MNG 

6449 So. PulaiAi Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso HE 4-1818 R E Z . PR. ^8-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell ATC. kampas) 
Pirm. tr penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. ir ketv. 9 — 11 r. r. 

Ir 4—8 p. p. šeštad. 9 v. r. i k i 12 d. 

. 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

K.' 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akte. Pritaiko aktatoto tr 
"oontact lensee". 

VaL pagal gusi tarimą. Uždaryta t r ei . 

Bes. Tel 61 8-0873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
Akušerija tr moterų Ilgos 

Ginekologine Chirurgija 

6132 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 
„ . _. . _ Valandos pagal susitarimą. Jei ne-

b i r k s t l . D e j a , mi lSų SOStineS atsiliepia, skambinti: MI 3-0O01. 
krepšininkės antrą pirmenybių 
ratą sužaidė žymiau blogiau, lik 
damos t ik penktoj, vietoj, o Kau 
no Politechnika tik dėka laimė
toms rungtynėms Maskvos Di-
namo prieš gruzines, liko aukš
čiausioj Sov. Sąj. lygoj, užimda-
mos 9-tą vietą. Gaila estaičių, 
kurios ka r tu su gruzinėm ir SLM 
komanda turės apleisti moterų 
krepšinio lygą. Galutinė pirme
nybių lentelė atrodo ta ip : : 

1) TTT Rygos — 18tšk. 
2) Spart . Lenin. — 17 tšk. 
3) Spart . Maskva — 17 tšk. 
4) Uralmašas — 15 tšk. 
5) Kibirkštis — 12 tšk. 
6) Dinamo Mask. — 10 tšk . 
7) Dinamo Kj. — 9 tšk. 
8) Burev.. Lenin. — 8 tšk. 

(Nukelta į 6 pusi.) 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu-rezid. — PRospect 8-9081 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

t O K L A 
V A I K U L I Q O B 

2656 West 6Srd Street 
Pirmad., antrad., ketvtrt ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai vak. Šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPEC. VTDATJS LIOOŠ 
Tel. Ofiso P R 6-7800: XamuF:*R>-7697 

5159 South Damen Aveiroe 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta . 

Telef. — 423-266d 
D R. L R I N G U S 

rlENTGENOLX)GAS ^ 
9760 South Kedzie Avenue 

Vai., pirmad. antrad.. ketvirtad b 
penktad. 8 v r. iki 9 v v. Trefi. ii 
šefttad. 8 v. r. iki 3 v. popiet. 

DR. ANNA DALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES LR 

GERKLSS LIGOS 
PRITAIKO AKTNTC8 

2868 West 63rd Street 
VaL: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 § 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia* 
atdaryta Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Re*, telef. WAIbroote 5-5076 

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

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

VaL: kasdien nuo 1—* p. p. ir 6 
iki 8 vaL Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49A Court, Cicero 
VaL kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus. 

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaskl Rd. 

VIDAUS LIGŲ IB KRAUJO 
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vaL 

CHICAGOS 
ŠACHMATININKAI 

Lietuvių šachmatų klubas bir
želio 12 d. baigia šių metų sezo
ną. Po vasaros atostogų vėl rink
simės Jaunimo centre. 

Klubo pirmininko W . Karpuš-
kos dovanota taurė atiteko M. 
Rimkui, laimėjusiam klubo pir
menybes su aštuoniais laimėji
mais ir vienu pralaimėjimu. Ant
rą vietą paėmė V. Rukuiža (6.5 -
2.5), o trečią R. Fabijonas (6-3). 

Klubas įsigijo naujus šachma
tus ir rudeniui planuoja aktyvią 
veiklą. 

Reatt. Telef. SSV-488S 

DR. K. S. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGOI 

GINEKOLOGES* CHIRURGIJA 
6449 So. Pulasld Road (Crawford 
Medicsl Building) TeL LU 5-6446 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPETHtJOS LIGOS 

2745 W e s t 6 9 t h S t n f g * 
TeL 737-2390: o f i s o ir rezidencijos 
Priima Ueonius tiktai susttaraa — 

(By appotntment) ,>r., 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstų, Pūslės ir Prdstato 

Chirurgija -" 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2 - 5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro. 

Ofiso teL 776-2880; R e ^ 448-5545 

DR. J. J. SIM0RA1TIS 
GYDYTOJAS TK CHmtTJ&GAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso teL BEllanoe 5-4414 ' 
Rez. GRoTelhill 6-0817 

Valandos: pirm. ir ket. nu© 1,2 vaL 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8-V. vak.: 
antr. tr penkt nuo 12 lkl 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR, P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CrLTRLTRGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8298 
Valandos: 2—8 v. v., penktad.^ 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-Įk KM va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

Rezid, tel. W A 5-3099 

Priima ligonius 
M neatsiliepia. 

pagal susitarimą, 
skambinti 174-801* 

TeL — RBiaaoe 5-1811 
OR. WALTER J. K1RSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LdetuTi* gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nno 1 2 - 4 vai. p. p., 8 - 8 
vai. vak., šeštad. 1 2 - 2 vaL p. p., 
trečiad. uždaryta. 

DR. YL BLAŽYS 
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Religinio ir tautinio dėmesio 

IŠBLAŠKYTIEMS BROLIAMS 
Daugelis tūkstančių išeivijos 

lietuvių dabar džiaugiasi, k a d 
po Vatikano n suvažiavimo 
daug reformų buvo padary ta 
liturginėje srityje ir dabar y r a 
galimybė lietuvių parapijų baž-
nyčioae dalyvauti šv. Mišiose 
lietuvių k a l b a Jei kur lietu
viškoje parapijoje d a r tai ne
daroma, ta i lietuviai turi te isę 
i r ne t pareigą, prašyti , kad, lai
kant i s suvažiavimo dvasios, li
turginių nuostatų ir nauju Va
t ikano potvarkių tokios lietu
viškos pamaldos būtų įvestos. 

Tačiau yra nemažai lietuvių, 
išblaškytų po tolimesnius mies 
tus , kur ie dar niekada lietu
viškų pamaldų neturėjo, jų ne
girdėjo. Gal kai kuriems, ypač 
senesnio amžiaus žmonėms, ne t 
ir a a išpažinties atlikimu y r a 
sunkumų gerai nemokant an
glų kalbos. Negalime jų visiš
kai užmiršti ir jų dvasinių rei
kalų nepaisyti. 

Reikia prisiminti, kokį dide
lį džiaagsmą tokiems nuo di
desnių lietuviškų kolonijų gy
venantiems mūsiškiams pada
ro, ka i kada nors pripuolamai 
t enka jiems lietuviškų pamal
dų susilaukti, lietuvišką gies
mę bažnyčioje užgiedoti, savo 
kalba pamokslą išgirsti, nuošir 
džiai savo gimtąja kalba išpa-
į i a t i atlikti, š iame reikale iš 
J A V dvasiškijos galima pa t i r 
t i nemažą prielankumą. Pvz. 
vienas lietuvis kunigas, nuvy
kęs į H o t Springs, net nepasi
ėmęs jokio bažnytinio doku
mento, lengviausiai gavo vie
tos klebono leidimą bažnyčioje 
pravest i lietuviškas sekmadie
nio pamaldas. Kada vietinis 
kunigas patelefonavo tos die
cezijos vyskupui, kad. lietuviui 
kunigui duotų teisę klausyti iš
pažinčių bent tą dieną, vyrfcu-
pag nei nematęs t o Betuvio 
kunigo davė leidimą ne tik tai 
dienai, bet visam laikui, kol 
tose apylinkėse gyvens. 

Taigi y ra daug galimybių 
nors kar tkar tėmis teikti religi-
Bį patarnavimą lietuviams, nu
tolusiems nuo didesnių lietu
viškų kolonijų. Reikia t ik tuo 
reikalu susirūpinti ir planin
giau organizuoti. Savu laiku 
Kanadoje liet. jėzuitų kunigas 
važinėjo po įvairias vietoves, 
km* buvo bent šiek tiek apsi
gyvenusių lietuvių, teikdamas 
sava kalba religinius patarna
vimus, i r tai buvo labai vert in
gos pastangos. Vokietijoje ga
no gerai suorganizuotas dias-
roroje gyvenančių katal ikų ap
tarnavimas, duodąs gerų re
zultatų. 

Mums visų p i rma reikėtų, 
kad bū tų koks no r s centras, į 
kurį galėtų ta ip nutolę nuo 
centrinių kolonijų lietuviai ka-
talifcai kreiptis, prašydami 
nors ka r t ą kitą metuose, kad 
juos aplankytų fietuvis kuni
gas . Gal ta i galėtų att ikti or
ganizuojamas lietuvių katalikų 
cen t ras JAV-se. Europoje lie
tuvių t ė r a gal tik keliasdešimt 

Izraelis Jaltos sprendimų šešėlyje 
tūkstančių, o Amerikoje keli 
šimtai tūkstančių ir reikalas 
yra svarbus. 

• * 

Vykstantieji atostogų kuni
gai galėtų iš tokio centro gau
ti informacijų, kur jų vyksta
ma kryptimi y r a lietuvių lau
kiančių religinio patarnavimo, 
ir apsirūpinę atitinkamais do
kumentais, nesunkiai galėtų tą 
patarnavimą atlikti. Gal ne vi
si galėtų savo atostogas pa
reigomis sunkinti, bet būtų dau 
gelis, kurie savo tautiečiams 
neatsisakytų t ų dvasinių ma
lonių sava kalba teikti, žino
ma, toks patarnavimas būtų 
labai pripuolamas, ne toks pla
tus ir sėkmingas. Daug siste
mingiau šis reikalas būtų 
sprendžiamas, jei susidarytų 
koks trejetas lietuvių kunigų, 
kurie vien š i am reikalui atsi
dėtų. Čia. žinoma, susidarytų 
sunkumų, k a s su tokiu kuni
gu atsitiktų, kai jis, pasitrau
kęs nuo pastovios vietos, su
sirgtų, kur j i s tada prisiglaus
tų? * 

Todėl, atrodo, būtų sėkmin
giausia, jeigu mūsų t rys esa
mos vienuolijos — marijonai, 
jėzuitai, pranciškonai — duo
tų po vieną kunigą, kurie ap
tarnautų išbla^kvtų lietu
vių dvasinius reikalus rytinė
se, vidurinėse ir vakarų valsti
jose. (Gal tėvai pranciškonai, 
atsipalaidavus nuo darbo gim
nazijoj, galėtų skirti ir du). Ka 
dangi kiekviena iš šių vienuo
lijų dar leidžia vertingus lie
tuviškus žurnalus ir laikraš
čius, tai šia proga jos nariai 
galėtų veikti ir spaudos plati
nime. Jeigu p o metų kitų bū
tų pasikeičiama rajonais, tai 
būtų ir žmonėms įvairumas ir 
daugiau įvairių laikraščių ar 
net ir religinių knygų paplis
tų. 

Nuošaliau gyvenantieji lietu
viai būna labiau išsiilgę savo 
žmogaus. J ie ne tik tok] atke
liaujantį lietuvį kunigą svetin-
gia priimtų, bet net ir padėtų 
jam kelionės išlaidas išlyginti. 
Suprantama, kad šis planas ga 
lėtų pareikalauti lėšų. Gal čia 
būtų galima ką gaut i iš JAV 
vyskupų, gal ką per Liet. reli
ginę šalpą, pagaliau galėtų 
kiek suaukoti ir t i e kunigai, 
kurių pareigos neleidžia pasi
traukti nuo užimamų vietų, bet 
kuriems rūpi religinis išsiskirs
čiusių lietuvių aptarnavimas. 

Reikia atsiminti, kad dau
gelis taip n u o lietuviškos visu
mos atitrūkusių lietuvių nyks
ta ne tik religiniu, bet ir tau
tiniu atžvilgiu. Kai kurie ilgus 
metus be dvasinio aptarnavi
mo pasilikusieji ne t ima pri
tapti prie raudonųjų. Lietuvio 
kunigo atsilankymas į jų na
mus, jų apylinkėje kartkartė
mis suorganizavimas lietuviš
kų pamaldų, geros lietuviškos 
spaudos skleidimas jiems būtų 
didelė dvasinė ir tautine at
gaiva. 3. Pr . 

Garsūs senatoriai, daugiausia 
demokratai, bet yra ir respub
likonų, labai piktinas, kad Nix-
onas vis nesiliauja priešintis ko
munizmui pietų Azijoje, kad Ni-
xonas teikia pagalbą toms Azi
jos tautoms, kurios kariauja 
prieš komunistus. Kuone tie pa
tys senatoriai labai nekantrau
ja, kodėl Nixonas nesiskubina 
padėti Izraeliui kariauti prieš 
arabus — netiesiogiai prieš So
vietų įsigalėjimą Viduriniuose 
Rytuose. Bet per 73 senatoriai 
pasirašė Nbconui laišką, ragi
nantį tuojau duoti Izraeliui ge
rų lėktuvų, nes Izraelis, nors 
ir netiesiogiai, kovoja prieš ko
munizmą. Vieni ir kiti senato
rių reikalavimai darosi vis ašt
resni ir garsesni. Daug Ameri
kos piliečių negali suprasti, ko
dėl negerai remti Azijos kovas 
prieš komunizmą, bet reikia la
bai skubiai remti Izraelio kovą 
prieš arabus. Pastebėtina, kad 
kai kurie senatoriai už tokį klau 
simą labai supyksta ir net at
sakinėti nenori (taip buvo tele
vizijoje). 

Už žydus, bet prieš Sovietų 
komunizmą 

Amerika ir Sovieta: nuspręs 
I>R. KAZYS SRUOGA 

tenai nėra neriboti. Todėl Ame
rika steigia tas bazes ten, kur 
a ts i randa patikimi galimumai. 
Pavyzdžiai; Ispanija. Portuga
lija, Graikija ir, žinoma, Izrae
lis. 

Izraelis patikima* sąjungininkas 
prieš komunizmą 

Pagrįs tai ar nepagrįstai, bet 
dažnai Amerikoje girdimas klau 
simas, a r Izraelio žydai yra nuo
širdūs kovotojai prieš komuniz
m ą ? Ar Amerikos strategija ne
bus apvilta? Nurodoma, kad gi 
ir komunizmo "pranašas" bu
vo žydas, kad Rusijos sovietiz
mo kūrėjų tarpe labai žymų vai 
dmenį vaidino žydai, kad ir da
bar visuose pasaulio kraštuo
se žydų jaunimas labai gausiai 
dalyvauja komunistiniame ar 
bent prokomunistiniame veiki
me, kad ir turtingi kapitalistai 
žydai neretai finansiškai patai
kauja komunizmui. 

Ypač čia metasi j akis, kad 
Amerikos maištaujančiųjų stu
dentų tarpe vadovaujančiose ro
lėse y ra nemažai žydų jaunimo 

tų savo ginklus, savo specialis
tus ir ka ro lakūnus ir, t ikram 
pavojui esant , leistų savo armi
jos žmonėms dalyvauti kovose. 
Tai, žinoma, bū tų mirtinas pa
vojus Izraeliui net ir be ato
minių bombų. Aišku, kad Ame
rikoje kiltų didelis sąjūdis u i 
gelbėjimą Izraelio, būtų demon
stracijos ir šauksmas , kad tai 
yra didžiausia moralinė pareiga 
ir a t sakomybė galingiausios pa
saulio vals tybės JAV gelbėti tą 
pavyzdingai demokrat išką ir 
tiek daug iškentėjusią tautą, ne
leisti išnaikinti pačių gerųjų žy
dų patriotų, kurie sukūrė mo
dernią žydų vals tybę Izraelį. 
Trumpai sakan t , galėtų susida
ryt i panaši nuotaika, kaip ta , 
kuri pas tūmėjo anuo laiku neut
ralią Ameriką į karą prieš Hit
lerį. O jei Amer ika su ginklais 
ir žmonėmis pasipriešintų ten 
Sovietų karo pajėgai, ta i a r be-
toli nuo atominio karo. Tačiau 
y ra optimistų, kurie spėja, kad, 
kol Nixonas bus Amerikos pre
zidentu, atominio ka ro prieš So
vietus nei Azijoje, nei Izraelyje 
nebus. Kodėl? 

" J a l t a " Izraeliui 

Nixonas visą laiką tvirtino, 

niuose Rytuose, jie nesvyruoda
mi stojo prieš žydus. Todėl ir 
atrodo, kad Amerika, gelbėda
ma Izraelį, atlieka ne vien hu-
maninę misiją, bet ir kovoja 
prieš komunizmą, prieš Ameri
kos priešą. 

Europa nepalanki Amerikos 
pagalbai Izraeliui 

Didžiosios Europos valstybės 
(ypač Italija, Prancūzija ir Bri
tanija) labai nepalankios Ame
rikos planams duoti daugiau pa
galbos Izraeliui. Tai paaiškėjo 
per NATO suvažiavimą Romo
je. Kai kurie diplomatai stačiai 
pasakė, kad Amerikai nepasi
sekė Europos į traukti į Azijos 
kovas, tai dabar Amerika gali 
įvelti NATO į žydų su arabais 
kovą. Jos visai nenori susipykti 
su 8 miL arabų, kurių žemėse 
yra jų didžiausi finansiniai in
teresai. Italija ir Prancūzija tu
ri dar specialų pagrindą. Sako. 
kad Amerika to l i Jeigu atomi
nės bombos pradėtų kristi an t 
Izraelio, kas gali garantuot i , 
kad jos nepatektų į Viduržemio į į į susi tar imų, o ne kariškų 

Dr. Glenn Seaborg, Atoo 
energijos pirmininkas, Rutgers 
versitete Brunswick, N. J. gavo 

bes daktaro laipsnį. 
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laukiant, tokias nuolaicas ara
bams, kurios išgelbėtų Sovietų 
"veidą" ir sudarytų pakenčia-
mas (nors ir sunkiai pa.kc:'.č:a-
mas) žydų ir arabų koegzista
vimo sąlygas. Pagrindinės tokių 
salygTį yra du dalykai: išeiti U 
arabų žemių, kurias Izraelis v-
kupavo per 1967 m. karą, ir 
ka ip nors (pakenčiamai) a t ly
ginti ar kitaip sutvarkyt i tų a-
rabų (per 2 milijonus žmonių) . 
kur ie dėl Izraelio valstybės i: 

kad, kai j is bus prezidentu, d ė l to l 9 6 ? m f i t ų k a r Q ]&Q ^ 

Amerikoje dabar atsiranda ne 
maža žmonių, kurie mano ir ki
tiems sako, kad Amerika eina 
į pagalbą Izraeliui ne dėl to, kad 
nori priešintis Sovietams, bet 
nori gelbėti žydus, nori jiems pa 
dėti ne tik išgelbėti nepriklau
somybę, bet nori Izraelį įgalin
ti plėstis į arabų žemes, išstu-
miant arabus be nieko iš jų na
mų Ir dar pridedama, kad ir 
antrajame pasauliniame kare 
Amerika todėl taip smarkiai ka
riavo, kad norėjo išgelbėti žy
dus. 

Toks galvojimas ir tokie tvir
tinimai gali suklaidinti ne ma
žai žmonių. Žinoma, faktas lie
ka faktu, kad žydų gelbėjimas 
nuo Hitlerio suvaidino didelį 
vaidmenį Amerikos dalyvavimui 
antrame kare. Bet būtų klaidin
ga spręsti, kad Hitleris negrė
sė Amerikai, kad Amerika ne
buvo gyvybiškai suinteresuota 
Hitlerio Vokietijos agresiją pa
laužti. Taip pat faktas, kad A-
merikos žydai ir jų milžiniški 
finansiniai resursai (ypatingai 
rinkiminių balsų organizavimo) 
stipriai skatina Amerikos poli
tikus reikalauti skubios para
mos Izraeliui. Bet taip pa t tie
sa, kad Izraelis sudaro sunkiai 
pakeičiamą Amerikos karinę ba 
zę prieš Sovietų veržimąsi į Vi- į 
dūrinius Rytus. 

Aišku, tai bus svarbu t ik tuo 
atveju, jei Amerika nesvyruo
dama bus pasiryžusi priešintis 
komunizmui toje žemės srityje. 
Atrodo, kad taip. I r deja Ame
rikos karinių bazių galimumai 

jūros kaimynes: Italiją ir P r a n 
eūziją. Be to, griežtai tvir t ina 

Aišku, čia faktų nepaneigsi, bet j ma, kad Sovietai, atsiųsdami E-
ta ip pat negalima užmerkti akių 
prieš tai, kad visose tautose pa
našių situacijų pasitaiko. O po
litika meilės nežino. Ir politiko
je nieko nėra amžino. Kol ara
bai spaus Izraelį ir Sovietai pa
dės arabams, Izraelis bus išti
kimiausias Amerikos sąjunginin 

giptui daugiau ginklų a r net la
kūnų, nesuardė Viduržemio jū
ros kariškos pusiausvyros, bet 
sutvarkė — "išbalansavo". Iz
raelis buvo pradėjęs per daug 
tok skristi su Amerikos lėktu
vais į Egipto vidurį ir ten viską 
triuškinti, ką tik norėjo. Sovie-

kas . Įsidėmėtinas gi Sovietų po- į tai nebeturėjo kitos išeities, kaip 
litikos pavyzdys. Juk Sovietai į " k nors kiek išlyginti ginklų 
geriau negu kas kitas žino žydų : pusiausvyrą ir nors šiek tiek ap-
pasitarnavimą komunizmui ir 
drauge Sovietų Sąjungai. Bet 
kai Sovietai pamatė, kad jie, 
stodami arabų pusėje, turės pui
kiausią progą įsigalėti Viduri-

JAV ambasadis pirmasis sekreto
rius Jordane Morris Draper buvo 
pagrobtas partizanų, tačiau vėliau 
paleistas. 

saugoti Egiptą ir k i tas arabų 
valstybes. Tai Sovietų ginklų pa 
pildomas siuntimas yra grynai 
Izraelio veiksmų ir agresijos pa 
3ėka. Izraelis pasijautė nėbesąs 
toks galingas ir kelia aliarmą, 
kad jam gresia mirt inas pavo
jus. I š tikrųjų taip nesą. 

Atominis karas dėl Izraelio 
išgelbėjimo 

Tokį karą tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos nėra labai sun 
ku įsivaizduok. Prileiskime. kad 
Amerika nusprendžia duoti da
bar ir ateityje tiek savo geriau
sių karo priemonių Izraeliui, 
kad pastarasis galėtų visą lai
ką iš oro valdyti arabų t au ta s 
ir neduotų joms nei ' 'pajudėti" 
prieš Izraelį. Panašiai iki šio lai
ko ir buvo. Argi Sovietai nie
ko nedarytų? Juk Sovietai ten 
įdėjo milžiniškus pinigų ir gink
lų kiekius ir jau įgavo visai ne
lauktai didelę įtaką arabų že
mėse ir po to ar jie leistų jų au
toritetui ir jų galybės vaizdui 
arabų ir viso pasaulio akyse 
smukti. 

Tenka spėti, kad Sovietai da
rytų kaip tik priešingai. Jie siųs-

susirėmimų. Bet visada ir visa
da Nixonas pabrėžia : jis neleis 
Amerikos pažeisti ir tokiais at
vejais j is nedels smogti priešui 
atgal . J is t a i p da ro Vietname 
ir Kambodijoje. Tą patį, reikia 
spėti, j i s d a r y t ų ir Izraelyje. La
bai galimas dalykas , kad jis pa
sektų buvusio demokratų prezi
dento Roosevelto pavyzdžiu. Su
s i ta r tų su Sovietais. Sovietai jo
kiu būdu k a r o nenori Art imuo
se Rytuose dėl visiems lengvai 
suprantamų priežasčių. 

Sovietai nenori išnaikinti Iz
raelio, nes Izraelis jiems reika
lingas įsigalėjimui ir išsilaiky
mui a rabų žemėse. Tą pripaži
no ir pasaul io žydų kongreso 
prezidentas d r . N a t h a n Gold-
mann, viešai pasirodydamas A-
merikos televizijoje šių metų ge 
gūžės 31 d. GoMmann yra vie
nas pačių žymiausių Izraelio vai 
stybės kūrėjų ir sionizmo ideo
logų. J i s 100r"r žydas ir nori. 
kad žydai išaukšt intų savo žy
diškumą ir savo tautą. Bet jo 
nuomonė skir iasi nuo dabart i 
nės Izraelio vyriausybės dėl san 
tykių su a raba is . Izraelio val
džia nesut inka, kad jis kalbėtų
si su Nasser iu , nors jis pats ma
no, kad tai bū tų naudinga Izra
eliui. J i s mano, kad Nasseris 
ir kiti a raba i norėtų šiokio tokio 
sus i tvarkymo su Izraeliu, juo 
labiau, kad dominavimas jų k raš 
tuose nesuteikia jiems nei lai
mės, nei garbės . 

Bet t a s pa t s Goldmannas pa
brėžia, kad negalima laukti So
vietų nusileidimo po to, kai jie 
tiek daug pas tangų ten padėjo. 
J a m aišku, kad Izraelis galįs ir 
tur įs pada ry t i tuojau, ilgai ne-

nieko, nuosavybės, be ateities, 
vien tik su pagieža ir kerš tu žy
d a m s Izraelyje ir v isur , kur t ik 
j iems galima, keršyti. Goidmarir. 
mano, kad tai stipriai sumažin
t ų ir tų nepalaužiamų Palesti
nos partizanų entuziazmą ir k e r 
štą žydams. 

A r neatrodo, kad Amerika ir 
Sovietai tuo ar panaš iu pagrin
du padarytų "jaltišfcus" spren
dimus Izraeliui, nepaisydami nei 
žydų, nei arabų balsų. Aišku, 
nebūtų lengva nei žydus, nei a.-
rabus priversti paklus t i tokiems 
sprendimams. Sovietams, žino
ma, būtų lengviau tvarkyti sa
vo arabus. Sovietai t en turi savo 
ginklus ir savo ka r i škus žmo
nes. Sovietai gali, k a d ir ne vie
šai , spausti arabus. Amerikai 

, b ū t ų sunkiau. Žydai nebūtų lin
kę nė klausyti tokių rmtarimų. 
J u k Izraelis neklauso ir Jungt i 
nių Tautų nutarimų. Bet Ame
rikos finansinės, o svarbiausia 
kariškos pagalbos " t aupumas" 
gali versti Izraelį daryt i tą pa
tį, ką daro kitos t au tos ir val 
stybės, kurias palietė anų laikų 
tikrosios Jaltos nutarimai. A-
merika ir Sovietai, k u r reikės, 
protestuos ar net viena kitai pa
grasins, bet toliau tų ribų, ku
rios bus sutartos f žinoma griež
t a i slaptai), neis. Gražūs pavyz
džiai : Vengrija. Čekoslovakija 
ir pagaliau Kambodija. Sovie
t a i "sumaurojo" dėl Kambodi-
jos ir nutilo, žino, ku r jų •'ri
bos" . Aišku, kad t ie galimi " jal-
t i šk i" sprendimai nei Izraeliui, 
nei arabams didelės laimes ir 
ta ikos neduos. B e t neduos i r a-
tominio karo. 0 is tor i ja gali t uo 
t a rpu visai kitais keliais pa
krypti . 

Spaudoj ir gyvenime 

ŠV. TĖVO ŽODIS DARBININKAMS 
Popiežius Paulius VI gegužės 

pirmosios dienos šventės proga 
specialioje audiencijoje Šv. Petro 
bazilikoje priėmė tūkstančius mal 
dininkų iš Italijos ir kitų pasaulio 
kraštų ir ragino visus melstis už 
darbminkų pasaulį. Pirmiausiai 
reikia melstis — kalbėjo Popie
žius — kad visi suprastų darbo 
prasmę pagal Dievo planą ir pa
gal žmogaus prigimties paskirtį. 
Ypatingai dabarties laikų darbas 
žmogui suteikė nuostabius įran
kius, kurių pagalba jis gali leng
viau siekti pažangos ir dvasinės 
bei materialinės gerovės. Todėl 
metekime — ragino Popiežius — 
kad žmonių tarpe išnyktų skirtu
mai pasirinkto darbo atžvilgiu ir 
visi {austus ne priešai bet bendra-
dartflat Darbas tur i ugdyti ne e-

goizmą ir socialines kovas, bet so
lidarumą ir lygybę bei vesti prie 
teisingo gėrio ir pelno paskirsty
mo bei visos visuomenės gerovės. 
Paulius VI-sis ypatingai ragino 
melstis už jaunuosius darbininkus 
ir moteris, kurios Šiandien lygiai 
dalyvauja kiekvieno darbo srity
je. Daugelis pavojų gresia jų dva
siniam ir moraliniam gyvenimui 
ir todėl reikia siekti, kad jie būtų 
tinkamai apsaugoti, gerai pareng
ti savo specialybėse, suprastų savo 
pašaukimą ir galėtų sukurti lai
mingą ateitį. Šventasis Juozapas 
— baigdamas pabrėžė Popiežius 
— kurį šiandien garbiname kaip 
darbininkų globėją ir pavyzdį, 
tegu išklauso mūsų maldų ir už
taria pas Aukščiausiąjį pasaulio 
Išganytoją. 

DRAUGYSTE 
RENĖ RASA 

Princesė pagaliau išsiveržė iš Petkienės glėbio, mo
vė į miegamąjį ir palindo po lova. Petkienė, šaukdama 
kic, kic, nusivijo ją. K&nienė kukčiodama griebėsi už 
apsiausto. Vyrai stovėjo vienas prieš kitą įsirėžę, pasi
šiaušę lyg du gaidžiai ir pritrūkę kvapo tylėjo. Paga
liau Klimas mojo ranka, keliais žingsniais prišoko prie 
durų ir, atidaręs jas, lyg mirties genamas, išsitempė 
šnypščiančią ir ašarojančią žmoną. 

Namie staiga įsiviešpatavo tyla, lyg po netikėtai 
praūžusios audros. Tik iš miegamojo sklido gailūs Pet
kienės kniaukimai, kurias ji mėgino išvilioti iš palovės 
Princesę. 

Nuo tos atmintinos dienos visa draugystė *arp Kli
mų ir Petkų iširo. Jei posėdžio metu pirmininkui pri
reikdavo iždininko, jis turėdavo jo ieškoti ir kreiptis į jį 
per tarpininką, nes iždininkas posėdžiuose nebedalyvau-
davo, o susitikęs nusisukdavo. Jei iždininkas turėdavo 
apmokėti sąjungos sąskaitą, jis rašydavo oficialu pareiš
kimą pirmininkui ir reikalaudavo jo raštiško sąskaitos 
patvirtinimo, ant kurio turėdavo būti sąjungos ant
spaudas. 

Klimienė su Petkiene ne tik nebevažiuodavo drau
ge į susirinkimus, bet vėliau atėjusi nepasilikcMvo kam
baryje, jei jame jau būdavo jos priešininkė. 

Netrukus visas miestas žinojo, kad Klimai h- Pet
kai yra didžiausi priešai. Nors ir sunku buvo aip kai
mynystėje gyventi, abi poros pamažu apsiprato su nau
ja padėtimi. įprato ir draugai. Pradžioje juokėsi, kuž

dėjosi, kai kas mėgino net sutaikyti, bet nepasiekę jo- ti. Pagaliau sugalvojo paskambinti. 
kių rezultatų, tik dar daugiau įpykdinę, numojo ranka ir 
nebekreipė dėmesio į abiejų šeimų nesantaiką. 

Princesė pasitaisė, atsigavo, sidabriniai jos plaukai 
žibėjo kaip niekada, bet nuo sofos net svečiams atėjus 
jau nenušokdavo. Tiesą pasakius, nušokti ji gal ir ne
būtų taip lengvai pajėgusi, nes pasidarė tingi ir stora. 
Pagaliau Petkai suprato, kad jų Princesė laukiasi ka
čiukų. 

Kiek džiaugsmo! Kiek susirūpinimo! Kiek baimės! 
O ir buvo ko nuogąstauti, nes niekas nežinojo, kas su
vedžiojo jų Princesę. 

Ir štai atėjo diena, kada, Petkams grįžus iš darbo. 

Nkarkdio — AIo! Čia Petkus. Pas mus yra jūsų 
kačiukai, prašom atsiimti. — ir padėjo ragelį. 

Po kelių minučių į vidų įsiveržė Klimai su Murk
liu. 

— Apie kokius Murklio kačiukus tamsta čia kalbė 
jai? — griežtu baisu paklausė Klimas. 

— Kokius? Ogi tuos juodus, kaip ir pats Murklys! 
— parodė Petkus kasę, kurioje gulėjo Princesė ss savo 
prieaugliu. 

— Tikrai! Juodi! — nustebo Klimienė ir norėjo dar 
kažką pasakyti, bet tuo tarpu Murklys, ištrūkęs B Kli
m o rankų, šoko prie kasės ir vsas pasišiaušęs, išsirietas 

Princesės nebebuvo ant sofos. Sunerimę jie pradėjo lyg saksafonas, tik sušnypštė, tik sukniaukė b/g ruošda-
šaukti ir ieškoti, kol pagaliau rado savo numylėt inę 
baltinių spintoj, kur po lentyna buvo sudėti kilimėliai 
ir kur dabar tarp savo kačiukų gulėjo Princesė. 

— Vincentai, žiūrėk, trys jų juodi, — sušuko Pet
kienė. 

— Klimų Murklys, — suprato Petkus. 
— Mūsų Princesė, mūsų sidabrinė gražuolė, susidė

jo su tokiu suskium, — sudejavo Petkienė. 
Princesė laižė savo kačiukus ir visai nesijaudino 

Petkams suteiktu smūgiu. 
— Kas bus? — laužė rankas Petkienė. 
— Jau nieko nepataisysi, — pasidavė likimui Pet

kus. 
— Bet ką mes su jais darysime? — nerimo Petkie

nė. — Aš tokių juodų nenoriu,., fi... 
— Čia Princesės kačiukai, ne tavo, — susierzino 

masis pulti. 
— Murkly! — nusigando Klimienė. 
— Princese, — suaimanavo Petkienė, bet katė Be

laukė, pašoko iš guolio, išsilenkė nemažiau kaip Murklys 
ir sužaibavusi žaliomis akimis j savo priešininką, išsišie
pė ir atstatė nagus. Katinas ir katė stovėjo vienas prieš 
kita sustingę lyg užhipnotizuoti, pasiruošę kovai. 

Petkai ir Klimai nustebę sužiuro j k a t e s ir vieni j 
kitus: 

— Kas čia dabar? — nesusivokė Klimi ene. 
— Kodėl jie pykstasi? — nesuprato Petkienė 
— Murkly! — pašaukė Klimas ir priėjęs aotėįo 

paimti katiną, bet jis šiaušėsi ir piktai šnypštė. 
— Neprisileidžia, — pratarė Klimienė lyg kiti to 

nematytų. 
— Nė savo vaiku nepripažįsta, — hyg įsižeidusi 

Petkus, bet ir jam jie nepatiko. Kiek pagalvojęs nu - j tokiu katino įžūlumu prašneko Petkienė 
sprendė: — Reikia Klimams juos atiduoti. Šitie j iems ' — Nebūtų vyras, — su panieka mostelėjo ranka 
priklauso. j Klimienė. 

Bet nei vienas, nei kitas nežinojo, kaip tai padary- | (Bus Saugiau) 
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JONIŠKIO GIMNAZIJOS 
AUKSINĮ JUBILIEJŲ MININT 

' • 

JUOZAS MASHJON1S 

Prieš pusmetį, tik pradėjus 
ruoštis minėti Joniškio gimnazi
jos 50 metų sukaktį, buvo kreip 
tąsi spaudoje j joniškiečius, pra 
san t atsiųsti žinių šios gimnazi
jos istorijai. Atsiliepė aštuoni: 
Juozas Diamentis, Ona Gailiū-
naitė, Kazys Gaputis, Julius 
Mačiulis, Adolfas Orvidas, Alo
yzas Puida, Antanas Skridulis 
ir Juozas Tininis. Visiems jiems 
priklauso nuoširdi padėka. 

kiečiai į savo vidurinę mokyk
lą rinkosi ne išdykauti , ne mo
kytojų erzinti, o mokytis. Betgi 
keturių klasių mokslas nėra dar 
viskas. Po to. norint mokytis, 
reikia ieškoti pilnos gimnazijos, 
o artimiausioji — Šiaulių gim
nazija beveik už 40 ki 'ometrų. 
Anų dienų mastu t ikrai toloka. 

Pilna gimnazija 

Išleidus pirmąsias keturių kia 
Jų atsiųstomis žiniomis daug j sių laidas, joniškiečiams vis la-
kur čia pasinaudota. Tačiau Jo- j oiau ir labiau pradėjo rūpėti 
niškio gimnazijos istorija neiš- j klausimas steigti Joniškyje pil-
ėjo pilna ir vientisa, kaip nebu-1 ną gimnaziją. Su pilnos gimna-
vo pilni i r vientisi atsiųstieji! zijos steigimu glaudžiai rišo-
prisiminimai. Vienas kitas at- j si ir jai patalpų s ta tymas . 
virai prisipažino, kad daugelį 
dalykų j au spėjo apnešti už
maršties dulkės ir miglos. O do
kumentai pasiliko už jūrų ma
rių, už mėlynųjų, lygiai nepa-

Joniškio gimnazijai sklypą 
jau seniau buvo žadėjęs Medvi-
lionių ka-mo Goesas. Vėliau šis 
sklypas giminystės keliu atite
ko prof. Gravrcgkui. J i s irgi iš 

siekiami, kaip nepasiekiamas ir j anksto buvo paskelbęs, kad, jei 
Joniškis, t a s mielas šiaurinės 
Lietuvos kampelis, kur ne vie-

Minint Joniškio gimnazijos 50 metų sukakti, geg. 30 d. Chicagoje susirinko 
būrelis buv. tos gimnazijos mokytoju. Sėdi iš k.r P. Lampsatienė, dail. A 
Varnas ir M. Varnienė (garbės mokytojai), dir. A. Orvidas ir V. 2 o -
lynienė. Stovi: J. Murdis. P. Žolynas, O. Mickevičienė J. Lampsatis. A. 
Skridulis. P. Vacbergas ir J. Masilionis. Nuotr. V. Noreikos 

paitis. Dobkevičiūtė, Vladė Gai
galaitė. Kaganaitė. Liucė Mon-
kevičiūtė, Sofija š imai ty tė ir 
Marcė šiieikaitė, Langytė. 

Baliui Žygeliui pasi traukus, 
Joniškio mokyklos direktorius 
liko Antanina Glebavičiūtė, ku-

Joniškyje bus s t a toma gimna- j rį šiose pareigose išbuvo ligi 
zija, tai jis tam reikalui paau-

no gimta, augta, mokytasi, mo- į kos 2 hektarų sklypą 
k y t a ar šiaip gyventa. Į Jonis- j 1924 m. joniškiečiai kreipėsi 
kį šiandien krypsta mūsų akys, I į švietimo ministeriją, kad ji pa
mušų mintys, mūsų prisimini- j s tatytų ant turimo sklype gim-
mai. 

Gimnazijos pradžia 
naziją. Deja. ministeri ja atsa
kė, kad ji neturinti tokiai sta
tybai lėšų ir nenumatant i , kada 
turės. Tada joniškiečiai nutarė 
statyti gimnaziją savo jėgomis. 
Miesto ir valsčiaus savivaldybė 
sudarė Gimnazijos s ta tybai ko
mitetą, kuriam pirmininkavo 
Vincas Preikštas, o iždininku 
buvo Juozas Diamentis. Iš Miš
kų departamento gau ta papigin
t a kaina medžio. Ūkininkai su
vežė medžius, akmenis, žvyrą, 

1923 m. Žygelis vėliau buvo 
spaudos Fondo direktorium, o 
Antanina Glebavičiūtė 1939 m. 
gavo gamtos mokslų daktaro 
laipsnį. 1923 — 1925 m. direk
torium buvo Adolfas Orvidas. 
J am išvykus, direktorium buvo 
paski r tas kun. J. Gudelis, tose 
pareigose išbuvęs ligi 1926 m. 
rudens. 1926 m. rudenį direk
torium buvo paskir tas Juozas 
Papečkys. Nuver tus K. Gri
niaus vyriausybę, direktorium 
buvo paskir tas Jonas Lazauskas 
nuo 1927 ra, pradžios. Po jo di
rektor ium nuo maždaug 1933 m. 
buvo Sliesoraitis, 1936 — 1938 
m. Adolfas Orvidas, 1938 — 

Mickevičienė, L. Mūrelis, Emil . 
Neravaitė, Paškevičienė, Balys 
Pet rauskas , Petravičienė, Pe t 
ronėlė Pladienė, Kazys Ralys . 
Ramanauskai tė , kun. P. Rau
da, Aleksas Ripskis, kun. Ro-
cevičius, Rožanskienė, Henrikas 
Rudzinskas, Rupeika, Samulio-
nienė, Kazys Senikas, Ona Ske-
terytė, Antanas Skridulis, Stan-
genbergienė, Jonas Steikūnas, 
K. Steikūnienė, Šerėnas, Tumas, 
Tuminaitė, P. Vacbergas, Valiu
lytė, Visockaitė. Kazys Vėlyvis, 
Pe t ras Žolynas. Žekonytė ir k t . 

Paminėjus Joniškio gimnazi
jos pasato išaugimą ir mokyto
jus, kurie ten dirbo, negalima 
nepaminėti ir tų. kurie tas pa 
talpas užpildė _ mokinių. J ų 
skaičius greitai augo. P r a d ė t a 
dirbti 1919 m. su daugiau ka ip 
šimtu, greitai išaugo ligi dviejų 
šimtų. Persikėlus į naujuosius 
rūmus, buvo žymiai erdviau, be t 
netrukus ir čia pradėjo t r ū k t i 

plyta*, mūro darbus atliko ran-1 1940 Antanas Klupšas, 1940 — j vietos. Klasės buvo ne tik g im 

Mintis kurti Joniškyje ką 
nors daugiau negu pradžios mo
kykla kilo tuojau po I Pasauli
nio karo. Iniciatorių tarpe akty
viai reiškėsi veterinarijos gydy
tojas Laurynas Lopas, medici
nos gydytojas I. Gailiūnas ir 
pradžios mokyklos vedėjas Ba
lys Žygelis. Jie, greičiausia, bu
vo sudarę kokį nors komitetą 
vidurinei mokyklai steigti. 

Atrodo, kad, norint steigti 
vidurinę mokyklą, kam nors rei
kėjo duoti konkretų mokinių 
skaičių ir jų pasiruošimą, Buvo 
susi tar ta su jau veikiančia Šiau
lių gimnazija, kad jų mokytojai 
atvažiuos ir išegzaminuos kan
didatus. Nors Joniškį su Šiau
liais jungia geležinkelis, bet, ma 
tyt. juo naudotis buvo kokių 
sunkumų, nes joniškiečiai jiems 
parvežti nusiuntė į Šiaulius di
delį porinį vežimą. Atvažiavo 
dir. A. Klupšas, mokytojai E. 
Čepui ytė (vėliau Klupšienė). 
Vanda Daugirdaitė (Sruogienė). 
Bergaitė ir Krikščiūnas. Apy
linkės ūkininkai maitino moky
tojus, o miestiečiai apnakvydi-
no. 

Egzaminai vyko 1919 m. pa
vasarį. Kandidatų atsirado pa
kankamai, ir 1919 m. rugsėjo 
1 d. prasidėjo mokslas Joniškio 
vidurinėje mokykloje. 

Pirmuoju direktoriumi buvo 
Balys Žygelis, vienas iš tos mo
kyklos steigimo iniciatorių. Jis 
pats dėstė geografiją. Antanina 
Glebavičiūtė — gamtą. M. Rut-
kus — lietuvių kalbą ir istoriją. 
Irena Jackevičiūtė — aritmeti
ką ir piešimą, kun. Petras Rau
da — tikybą. Vienas mokytojas, 
kurio pavardės nebeprisimena
ma, mokęs įrišti knygas. 

Pačioje pradžioje buvo įsikur
ta Briedikių namuose, tuose pa
čiuose, kur vėliau buvo pašto 
įstaiga Upytės gatvėje, paskui 
pavadintoje Adomo Varno gat
ve. Net rukus buvo persikelta į 
truputį tinkamesnes patalpas — 
med. namą valsčiaus kieme. Čia 
tilpo t rys klasės ir raštinė. Nei 
koridoriaus, nei salės, nei pap
rasčiausių patogumų, kurių rei
kėjo ieškoti už valsčiaus darži
nės. Augant mokinių skaičiui ir 
besteigiant paralelines klases. 
vis kilo ir patalpų klausimas. 
Vienai klasei gautas kambarys 
eriestate prie valsčiaus, dviem 
tšnuomuotos patalpos privačia
me name kitoje gatvės pusėje. 

Klasės buvo gausios — po 40 
ir daugiau mokinių, šiandien su 

tokiu mokinių skaičiumi nebū-1 N e w Y o r k o šalmuoti statybos darbininkai domor.^rarijose už prez. Nixona šaukia kad turi būti sūnai
ty įmanoma dirbtu Bet joms- į kintas komunbanas. didžiausias darbininko priešas. Nuotr. Vyt. Maželio 

govas mūrininkas Julius Gerala-
vičius. 

Šiai statybai bū ta ir t rukdy
mų. Titrp kitų t rukdęs ir vidu
rinės mokyklos direktorius, ku
ris, būdamas cenzuotas tik vi
durinei mokyklai, pilnos gimna
zijos nenorėjęs. 

Naujųjų rūmų s ta tyba buvo 
baigta apie 1933 m. Rūmai gra
žūs, erdvūs, dviejų aukštų, o 
viduryje iškyla trečiasis aukš
tas, kuriame buvo bu tas direk
toriui. Į šiuos rūmus persikė
lus. Joniškio vidurinei mokyk
lai leidžiama pradėti augt i į pil
ną gimnaziją, kasmet a t idarant 
po klasę. 1937 m. pavasarį buvo 
išleista pirmoji Joniškio gimna
zijos laida, kurią baigė 18 abi
turientų: Stasys Briedikis. Čes
lovas Drakšas (miręs) . Jonas. 
Dzirkalas. Kazys Gaputis, Sta
sys Jonaitis (baigęs pirmuoju) . 
Stasys Radvila (miręs) . Kazys 
Ralys, Stepas Parr.pikas. Juo
zas Šlerpas (miręs). Juozas Šli-

1941 Vincas Ambraziejus ir 
1941 — 1944 m. P ranas Samu-
lionis. 

Mokiniai ir mokytojai 

Per pirmuosius 25 metus Jo
niškio vidurinėje mokykloje, be 
jau minėtų direktorių, dirbo aau 
giau kaip 60 mokytoją, kurie 
čia paminimi alfabetine tvar
ka, nenustatant , kada kuris dir
bo : Abramsonienė, Ambrazie-
jienė, Aperavičiūtė. Barmus. T. 
Blinstrabas. kun. VI. Budrec-
kas. Mykolas Čaikauskas, Stasė 
Černiauskaitė, kun. Br. Dagilis, 
J. Dargis. Dainius, Dienys, Frau 
kelytė. O. Gailiūnaitė. J. Gedgau 
das. Narcizas Gintalas. Vincė 
Kaėergiūtė, Kasperavičienė. 
Kaušakis, Knyvaitė. Jonas Ku
čas, Kuzavinis, Kuzavinienė, I-
rena Jackevičiūtė. Vanda Jucy-
tė-Žolynienė, Jurgis Lampsatis, 
Pa lmyra Lampsatienė. Lapatins 
kaitėkaitė-Pin?kienė, kun. Lanin 

nazijos salėje, bet ir scenoje, 
netgi ir paarė ję prie direkto
riaus buto. Vokiečių okup. lai
kais dar nusamdytas namas ties 
kinu trims klasėms. 

Visa tai rodo, kad Joniškio 
apylinkės jaunimas troško moks 
lo ir jo sieke. Joniškio gimnazi
ją lankė ne tik artimosios apy
linkės jaunimas, bet ir nuo 
Kruopių, Žagarės, Skaisgirių, 
Žeimelio, Kriukų, Pašvitinio, 
Meškuičių. Visiems jiems Jo 
niškis buvo mokslo židinys. 

Po daugelio metę 

Joniškiečiai mokiniai buvo 
malonūs ir ger t Nors klases 
buvo didelės, tačiau jos buvo ra
mios ir drausmingos. Man teko 
susitikti su mokiniais ne tik kla
sėje, lankant juos begyvenan
čius miestelyje, bet ir daug*elio 
tėviškėse. Gražiausius įspūdžius 
turiu iš Medginų ir Mielaičių, 
Pašvitinio ir Tūbinių. Žeimelio, 

skas. J. Masilionis. J. Meškelė, Į Stagarų i r Monkūnų, iš abiejų 

DEMONSTRACIJOS IR 
KOMUNISTU TIKSLAI 

Kaip komunistai kursto demonstracijas prieš karą 
VYT. ALSEIKA, musę spec. koresp. New Yorke 

Vis daugiau JAV gyventojų 
įsisąmonina, kad komunistai vei 
kliai dalyvauja krašte rengia
mose demonstracijose ir ypač 
tose, kuriose aštriai pasisako
ma prieš Vietnamo karą ir prieš 
prez. Nixoną, viceprezidentą 
Agnew bei teisingumo žinybos 
vadovą Mitchell. 

Kongresas jau yra ne kar tą 
tyrinėjęs komunistų veiksmus, 
ryškinęs jų tikslus ir naudoja
mas priemones. 

Mūsų skaitytojai gerai prisi
mena, kad kongrese apie komu
nizmą yra liudiję įvairių gyven
tojų sluoksnių atstovai, kaip ku
nigai, kolegijų prezidentai, mo
kytojai, pramonininkai, ūkinin
kai, unijų, įvairių patriotinių or
ganizacijų pareigūnai ir kt. 

Vis dėlto, kaip pastebi žino
masis publicistas, neseniai ap
dovanotas Laisvės medaliu, Da-
vid Lawrence, dar ne visiems 
aišku, kad komunistai slaptai in 
struktuoja įvairių organizacijų 
vadus ir j iems plačiai išaiškina 
būdus ir priemones, kaip reng
ti demonstracijas ir ypač kraš 
tą dominančiais 'karštais", kaip 
karas, klausimais. 

Žvilgsnis į komunizmo tikslus 

Atstovų rūmų vidaus saugu
mo klausimais komisija ir se
nato panaši pakomisė kas me
tai tyrinėjimų eigoje yra nu
brėžusi paties komunizmo tiks
lus. Pareiškimai apie tai buvo 
padaryti dar seniau, tačiau ir 
šiandien jie visiškai aktualus ir 
ypač demonstracijų gadynėje. 

Manome, kad ir mūsų skai
tytojams bus įdomu prisiminti 
tai, kaip J A V kongresas nusa
ko komunizmo tikslus. 

Pirmoje eilėje pabrėžiama, 
kad komunizmas, pasaulinė or
ganizacija, veikianti ir mūsų 
tarpe, skelbia nekenčianti Die
vo ir bet kokių religijos for
mų. Ta santvarka siekia sunai
kinti privačią nuosavybę, siekia 
absoliučios socialinės ir rasinės 
lygybės. Vienas svarbiųjų tiks
lų tai skleisti svetimuose kraš 
tuose "revoliucinę propagandą", 
skatinti komunistų veiklą, ku
rios tikslas skleisti streikus, 
riaušes, sabotažus ir net susi
rėmimus bei civilinį karą. 

Komunistai pasauly, be to, 

siekia sunaikinti demokratiniu 
būdu sudarytas vyriausybes ir 
užgniaužti visas gyventojų lais
ves, kaip žodžio, spaudos, su
sirinkimų. Pagaliau pagrindinis 
tikslas — tai pasaulio revoliuci
jos keliu pasiekti vad. proleta
riato diktatūros ir įsilieti į So
vietų Sąjungą su Maskva — 
sostine. 

Komunistai, savo tikslų siek
dami, naudoja įprastinį būdą: 
jie j didelių organizacijų tarpą 
infiltruoja vos kelis asmenis. 
Šie sugeba paveikti įtakingus 

organizacijų vadus ir jiems pa
deda rengti demonstracijas, ži
noma, jokiu atveju nekalbama 
apie komunizmą ar komunis
tus. 

Būdingas vienas bruožas: 
FBI j au daugelį kartų yra at
skleidusi atvejus, kai turtingi 
amerikiečiai, palankūs socialis
tinėms (komunistų) pažiūroms, 
yra paaukoję demonstraicijoms 
rengti nemažas pinigų sumas. 

Kurstytojai — ne užsieniečiai 

Jau galutinai paaiškėjo, kad 
demonstracijų JAV-se kurstyto
jai y r a ne užsieniečiai. Tai "pil-
nakraujai" " amerikiečiai, savo 
metus apmokyti užsieny, ar stu
dentai, virtę komunizmo drau
gais, juos paveikus Sovietų a-
gentams ar įvairių komunisti-

(Nukelta į 5 pusi.) 

"LIKIMO GALIOS" OPEROS PASTATYMO CHICAGOJE 
1970.4. 18. la, 25 i r 26 d. 

A P 
P A J A M O S : 

Y S K A I T A 
E 

1. Bilietai . . . . . . . . 
Pastaba. Galimos pajamos už bilietus . 

Neparduotu bilietų vertė 
Nemokamai išduotų bilietų vertė (mece
natai, choristai, žurnalistai, svečiai ir 
t t.) 

2. Mecenatų ir rėmėjų aukos . . . . . 
3. Operos balius ir Lėšų Telkimo Komiteto parengimai 
4. Skelbimai . . . . . . . . 

33,361.00 
1,873.50 

28,179.00 

3.308.50 
8,586.00 
2,265.00 

400.00 

Viso pajamų 39,430.00 

I Š L A I D O S : 

. 6,802.00 

Pavirčiuvių. Daunoravos ir Bui
vydžių, iš Meškuičių. 

Apylinkės ūkininkai turtingi, 
vidutiniškai valdę apie 40 ha 
kiekvienas, bet nuoširdūs ir ne-
išdidūs. Besilankydamas pas mo 
kinių tėvus, pastebėjau, kad jo
niškiečiai ūkininkai į gimnaziją 
leisdavo visus savo vaikus, ne
palikdami nė vieno be mokslo, 
ūkininkauti. Tai rodo. kad moks 
las buvo labai vertinamas ir juo 
pasitikima labiau negu dideliu 
žemės plotu ir gražiais trobe
siais. 

Atsimenu, išleidžiant kažku
rią Joniškio gimnazijos laidą, 
vienas abiturientas vietoj atsi
sveikinimo žodžio padeklamavo 
J. Aisčio eilėraštį "Draugystė": 
O jeigu kartais, po daugel metų, 
Sueisim vėl, mieli draugai. 
Tai mūsų gretos jau bus praretę 
Ir pasikeitę mūs* veidai. 
Tik širdis viena, ilgesio pilna. 
Skausmo kupina pasiliks jauna. 

Tr štai išsipildė šio eilėraščio 
žodžiai. Po daueelio metų, po 
nemažiau kaip 26. kiti net žy
miai daugiau metų susitinkam, 
atsipažįstam, džiaugiamės prisi-» 
minimais. Be t mūsų gretos jau 
praretę: mirusius savo moky
tojus ir mokinius prisimenam 
su didele pagarba ir meile, o 
gyviesiems linkime gražiausių 
metų ir susitikimo Joniškyje. 

1. Orkestras (31 muzikantas); 4 spektakliai. 9 valandos re 
peticijų, vargonų nuoma) . . . . . 

2. Atlyginimai operos meno vadovams (dirigentas, režisie
rius, dailininkas, chormeisteriai, scenos vadovas ir ap
švietėjas) 6.175.00 

3. Honorarai solistams . . . . . . . . 5,300.00 
4. Salė ir repeticijų patalpos (Maria High School — 3.810.00 . 

ir Jaunimo Centras — 560.00) 4,370.00 
5. Rūbai 2.395.00 
6. Apšvietimas (aparatų nuoma, specialisto honoraras) . .- -2,270.00 
7. Dekoracijos (medžiaga, pagaminimas, transportas, ga ražo""" 

nuoma, scenos reikmenys) L960.0O 
8. Operos vakarienė . . . . . . . . - 1,840.00 
9. Gaidos ir vertimas (klavyrai. choro gaidų paruošimas, or- . . * 

kestro gaidų nuoma, orkestracijos sumažinimas) . . . 1,680.00 
10. Propaganda (reguliarūs skelbimai, mecenatu aukų paskel

bimai) . . . . . . . . . . L541.00 
11. Kelionės -1,513.00 
12. Atlyginimas scenos darbininkams . * . . . . . -1,500.00 
13. Programų spausdinimas . . . . . . . 1,100.00 
14. Administracija (telefonai, pašto ženklai, popierius, vokai, 

blankai ir kt-) . . . . . . . 828.00 
15. Draperijos 574.00 
16. Reprezentacija (dovanos 10 metų išdirbusiems, užuojautos 

ir pan) •. 375.00 
17. Nuotraukos, filmos, juostos, archyvas - 312.00 
18. Grimas ir perukai 120.00 

Viso išlaidų 40,655.00 

Nuostolis L225.00 

Chicagos Lietuvių Opera nuoširdžiai dėkoja mecenatams ir rėmėjams. 
Ačiū žurnalistams, grimoriams, salės tvarkytojams, Marginiams ir visiems 
kitiems, atlikusiems bet kokį nemokamą patarnavimą Operai. Ačiū Vaciui 
Petrauskui už patalpas dirigentui Vytautui Marijošiui. Ačiū Alfredui ir 
Reginai Kuliams už nuteiktą globą režisieriui Petrui Maželiui. Ačiū dail. 
Jurgiui Daugvilai už nepaprastai taupų dekoracijų pagaminimą ir išgelbė
jimą iš žymiai didesnio nuostolio. 

Ši apyskaita skelbiama remiantis 1969-70 metų sezono valdybos 
nutarimu. 
1970. 6. 9 CHICAGOS LIETUVIU OPERA 

23V2 H O U R SERVICE 
NAUJI GARO KATILAI (BOILERS) — KROSNYS — VANDENS 

ŠILDYTUVAI GAZU IR ALYVA — NAMAMS IR PRAMONEI — ORO 
VALYTOJAI (AIR CLEANERS) & DRĖKINTUVAI, VVESTLNGHOUSE. 

C. SicGrath & Son 
H E A T I N G AND AIR CONDTIONING 

3354 W e s t 63rd Street. Tel. — 476-8400. 

Atdara kasdien nuo 8:30 iki 6:00 P.M.; šeštad. nuo 9 v. r. iki 5 v. v. 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponi! 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
F U R N I T U R E C E M T E R, I R C 

J. LIEPOMS 

Marquette Pk., 621 f So. Western PR 8-5875 
Pirmadieniais fa- ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai vtk. 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
S246 SO. HALSTED STREET Tetef. - _ CA 5-T2S* 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 



KAIP BALSAVOME? 

Visų pirma Clevelandas tu
rėjo veiklią ir rūpestingą Anta
no Jonaičio pirmininkaujamą a-

PH1LADELPH1J0JE 
!K APVL!Nj(ES£ 

L. B. K.^DIJ BAITAS 

Philadelphijos LB Balsas — 
visus klausytojus aplanke radi
jo bangomis kiekvieną šeštadie
nį nuo 1:30-2:30 vai. dierą 
Tai nėra tik vieno ar ke'iu lie
tuvių balsas, ta i yra bendruo
menės balsas — klausytom*: įr-

yra pailiustruojami net keliomis *... - _i ._ -,T„Ą^„ i ' zi^i, s. 
. . . . , . . . . tormuoiąs įvairiomis zi v. mis 

puikiai, tvarkingai, tautiniuose j 
rūbuose atrodančių šokėjų nuo
traukomis. Anuose kraštuose tai 

įvykiais: -klausytoju- g^^dži 
jungia įvairūs KctutfflLcgy 
druomenės relisrinio s c'-H^io 

> iams ir Lietu-! 
biejų bendruomenės apylinkių! P į ™ 3 tokios apimties ir pobū-j k u l t ū r i n i o b e i l i t i n i o ^ 
rinkimų komisiją. Ji iš anksto ir ' 
laiku išsiuntė apylinkėse regist
ruotiems lietuviams balsavimo 

vai. 
mo momentai. 

Kad ši valandėlė ir toliau mu-
Kun. Tamošiūno mintis išsi- 'ankytų oro ba-gomis — vra s u-

korteies su išspausdintu kandi-, kviesti Grandinėlę į P. Ameriką! darytas pagalbinis komitetrs iš 
datų sąrašu (jas parūpino Ju- ; galėjo būti įgyvendinta dėka gru| sekančių asmenų- Juozo Ardžio, 
l iaus -Staniskio pirmininkauja- pėje esančios tvarkos, pareigos su j Alg. Jonio, Juoz Kananavičiaus. 
ma apyg. rinkimų komisija). To - pratimo, bendro, sutelkto darbo, B ron . Majausko. Stasio Melni-
kių laiskų^seimoms ir paskiriem j tiek mokytojų, šokėjų, muzikan-| k o , Kaz. Spakausko. Vyt. Susins 

tų, tiek jų tėvų ir visų lietuvių į k o i r J o n o Vvgelio. Šis komite-
(ir amerikiečių), kurie pinigine; t a s Suruošė gegužinę, su Liet. 
auka remia tuos, kurie jaunose' Bendruomenės pritarimu ir pa-
dienose, šalia savo tiesioginių pa! r a m a > i r ^ p p a t s tengsis L.B. 
reigų tėvams, mokyklai, skiria g a ^ klausytojus aplankyti su 
valandėlę lietuviškam, 

Metines šventės išvakarėse dalis Philadelphijos 
rėnų sodyboe. 

iteitininkų ir jų svečiu p r i e .<x\ 
Nuotr. 

žo Gaspa-
K. Čikoto 

sceni 
niam šokiui, muzikai, lietuviš
kai nuotaikai, lietuviškam gyve
nimui. Mažas ir didesnes aukas 
siųskite: Grandinėlė, c-o Mr. V. 
Staškus, 110 E. 226 Str., Cleve-
land, Ohio 44123. 

aukų lapais. 
Kiekviena auka, gera valia, 

patarimas ir talka suteiks šiai 
radijo valandėlei skardesnį, il
gesnį L.B. Balso egzistavimą. 

Kor. 

asmenim buvo išsiųsta apie sep
tynis šimtus. Prie grąžinamųjų 
vokų taip pat buvo prilipinti paš 
to ženklai. Taigi viskas buvo pa
daryta bendruomeninei balsavi
mo pareigai atlikti: atžymėk pa
sirinktus kandidatus, dėk korte
lę į voką ir įmesk į pašto dėžu
tę. Balsavimo pareiga taip pat 
buvo. ir kitais būdais primena
ma — spaudoje, bažnyčiose pa
maldų metu i r t t 

Balsai buvo skaičiuojami sek
madienį, birž. 7, pasibaigus bal
savimo terminui. Šiais metais 
Clevėlande balsavo 534 asmenys. 
511 balsų buvo rasti geri, 23 su 
įvairiomis pastabomis, tad jie 
neskaityti. Paštu buvo atsiųsti 
du trečdaliai, kiti įmesti į ūmas 
rinkimų būstinėse, veikusiose a-
biejose lietuvių parapijose. Balsa
vo apie pusė galėjusių balsuoti. 
Lietuviai taip balsuoja ir Ameri
kos rinkimuose, o ki tur — d a r „ 
prasčiau, pvz. Amerikos lietuvių j J ° n ° l r G r a s i l d o s s h u P u - v <* k e " j pabuvoti su seimą, sutikti jaunų 

LITUANISTINIU KRAIČIU 
BESIRŪPINANT 

Baigėsi mokslo metai. Džiau- kesių, padeda mergaitėms spręsti 
giasi mokiniai, n e n u s atleidžia svarbius tikėjimo, dorovės klausi-
mokytojai, patenkinti ypač šeš- mus. Graži yra stovyklų liturginė 
tadieninių lituanistinių mokyklų dalis. Per 13 stovyklų girdėjome 
mokinių tėvai — nebereikės vai- mergaites giedant beveik trejas 
kų vežioti, nebereikės raginti pa- lietuviškas mišias, mergaitės mal-

i mokų uždavinius atlikti. Klau- j domis prisimena žuvusiuosius dėl 
i saisi išdailintų atsisveikinimo : Lietuvos laisvės. Stovyklos palie-
i kalbų, žiūri į keturiolikmečius Ii, ka vienintelė vieta, kur pamoks-
\ tuanistinės mokyklos "abiturien \ lai tik jaunimui pritaikyti tesako 

MŪSŲ kolonijose 
Grand Rapids, Mich. 

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
PRISIMINIMAS 

LB Grand Rapids apylinkės 
valdyba birželio liūdnųjų Įvykių 
prisiminimui užsakė Mišias čia 
Šv. Petro ir Povilo parapi jos 
banžyčioj. Todėl prašome visus 
apylinkės narius ateiti šį sek
madienį, t. y. birželio 14 d., 9 v. 

New Yorko medicinos univer-Grandinėlė P. Amerikon iš
skrenda birželio 14 d., sekmadie
nį, 9:45 v. ryto iš Hopkins aero-j& 
dromo Clevėlande. Skridimo nu- metus tokių vaikų mirčių buvo 
meris: Eastern Airlines — 959. ' 25.000. KL 

tus" ir negali nuvaikyt minties, mi. 
kad dauguma jų pamirš tai ką Tautiniam ugdymui seselės) rytą į lietuviškas pamaldas. Ku-
mokykloje išmoko vien dėl to. kviečia sričių specialistus. Kiek-Įnigas J . Žvirblis yra p a ž a d ė j ę s . 
kad nebeturės progos lietuviškai vienais metais pasirenkama kuri • pamoksle prisiminti m " s u Si- Į duodamų minčių. Hartfordo a 

Har t fo rdo ir kitų Connectieut a-
pylinkių visuomenė turės progą 
apžiūrėti šio kylančio lietuvio 
menini rko darbus , šeštadienį 
nuo 4 vai. p. p . iki 10 vai. vak., 
a rba sekmadienį, biiželio 14 d., 
nuo 12 vai. iki 9 vai. vak. Lie
tuvių Bendruomenės Har t fordo 
apylinkė kviečia visus gausiai 
dalyvauti . 

BC? F L T ĮVYKIŲ 
}:I>>£J:M.'S 

Birželio įvykių minėjimas 
Har t forde įvyks sekmadienį, bir 
želio 14 d., 10 vai. ry to . Lietu
viškas Mišias a t la ikys ir pamok 
slą pasakys Sv. Trejybės para
pijos klebonas kun. Juozas Ma
tut is . Giedos "Aide" choras, va
dovaujamas muzi!:o Jurgio Pet -
keičio. Taip pat dalyvaus skau
ta i ir ve teranai su vėliavomis. 

5 vai. p. p . įvyks minėjimas 
Lietuvių klube, 227 Lavvrence S., 
Hart forde. Ati t inkamą kalbą pa 
sakys Lietuvių Bendruomenės 
Har t fordo apygardos pirminin
kas Vilius Bražėnas. Dabartiniu 
metu šis energingas visuomeni
ninkas dažnai ka 'ba įvairioms 
amerikiečių organizacijoms, tuo 
būdu ef tkt ingai iškeldamas lie
tuvių vardą viešumon. Bus įdo
m u išgirsti pono Bražėno per-

parašyt, nepamatys tėvų namuo nors tema, keli rašytojai, ar įvy-
.v, ~ m u j a . i se jiems įdomios lietuviškos k n y - k i a i . Temų vystymas juntamas 

girnių mirtingumo priežastį. Per ! P * ' v i e r \ u r ~ k l t u r
J ^besusi t iks net rankdarbiuos ir stovyklos 

lietuvio draugo ar drauges, o ir 

suima 

susitikę kalbės angliškai. Gal tik 
kelios ir vienas-kitas įsitrauks į 
lietuviškų organizacijų aktyviuo
sius narius, rašys protokolus, ko
respondencijas. Maža dalelė tu
rės progos lankyti aukštesnią
sias lituanistines mokyklas, ne

metu sukurtuos plakatuos. Ka
dangi stovyklautojų amžius nuo 
7 iki 16 metų amžiaus, susiskirs 
tomą būreliais pagal amžių. 
Prie amžiaus taikoma ir progra
ma. 

Per dvi savaites mergaitės tik
rai daug išmoksta, susidraugau-

biro kankinius. 

Hartford, Conn. 

V a d y b a pyiinkės lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti šiame minėjime, 
o kar tu ir aplankyti dailininko 
Vytau to Igno kūrinių parodą. 

VYTAUTO IGNO KCRENTE 
PARODA 

Dail. Vytauto Igno kūrinių 
paroda įvyks birželio 13 - 14 d. 
Lietuvių klube, 227 Lavvrence 
Street, Hartford, Connecticut. 

susivienijimo rinkimuose šiemet 
iš 240 narių tebalsavo vos dvi
dešimt keli. 

Štai kuria eile balsų atžvilgiu 
išsirikiavo JAV LB tarybos kan
didatai Clevėlande: Stp. Matas 
351, Edm. Lenkauskas 343, Al
gis Rukšėnas 312, Dž. J. Staniš-
kis 259, Ant. Butkus 226, Juozas 
Škrinska 220, M. Jokūbaitytė 
195, P. Balčiūnas 174, Jz. Žilio
nis 169, K. Žiedonis 116. Apyg. 
rinkimų komisija galutinius r in
kimų duomenis paskelbs gavusi 
Columbus ir Daytono balsus. 
Pittsburgho lietuviai šiemet ben 
druomenės rinkimuose nedalyva
vo: sako, jie esą laimingi ir taip. 

GRAŽIAUSIA GRANDINĖLES 
JAUNIMO DOVANA 

LIETUVIAMS IR LIETUVAI 

TColumbijos, Venezuelos 
laikraščiai skelbia įvykstančius I 
Grandinėlės šokių koncertus Bo
gotoje, Medelline, Caracas, Va-
lencijoje ir kitur. "Ballet Litua-
nol Viene a Bogota", skelbia Ko
lumbijos sostinės laikraštis "EI 
Tiempo' ' . "Festival Folklorico Li 
tuarto3 ', rašo Valenciįos "EI Re
gionai". Visi minėti rašiniai, ku
rie nušviečia grupės nueitą kelia. 
koncertus JAV-se, nar ių skaičių, 
• — — • — ^ — ^ - _ — — _ _ _ _ _ 

D E M O N S T R A C I J O S . . . 
(Atkel ta iš 4 pusi.) 

nės santvarkos kraš tų pareigū
nams. 

Įdomu, kad k raš te įsigalėjusi 
nuomonė, j o g kurstytojui? neį
manoma baust i , nebent būtu įro
dyta, kad j ie gauna užsienic fi
nansinę paramą. Tačiau tai ne
teisinga pažiūra, nes pati kon
stitucija kongresui įsakmiai tei
kia galią baus t i tuos , kurie kal
ti valstybės išdavimu ar siekia 
nuversti j ėgos keliu J A V vyriau 
sybę. 

Belieka t ik apgailestauti, kad 
eilinis amerikietis, išgirdęs apie 
"komunizmo" sąvoką, visirkai 
nesusivokia am> komunistų nau
dojamą techniką. 

Efftniams piliečiams kartai? 
neaišku, k a d vyksta dide'is pa-
raaJflftnis da rbas sunaikinti ne 
tik pagrindines k r a š t o institu
cijas, bet ir kolegijas. Bažny 
čias, prof. sąjungas bei kitas or
ganizacijas, kurios keistu būdu 
dažnai pačios dalyvauja demon
stracijose, kurių pagrindinis t iks 
las --_ ne sus tabdyt i karą, be t 
siekti aukščiau nurodytų komu
nistų tikslų. 

Į^F* . . . . 

KELIAUJANTIS INŽINIERIUS 
VYTAUTAS ŠLIUPAS 

Vytautas Šliupas gimęs priešinimas Vytautui Šliūpui 
keturiasdešimtmetį Palangoj sū- j visą laiką, tik retkarčiais suteikia i daug pasinaudos lietuvių kalbos | ja su kitų vietovių lietuvaitėmis, į Parodos atidarymas bus šešta-
nus Didžiojo Aušrininko Md. dr. j galimybę "užsukti" į Š. Ameriką, kursais universitetuose, nebe vi- J prasideda susirašinėjimas, susido- dienį, birželio 13 d . 4 vai . p. p. 

si galės dainuoti ar gitdoti lie- mėjimas lietuviška veikla Jau-
tuviškame chore, vaidinti mėgė \ nesniosioms daro įspūdį vyresnės 
jų teatre, kitur net ir lietuvių | vadovės-pagelbininkės, dau-
sporto klubo nebus, ir tautinio šo guma per eilę metų išaugintos 
kio nieks nebepamokys... j tos pačios stovyklos. Girdėjau tė-

O vis tik yra priemonė, kuri ! vus besigėrinčius kai kurių vyres-

P A R D L O D A M I 
l& MODEliNIV NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida 
Galima pirkti dalimis ir ismokėtinai 

SOLTHVAEST FURMTURE CO. 
6200 S. VVestern TeL GR 6-4421 

ruriolikos metų 1944 m. atvyko; dienų bičiulius, pabuvoti dides-
į Austrijos Folarbergo kainyną, j niuose lietuvijos susibūrimuose. 
vėliau, tėvui, Dr. Jonui Šliūpui 
mirus, su motina persikelia į 
VViurtembergo Tiubingeną, dar 
vėliau į Niurtingeną. 1947 m. Vy 
tautas Šliūpas su mama jau Š. 
Amerikos žemyne, svetinguose 
chm. inž. Pijaus ir Hypatiįos į l j į į j į į a 
rių namuose, Ohio Avon Lake. 
netoli nuo Clevelando. Laimėjęs 
stipendiją, Ohio Delavvare VVes-
leyan universitete sėkmingai į-
veikęs matematikos mokslus ir II 

Vykdydamas savo b-vės tarny
binį pavedimą Vyt. Šliūpas pra
ėjusių metų balandžio mėnesį, 
drauge su žmona buvo Mexico 
City, kur dalyvavo "Internatio
nal Gommission for Irrigation 

kongrese, kur 
tarp kitų tautų delegatų sutiko 
ir vieną atstovą iš Lietuvos. 

Vėliau gavo kvietimą iš savo 
buvusios kompanijos, su kuria 

. . A X 1 ATLANTO VANDENYNO 
stovyklos yra gera proga ir pasi- KRANTO 
kartoti, tai ką išmoko, ir ypatin- T • » _ 

, .v, ; » . ' . 3V . . ; Kas nori, no r s t rumpam, pa-
gai praktiškai savo žinias pntai- - . . . , - , .. „ .-
, Z. ~ _,., . , . ... j bėgt i iš didmiesčio i r suras t i 
kyti. lodei ir rašinėliu rasvmas, . . . . . . . • i - ! v,.,. , . . . * r amaus ir gaivinančio poilsio, ir laikraštėlių leidimas, meno va-

gali pratęsti ir lituanistinį moky- niųjų mergaičių uolumu — p e r j ^ j . ^ skaitymo, deklamavimo t a s ^ P 1 " ^ 3 ^ 0 4 * pro Tomkų va
rną, ir, ypatingai tautinį-religi- . visus metus nepatingi atsakyti į, varžybos yra graži lietuviškosios s a r v i e ^ k u r i v r a ^^ P a t A t " 

mažujų draugių laiškus. Stebiu j m okyklos darbo tąsa. Pagaliau, l £ n t o ^ ^ ^ F 0 k ran to ir tu r i 
ir aš savo dešimtmetę dukrą,! kaį j a u m u m s nusibodo stebėt v i s a s s ^ ? 3 5 - a P i e kurias kiek-

linois Institute baigęs statybos! dirbo 1963-1966 metais Pakista-
inžinerijos studijas, o. 1954 mJ ne, Europos ir vidurinių rytų a-
VVisconsin universitete gavęs sta-į sistento vietai. Vytautui Šliūpui 
tybos inžinieriaus magistro laips-j grįžus į ankstesnę kompaniją 
nį, pradėjo savarankišką inžine-Į naujoms pareigoms, tarnybiniai 
rijos profesijos tarnybą. Porą me; tenka daug keliauti iš vieno kraš 
tų padirbėjęs VVisconsino univer-Įto į kitą. Vytautas Šliūpas buvo-
siteto hidraulikos laboratorijose į jo: Indonezijoje, Afrikoj, Sierra 
asistentu, 1958 metais jau siun-j Leone, Liberijoj, Ivory Coast, 
čiamas į Liberiją, Vakarų Afriką Ghana, Togo, Nigerijoj, Came-
hidroelektrinių stočių ir efcfctri-l roons, Chad, Europoje, Graiki-
fikacinių galimybių tyrinėti. Poi ja, Italija, vėliau Šiaurinė Ameri-
dvejų metų tyrimų Liberijoje, ka. Grįžus į San Franciscą Vy-
1960 m. skiriamas garsios Stan
ley Engineering Company. Mus-
catine, Iovva State, hidraulikos 
skyriaus viršininku. 

Nuo šio momento prasideda 
Vytauto Šliūpo kelionės aplink 
žemę. Tik grįžęs iš Nigerijos ir 
tik trumpai pabuvęs b-vės centre 
JAV, greitu laiku siunčiamas į 
Ramna Daea Rytų Pakistane, pri 
žiūrėti ten vykdomos už
tvankos. Čia Vytautas Šliūpas 
darbavosi keletą metų. Tie nera
mumai, kurstomi religinio fana
tizmo, susiję su nuolatiniu pavo
jumi prarasti gyvybę, Vytautui 

tautą Šliūpą ir jo šeimą aplan
kė inž Maskaliūnas su šeima iš 
Thaiiando, keletas bičiulių iš In
donezijos. Vytauto mama Grasil
da Šliūpienė iš Hot Springs Ari
zonos. 

O kaip tą "vagabundišką" gy-

kaip ji varto senus Eglutės nu-1 televizijoj ar skaitvt laikraščiuo 
merius ir ieško nuotraukose sto se a p i e šių dienų jaunimo pasi-
vyklose sutiktų vadovių. metimą, ar ne metas pagalvoti, 

vienas didmiesčio žmogus per 
ilgus metus svajoja. 

Dėl smulkesnių informacijų 
Mums visada širdį pakutena j ^ gj m e s s a v o vaikams dvasios r a šyk i t e : V. Tomkus, 700 Ocean 

lietuviška daina. Stovyklos pa-į stiprybei duodame. Vasaros sto-
prastai daug dainuojama. Sto- ! vykios ar nebus tik vertingiau-
vyklose išmoktos dainos jauni- Į M įnasas į m Q s u dukterų krai-
mui mielesnės, nes jos surištos su rį? 

Jos ir vgl Dainavoj per mergaičių 
stovyklą savo vėliavas iškels. 

nį ugdymą. T a i vasaros stovyk
los. Jas organizuoja jaunimo or
ganizacijos — skautai, ateitinin
kai, organizuoja ir mūsų vienuo-

venimą vertina patsai jo vykdy-Uy™" — marijonai, pranciško-
tojas Vytautas Šliūpas? Viename: "a i ir Nekaltai Pradėtosios Mari-
laiške guodžiasi, kad toksai jo 
"čigoniškas gyvenimas", susijęs 
su nebaigiamomis kelionėmis, ry 
te suryjąs jo laisvalaikio likučius. 
Tarnybiniais reikalais vaikomam 
iš vieno kontinento į kitą, nebe-
sugaunąs net trumpo laisvesnio 

Šliupui įgriso ir JIS perėjo. i M | a J k o b i č i u I i a m s l a i š k ą b r ė ž t i ) 

bendrovę Dresser and McKee, a n e ] e s n j u s s u s i t i k i m u s a r 

Vyt Šliūpas akinamas i Tailan- k a l b i u ^ l y s t i k į i g e s i n g a i p a . 

jos seserys. 
Gyvendamas Dainavos pašo

nėj ir prisiekęs Spygliui ištikimy 

maloniais prisiminimais. Mokyk 
loję mokydamas dainų pastebė
jau, kad ir mergaitės, ir berniu
kai nori "virš programos" padai
nuoti stovyklinių dainų. Dainų 
mokytojoms ar mokytojams sto
vyklose tektų tik budėt, kad nau
ji ritmai ar dainų parodijos ne
užgožtų lietuviškųjų melodijų, 
kad jaunimas giliau įsijaustų į 
mūsų liaudies dainų grožį. 

Besigrožėjant stovyklos pras 
mingumu negalima nepastebėt 
mažoko stovyklausojų skaičiaus. 
Praėjusiais metais mergaičių sto
vykloje tebuvo 83 stovyklauto
jos, o stovyklos programai praves
ti buvo 23 asmenų personalas. 
Pasigendama buvo kaip tik vyrės 
nių mergaičių. O jas ypatingai 
tėvai turėtų leisti stovyklauti, nes 
brendimo amžiuje kyla didieji gy 

Dr. Juno Beach, North Palm 
Beach. Florida, 33403 a rba 
skambinki te : 305 — £44-3388. 

(sk.) 
Pranas Zaranka 

Fishermen dori't mean to start foresi f iręs. But they do, 
Its usuaffy when ihe fish siari hittmg and 

everyone įumps for his rod. And everyone 
forgets the campfire. Which 

pretty dumb, Leaving a fire to 
smolder alone is Just inviting an4 

fnferno. Man, douse ii first. 
Only you can prevent foresi fires. 

dą. 
At^akomingos tarnybinės pa

reigos ir "vagabundiškas" gyve-

^ s - . > - ^ ^ 

svajoti. 

bę, per 14 vasarų tik du kartus. venimo klausimai, kuriems rei-
buvau "išplaukęs į svetimus van i k i a atsakymų. Daug mūsų jau-
denis", iš arti stebėjau seselių ve-! n i m o < į į ? 8 * ? * * 'tuanisti-
damas mergaičių stovyklas ir gė- j n n * mokyklų nebelanko, todėl 
rėjausi jų sistema siekiant stovyk 
los tikslo, kurį pernykščiame sto
vyklos laikraštėlyje taip išreiš
kė: "Ši stovykla yra tam, kad 
mergaitės galėtų pilniau ir giliau 
išgyventi Dievą, tautą, save ir ki 
tus! Ji yra katalikiška ir lietu
viška stovykla". 

Religinis •'nomentas mūsų jau 
nimo stovvklose vra gana svar
bus. Katalikiškas mokyklas Į a n - Į f g meile motinai, 
ką bent an t i ška i tikėjimo tiesų kraštui ir jo gamtai, 
pasimoko, trupinėlį duodame per. Stilius paprastas, kalba natūra 

•? 
t 

OŠIANČIOS PUŠYS' 
Halina Didžiulytė -

Mošinskienė 

Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 
riame autorė pina prisiminimus 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir 

irmtajarr 

Potvynio apsemta gatvė Roauenoje, Peru valstybėje, kur dirba lietuvaitė 
misijonierė Marija žirdies Jėzaus. 

lituanistines mokyklas (tikybos 
programos per 20 metų neatsira
do kas sudarytų, tinkamo vadovė 
lio irgi nėra. tad nenuostabu, 
kad daugei' ^ vietovių tepasiten 
kinama po'< rių pamokymu pir
muose sky'iuose), o lanką vie
šąsias nokyklaš apie Dievą nie 
ko negirdi. ' b a gauna priešreli-' 52 50 
ginių įtikin: "ų . Todėl labai džiu 1 
eu kad SPM i iu vedamo*; s tovvk- ' n U n o t o S t a t * «nrTent<>jal prie katan gu, Kaa ses iu veaamos SIOVVK- t u r J THia^u %„.r „g*****. 
los visada Turi religinių p a š n e - « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

li ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, Kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta 
mi. Išleido Lietuviškos Knygc 
klubas. 

Gaunama "Draupp". Kaina 

BIRUTE 
PŪKELEVlClCTĖ 

RUGSĖJO 
ŠEŠTADIENIS 

premijuotas romanas 
Brandi, plačios apimties rašytoja su psichologiniu 

gilumu ir šviežiu artumu aprašo 
M A R Q U E T T E P A R K O 

lietuvių gyvenimą dar niekeno nepažvelgtu požiūriu. 
Knyga gaunama „Drauge" ir pas platintojus 

Kaina — $5.00 



DRAUGAS, penktadienis, 1970 m. bh-želio m. 12 d. j 

GATVIŲ TEATRAS CHICAGOJE 
Chicagoje, aikštėje prie plane- miesto koniliktai, reiškiami vaidy-

tariumo, antradienio popietę bu
vo specialaus gatvių, aikščių ir 
parkų teatro spektaklis. 

Sis teatras čią vasara ruoš ne
mokamus spetkaklius 25-se mies
to apylinkėse, o taip pat darys iš
vykas j Cairo, Urbaną. E. St. Lo 

mm 

ba ir daug kitų įvairumų. Vyks
mas keičiasi kaleidoskopiškai, ak-
toriai stengiasi įtraukti publiką, 
tarp jos maišosi. Sezono metu re
pertuaras keičiamas tris kartus. 

Aktoriai, šokėjai — baltieji ir 
juodieji. Sutartinai, draugiškai 

uis, Springfieldą, Peoriją ir Rock veikia. Jaučiamas noras ugdyti ra-
Island. sinį sugyvenimą, pavyzdžiu ir žo-

Teatro vardas: Free Street Ūžiu. Atsargiai, bet ryškiai iškelia-
Theater. Jį sudaro 27 aktoriai, mas patriotinis momentas. Choru j 
šokėjai ir muzikai. Jų vadovas kartojamas šauksmas: "Tebus nu-j 
Patrk-k Henry. Kiekvieno savai- stote neapke>ti žmonių". Smarkūsj 
tinis atlyginimas 125 dol. i būgno smūgiai tartum nori tai į-Į 

Teatras paprastai atvyksta tri-, kalti į mintį ir širdį 
mis sunkvežimiais, atsigabenda
mas sceną ir apie 200 kėdžių. 
Viename sunkvežimy — garsin
tuvai, kurie programą padaro pla
čiai girdimą. Šiuo sunkvežimiu 
dar pravažiuojama gatvėmis, rek
lamuojant spektaklį. 

1969 m. šis nemokamas gatvių 
teatras per 7 savaites davė 55 
spektaklius. Įvairios organizaci
jos finansuoja šio teatro spektak
lius savo apylinkėje. 

Šį teatrą suorganizavo Illinois 
Meno taryba, bendradarbiauda
ma su Goodmano teatro dramos 
mokykla. Išlaiko Illinois valstija. 
Aktoriai nuo 18 iki 43 metų. Aš
tuoni jų yra Goodmano dramos 
mokyklos auklėtiniai. 

Teatro repertuaras labai mo
dernus: dainos pritariant gitara 
» mušamais instrumentais, naujo 
stiliaus baletas, deklamacijos, a-

Itraukę vaikus sekti pasaką, ]ą\ 
scenoje gabiai inscenizuoja. Sio te- Į 
arro spektakliai Chicagoįe lietu-į 
viams artimesnėse vietose bus: į 
birž. 10 d. 7 v.v. 64 gatvė ir Pau- j Aristotle Onassis ir jo amerikiete 
liną. liepos 2 d. 7 v.v. 56 gatvė ir į žmona Jacąueline per metus iš-
Green; liepos 11 d. 3 v. p.p. ir 7 | fe»d*» apie 20 anil. iš jo 25 miL 

B £ A L E S T A T E 

Gražu* Ii 2 aukšto. I-jų butu gel
tonu plytų narna*. 5 kaaab. (2-jų 

I mieg., valgomasis); viršuj 3 kamb. I 
i butas su atskiru įėjimu. Apyl. 81 j 
I ir Artesian. Tuojau galima užimti, i 
: Virš $30.000. bet iškeliamas sa- > 

vininkas svarst\s kiekvieną pasiū 
lymą. 

NIEUBUURT REALTOR 
233-36oo 

CL ASSI Fl E D GU I DE 

^v. 73 gatvė ir "Ashland/ "Viskas!^ 1 - metinių pajamų " Nepaisant j 
, . . . . ^ &m. l a b u dar susitaiin*> -iiirkHcii rfionai" 1 nemokamai 

Jų dainoje skambėjo: 
— Šypsokitės savo broliui, bukit 

vieningi ir dirbkite drauge. 
Žiūrovus net pakvietė pasivai

šinti dešrelėmis ir bealkoholiniais 
gėrimais. 

J. D a u g i 

7 kamb. mūr. rezidencija, 1V2 vo
nios, gazu apšild. Natūralus židi-

j nys. 2 maš. garažas Daug priedų. 
7325 S. Mapleuood A ve. 

PRIEŽASTYS MRKTI 
5 batu, 15 metu modernus mūras 

paf-iam Marq. pk« 2 auto mūro ga-
r.iža*i. Namas. vi*>ta ir kaina patiks. 

Apie $8,00© pajamų. 4 butu, S-Ju 
metų liuksus mūrtu Marąuette pke. 
Rimtas pasiūlymas. Kaina $«S,009. 

švaros, scražn*, S kamb. mūras 
Mar<iu«?tte pke. $20.000. 

Tvarkingas apartmentiiiia mūras 
prie Jaunimo centro. Apie $11,000 
pajamų. įmokėti $15.000. VTsa kai
na $45,000. 

2-Ju butę tvirtas mūras Marąue
tte Parke. Naujas gazu šUdymas. 2 
auto garažas. $28,uuo 

4 butu mūras su bizniu, 2 a a to 
gaiažas. Naujas gazu šildymas Mar-

M I S C E L L A N E O U S 

APDRAUDC AGENTŪRA 
Namu, Gyvybfa 
sveikatos, bizaio 
automobilių. 

Patogios lsaiiuo-
kejimo sąlygos. 

B A C E V I Č I U S 

D Ė M E S I O 

iiiiimimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii 

R A D I O P R O G R A M A 

Seniausia lietuviu Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 

NORI BŪTI R E P O R T E R I U 

susitaupę juodai dienai". Į auette pke. $43.400 
VALDIS RfcAL ESTATE 

NAUJOJ VIETOJ 
7051 S. Washtenaw Ave. BE 7-7200 

MOTINOS DIENOS PYRAGAS 
Švenčiant motinos dieną Mek

sikos mieste iškeptas 3 tonų svo
rio pyragas. Jam iškepti sunaudo
ta 10.000 kiaušiniu, 2000 kg mil
tų ir 500 kg cukraus. Jį valgė 

nekdotai, modemus gyvenimas ir 10.000 žmonių. KL 

JAV prezidento duktė Tr ic ia 
Nixon gavo daug pasiūlymų iš te
levizijos firmų, dirbti jose kaip 
aktorė. Tačiau specialios televizi
jos programos Baltuose Rūmuose 
metu ji pareiškė žurnalistams, 
kad jai geriau patinka reporterės 
amatas. KL 

6455 So. Kedzie Ave^ PB 8-22SS| WLYN, 1300"" bangos, 'veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Mfakns. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltk florists — 
gelių bei dovanų krautuve, 502 E 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas fa 
dienraštis Drangas. 
llllIlHllIlIlIlItimilIHilIlIHIMIIIIIIIIIIIIIM 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LDETUV4 

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai. maistas, akordeonai 
2«08 W. 8»tb St.. ChJeaeo. IU B082S 

TKMEF. WA 5-8787 

^ammaimmmmmaimiiimiifiBmatntnuBnimntiBfmtituaratniiiiiKrHiHniiHBiiHiiiii. -̂  
Apsimoka skelbtis DRAUGE 

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

HELP WANTED — MOTERYS 

EXPER'D WAITRESSES 
LORB-S BESTAUKANT 
AT CLAYTON HOUSE 
1090 Mihvaukee Avenue 

Wbeeiinn, Illinois ) 
PHDNE — 537-8717 

. 

B E A L E S T A T E 

7144 S. Sawyer Ave. by2 kaamb. — 
3 mieg., salionas, didele virtuve, 
pilnas rūsys. 14 m senumo Gerai 
išlaikytas. Parduodama kaina S26, 
500. Tuojau galima užimti. Tel. 
767-5018 — 767-3912 

71 ir RockweJl. Mūro — 2 butai 
po 4 kamb. ir ofisas. Galima perim
ti morgičių. $23,000. 

Prie 69 ir Western. Medinis. Ge
ras namas. 2 butai po 6 kamb. 
$23,900. 

Marąuette Pke. Pardavimo auto 
sklypas su garažu ir 4 vienetu na
mas. $59.000. 

Prie Maria High — mūrinis 2 bu
tai po 4% kamb. 12 m*tų senumo. 
$35,900. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st S t — BE 7.9515 

GARBAGE D R U M S 
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gaL Free delivery 
5622 S. Racme. 434-1113 

Namij Apšildymas 

M O V I N G 
8EBENAS perkransto baldus fa 
kitas daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 671h Place — WA 5-8068 

{dedu viso rūšių pečius, van
dens šildytuvus ir power nu-
midiOers. ISvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius. 
Alyvos pertos perdirbu d61 du
ju. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dtrbu Cioeroje, ChlcagoJ« Ir 
rakaru priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

SWITCHBOARD 
T Y P I S T 

SmaU keyboard — lite typing — 
electric typewriter. Mušt nave 
knovvledge of payroll and enjoy 
working with figures. Small air 
conditioned office direet off ex-
pressway. Mušt drive. Private 
parking. 

CALL HA 7-4805 

VYBAI IB MOTEBYS 

A. ABALL R00FING 60. 

Dr. Stuart Riiien. 24 m., Bronx. NY-. tikrina savo tris naujagimius 
sūnus trynukus, kuriuos laiko jo žmona Judy. 

S P O R T O A P Ž V A L G A 
(Atkelta iš 2 psl.) 

9) Politech. Kaunas — 6 tšk. 
10) VPI Tbil. — 6 tšk. 
11) SIM — 6 tšk. 
12) USK Tar tu — 2 t ik . 
Dėl vykusių paaulio vyrų 

krepšinio pirmenybių Jugoslavi
joj, S. S-gos aukščiausios *'ygos 
pirmenybes buvo nutrauktos. 
Apie tai parašysim sekančią sa
vaitę, pažymėdami tik. kad rung 
tynėse su JAV mūsiškis M. Pau
lauskas pelnė 22 tšk. , tačiau gai 
kartu "pralaimėdamas" ir pa
čias rungtynes, neįmesdamas le
miamu momentu ne t dviejų bau
dų. Kaip žinom, rungtynes lai
mėjo JAV pasekme 75:72. 

Futbolo gyvenimą pradėsim j 
nuo Lietuvos pirmenybių ir pas-
kutsūųjų pasekmių: Alytaus » 
Dainava savo aikštėj ir prie 2 
tūkst. žiūrovų nugalėjo buv. 
Lietuvos meisterį Kėdainių 
Nevėžį 1:0, Tauragės Tauras -
Šiaulių Sta tybini rkas 0:0 (1 
tūkst . žiūrovų Tauragei ) , Vil
niaus Pažanga - Panevėžio Sta
tyba 0:0, Banga - Atletas 0:2, 
Mmija - Kauno Politechnika 
1:2. Po šių rungtynių pirmeny
bių lentelėj pirmauja Kauno At
letas — 12 tšk. . turėdamas 
"sausą" Įvarčių santykį 11:0. 
Antroje vietoje seka tajp pat ^u 
12 tšk., tačiau iš 8-nių rungty
nių ir turėdamas 10:4 įvarčių 
santykį. Trečia y ra Kretingos 
Minija. Paskut inę — septynio
liktą vietą užima Marijampolės 
Sūduva. 

Vilniaus Žalgirio vienuolikė. 
po pralaimėtų rungtynių pir
maujančiam Dneprui 1:3. smuk
telėjo net į devintą vietą, savo 
sąskaitoj turėdami 9 tšk. ir tuo 
pačiu atsitolindami nuo antro
sios lygos lyderio net 6 tšk. Ta
čiau vilniečiai atsigriebė S. S-
gos futbolo t au rės varžybose, 

išeliminuodami pirmosios lygos 
Šachtioro komandą (aukščiau
sioj S- S-gos lygoj jis šiuo metu 
randasi 7-toj vietoj) dviejose 
rungtynėse 1:1 ir 1:0. Po šio 
laimėjimo Žalgiris pateko į aš-
tuntfinalį, kur vilniečius laukia 
susitikimas su Maskvos Sparta
ku, š ias rungtynes vargu ar 
sostinės futbolininkai galės lai
mėti Maskvoje, nes rusai yra 
žymiai pajėgesni. 

Iš lengvosios atletikos gyve
nimo daug žinių neturime. Čia 
reikėtų išvardinti vilnietės O. 
Šedytėg šuolį į aukštį — 1,60 m. 
ir gal H. Turčinsko atsiektą jau
nių aštuntkovės rekordą, su
r inkdamas 5318 tšk. J is buvo 
ats iektas Panevėžio moksleivių 

! pirmenybėse, kuriose dar 14-me-
tė Jaudegytė 100 m. nubėgo per 
12,9 sek., o P . Kuprys tą patį 
nuotolį sukorė per 11,2 sek. 

2-JŲ ŠEIMŲ REZIDENCIJA 
Mūr. bunyalovv — 1-me aukšte: 3 
miegamieji, valgomasis', spintelės 
virtuvėje. 2-<me aukšte: atskiras j -
ejimas. 2 miegamieji, didelė virtu
vė ir salionas. Pilnas rūsys. 2 maš. 
garažas St. Symphorosa parap. 

FTBESIDE REALTY 
5943 W. 63rd St. 585-2064 
Pajamų namas arti St. Mary Star 
<->f the Sea bažnyčios 4% kamb. 
apačioj. ZYz kamb. viršuj, 3 m. se
numo. Centralinis vėsinimas, karš
tu vand. apšild. 2 maš mūr. gara
žas. Daug priedų. Mažiau $50.000. 
585-9814 

4 butai. Mūr. 3 po 4 kamb. ta* 7 
kamb. Į vakarus nuo Kedzie. 10 
metų. 50 p. sklypas. 

Mūr. 2 po 5 kamb. su įrengta _____ 
skiepu. Central, šildymas. 2 auto ga- i į , ^ g lauko. Talaome mttra 
ražas. Modernus ir švarus. Brlgrhton pomting". Pilnai apsidraudė 
^H.̂ "- ,. , darbas garantuota*. 

Mur. bungalo\F. x> kamb., įrengtas ' 
skiepas. 60 ir Franeisco. 

1 Yi aukšto. 6 ir 5 kamb, erdvūs 
butai. Modern. virtuves ir vonios. 
Prie pat Marijos mokyklos.' 

Insurance — Income Tax 
Notary Public 

Š I M A I T I S REALTY 
2737 W.43rd SU CL 4-2390 

Jstelgta prie* 49 metu* 
Dengiame visu rūsiu stogus. Tai 

•ome arba dedame naujus kamls.ua 
rtnas, nutekamuosius vamzdžius^ Da-

Visa* 

Tel. - LA 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet karino laika. 

BUDLT FOE KEEPS 
Tvirtas, didelis ) 3-jn miegamų 
kamb. mūr: "rancb" stilaus na
mas. 2 pilnos kera.mikos 
Centralinis oro vėsinimas 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomaviinaa — Income Tas 
Notariatas Vertimai 
APDBAUDŲ AGENTŪRA 

B E LL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — PB 8-2233 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 
Chicago, I1L 60632. TeL YA 7-5980 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Reel Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 

vonios, i Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar-
Piinas ; komi pilietybės doin»nentai. Pildo-

T E L E V I Z I JOS 
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro i'ėsintavaL 
Pardavimas ir taisymą*. 

J. M I G L I N A S 
Krautuvė Bfarqaette Parkt 

2346 W. 69th St. — TeL 776-1486 
Narna teL — PB 6-1063 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENĮ 

Bnuom. 2-jo kamb. butas Mar
ąuette pke. Skambinti vakarais ir 
visą dieną aežtad. tel. 737-6983 
I&nuom. 2-|u kamb. butas Mar
ąuette pke. Skambinti vakarais ir 
visą dieną šeštad., telef. 737-6983. 

PBO€K>S-OPPOBTUNlTfIS 

Savininkas parduoda gerai einantį 
tavernos biznį su namu. Dėl plates
nių informacijų skambinkit 376-2420. 

Y O U N G M E N St 
WOMEN 

Fine sharp young men and women 
18-25, needed immediatery to staff 
Aurora office of leading interna-
tional educational publishing Cor
poration. Mušt have at least high 
school diplomą and be motivated by 
money & excitement. $130 tveekly. 

Call MR. N ESTO R 892-6061 

Kombinuota likerių krautuvė ir ta
verna. Parduodamas 1 aukšto na
mas ir biznis, į vakarus nuo VVes-
tern Ave. ir 63-čios . Judri vieta 
įSigyvenenęs biznis. Gera proga be
tarpiškai geram pasisekimui. Skam
binkite po 9:3z v. ryto GB 6-9290 

CO LL EGE 
STUDENTS 

Sl'MMKB EMPLOVMENT 
Interesting positions now available 
with leader in international educa
tional publishing field. Compete 
vvith other students for 38 — $500 
scholarship and vacation trip to 
Hawaii. — $130 weekly. 

Call MR. NEST0R 802-6961 
RemMt ruoš bizn^rius. kurie 

skelbiasi dienraštyje "Drauge". 

SKELEKTTES "DRAUGiT. 

H E L P W A N T E D — V Y B A I 

įrengtas rūsys, 
garažas, plius 
parap. 

FIRBSIDE 
5943 VV. 63rd 

"Built-in", 2 maš. Į mi Income Tax ir atlfekaaH kitoki 
priedai. St. Rene patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

REALTY 
St. 585-2084 

2-jn aukštu mūr., butai po 6 kamb. 
3 mieg., gazo šiluma. Tik $27.500. 
Vietovė — 61 ir Albany: Taip 
pat palikimas: 6 kamb: (3 .mieg.) 
mūr: namas, prie 72-os ir Talman. 

PR 8-2236 arba 257-5542 

UŽIMKIT LIEPOS 1 D. 
5 kamb. mūr: "rancb' ' namas, 
plius kambarys miegamajam arba 
studijoms. Beržinės spintelės vir
tuvėje. Pilnos rūsys. 2 maš. gara
žas. $24.900: St. Symphorosa pa-
parijoje. 

FIRESIDE REALTY 
5943 W. 63rd St. 585-2064 

5% kamb. mūr. btuncakm prie 
71 ir Rockwell. Gazo štluroa. 2 auto 
garažas. $1S,500. 

« kamb. 13 meto mūr. bm^ak*w 
prie 71 ir VV'hipple. 2 vonios, įruoš
tas rūsys. Dvigubas mūro garažas. 
$26,500. 

2 butai po 6 kamb. prie 69 ir 
Washtenaw. Atskiros gazo karsto 
vandens šilumos. 2 auto garažas. 
$27,900. 

2-jų būtu po 5 kamb. modernizuo
tas medins prie 67 ir Talman. Gazc 
šilima. 2 auto garažas. $18,509. 

LEONAS REAL ESTATE 
INOOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
27S5 W. 71st S t — TeL 925-6015 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visu 
rosrą grindis 

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

Immediate Openings on lst and 2nd Shifts. 

SHOP HELPERS 
HAND TOOL OPERATORS 

GENERAL SHOP HELP 
9 Paid Holidays 

Women Welcome on 2nd SJiift. 
Wrhe or Call 617—878-3000 

Walsh Body 8C Trailer Corporation 
King Street VVest Hanover, Mass. 

An Eaual Opporrunity Empioyef 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050 

R E A L E S T A T E 

RICHMOND *rjTO SERVICE 
2934 Wesi 8Srd Street 

Užsieniniu ir vietiniu auto taisymą* 
patyrė mechanikai. Elektroninis mo-

i toro patikrinimas. Vilkikas. 
TeL GR 8-3134 arba GK 6-3S5S 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitto 

T R O I P A I B LIETUVOS 

— Vilniškis Sportas be jokių 
komentarų pranešė apie olimpi
nių žaidynių paskyrimą Montre-
aliui. 

SALES • I0RT6A6ES » IANA6ENEIT 

*™M*x — Klaipėdoj jv\-ko Pabaltijo 
ir Leningrado jaunių krepšinio 
pirmenybės. J a s laimėjo mūsiš- Mmb*r of M 1 J , 
kiai: 13 -14 m. m. mergaičių A L E X Š I T A S — R E A I T 0 R 
grupėj lietuvaitės buvo pirmos, H ^ ^ „ I ^ 5737 W. Cermak Rd-, Cicero, niinois. Trf. OL 6-2288 
nepralaimėdamos nė vienų rung- TaTtollj gimtus namu Berwyne, Cieerol Riverside, IM Graiųe Pa*k 
tynių, toj pačioj grupėj berniu- ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome ažsukti { mušu Mal
kai buvo tret i , 15 - 1 6 m. m. lie- g» ir Ifairmkti te katalogo. 
tuvaitės vėl pirmos, o berniukai 
antri , o 1 7 - 1 8 m. m. grupėje 
pirmas vietas vėl iškovojo mū
siškiai. 

C O N T B A C T O R S 

— Kauno Žalgirio jaunės ran
kininkės laimėjo žaidynes Kije
ve, surinkdamos 10 tšk. Tiek 
pat turėjo Maskvos Lučo ko
mandos, tačiau rusės žaidynėse 
pralaimėjo lietuvaitėms. 

K. B. 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3009 W, 63rd STREET TEL 471-0321 

D Ė M E S I O ! 
tftttfHiHHiiininniiiiHtiimiiminiHiiiiiiiiHiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiimiuH 

Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 
knygos: 
NEPRIKLAUSOMĄ M E T C V Ą STATANT $5.01 

atsmūnimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva, 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA .. .... .... $701 
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų. 

B. PIBSARSKO — B. SVECEVICIAUS 
Naujas Lietuvių—Anglų kalbų žodynas $&00 

(27,000 žodžių, kietuose apdaruose) 

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

Knygos gaunamos DRAUGE. Ulinois gyventojai prie knygo* 
kainos tu r i pridėti 5 proc. mokesčiams. 
•niimttiiutniiiiimiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiniHMiuiiniiiMiHniiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiuiuiMimf 

Heating Contractor 
Irensta naajoa tr porstatau •»-
mm Tton rUMn namo aoftUdymo 
j>ociuB ir air-oonditlonlns — 
naujrts ir m&mm namas. Stora 
rtnas (rotters). ^and&ns šildy
mui boilerroa Ttjrin ir leidimus 
dirbti mieste b«l oimlesSinose. 
Darba* atliekama* rroitai ir m-
atnlnjrat aitskaieta^linas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
m- ATTVO A Muuvr METAII 
4444 S. WesterSL 8 M — i • . BU 

TetefOoM T I T-S44? 

Papročių ir pažiūrų paminklai y ra pastovesni už me
džiagines iškasenas. Tai suprato Ovidijus. Ši tiesa ypač ga
lioja pasakoms. Jose y ra galimi nemažiau sėkmingi kasinė
jimai, negu žemėje. 

V y t a u t o B a g d a n a v i č i a n s 

K U L T Ū R I N Ė S G E L M E S P A S A K O S E 
II knyga 

yra nuotykinga ekspedicija į proistoriją. 357 pusL 

Kaina 5 dol. Knyga gaunama Drauge ir pas platintojus. 
• « « • « * • • • 

! i 
a 

• 

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti 

http://kamls.ua


CHICAGOJE IR APYLINKĖSE % t i 

KARI 

X 
tDINOLAS CODY 

APLANKYS GENOCIDO 
PĄJtODA 

Lietuvių tautos genocidas ir 

AUSTRA11ECIAI LAUKIA 
CiUCAGOS " G R A N D I E S " 

Chicagos "Grand i s" sutiko 
atvykt i j Australi ją ir dalyvauti I 

L i e t u j okupacijos 30 metų L į e t u v i ų Dienose Melbourne 
sukakties paminėjimas sušilau 
kė dėmesio amerikiečių spau
doj. Praėjusią savaitę apie a r 
tėjantį įvykį talp.no gerai pa
ruoštą medžiagą apie 17 C h c a -
gos ir apylinkių vietinių laikraš 
čių. 

Lietuvių pastangas p a m i n ė j o ! ^ l a i m ė j i m u 6 . 
Chicago fToday ir Chicagos 
Tribūne dienraščiai. Biržel.o 5 
d. plačiai skaitomas katalikų 
savaitraštis The New World iš
spausdino okupuotos Lietuvos 
.kunigų Sovietų Sąjungos minis-

Šiuo savo žygiu 'Grandis" pra
tur t ins rengiamas Lietuvių Die-
r a s ir suteiks progos mums Aus 
tralijos lietuv.ams daugiau pa
žinti ir pamatyt i Amerikos lietu
vių jaunimo taut in io kūrybinio 
daibo užsimojimus, bei pas.ek-

Tautinių ŠOKIU grupės •Gran
dis" a tvyk imas į Australiją, 
skaitome, yra maloni i r didžiai 
ver t inga Amerikos lietuvių do
vana mums Austra l i jos lietu
viams. LDMR komite tas dėko-

DRAUGAS. penktadienis, 1970 m. birželio m. 12 9. 

riu, pravesti kanalus ir ištiesin- j TURISTAI NUSIVYLĘ 
t: gerus kelius patogesniam su- l iPANLJA 
sisiekimui. Po kelerių metų už
tvankose išaugo visa eilė mo- Ispanija yra turis tų mėgia-
dex-mškų elektros jėgainių, upės mas kraš tas . Tai graži, įdomi i r 
negalėjo pavasariais ir lietin- sveika šalis. Visa cėda turi*-
g „mis vasaromis išsilieti ir- su- tams, kad Ispai ujoje gyvenimas 
naikinti derlių. Dabar visa Loui- prasideda vidurnaktyje. P a p r a s 
sianos sritis y ra viena iš tur- į tai vakarienę Ispanijoje valgo 
Ungųjų JAV sričių. Į12 vai. nakti. Kadangi vasaros 

I metu karščiai dideL, t ad dieną 
žmonės miega ir t ik pavakary 
pr .deda gyventi. Todėl i r krau
tuvės miestuose y r a a t idary tos 

i 

iki 11 vai. nakties. Bet prie to-
k k s tvarkos ilgiau pabuvę tu
ristai pripranta. KL 

G Ė L Ė S 
V estu včm.s. baiutetjuns, laidotuvėm*. 

ir kitokiom* progoms 
G € t A U S K C 

Beveny Hills Gėlinvėia 
2443 W. 63rd Street. Chlcaeo, lliinofe 

TeL PR 8-0&33 — PR *-OS34 

Joe Rowe baigė Texas. Arlingtone. valstijos universitetą geriausiais pažymiais. Jis nuo 5 m. toriui pirmininkui protesto ras - į d a m a s ^ A u s t r a i i j o s Uetuvių | ^ ^ į f y & e ^ i š v a d i n a i n ų geležiniu plaučių rašo koja mašinėle 
tą, kuriame nurodoma katalikų ; v a r d u b r o l i a m s A m e r i k o s lietu-i 

amžiaus 

Bažnyčios padėtis okupuotoje 
Lietuvoje, pramenamas Bažny
čios teisių susiaurinimas, varžy
m a s dvasiškiams eiti pareigas 
į- tikėjimo laisvės varžymas . 

viams, nuoširdžiai laukia jūsų. 
mieli grandiečiai. 

minti ir ar 
K u n g ų protesto rašto t u r i n y s ! lietuvių dovanų 

; nepamirš tamo Amerikos lietu-

vo klestėjimo metu turėjo apie - Lietuviškų knygų skyrus Valstybinėje bibliotekoje Ka-
200 (vien tik lietuvaičių) narių n a d o j e 

Ta proga negalime neprisi- Į * ^ ^ &®^ pasireiškė lietu- j 
nkstyve^nių Amerikos-viškoje visuomeninėje veiklo- | Kanados valstybinėje bib liote-

ta i niekad &: t u r ė J ° "R*0 c h D r s* V r e r x^ ė ; k o ] ' e ° t t a w o J e ste^l&mas h e t u " 
' įvairias pramogas. Vargan pa- ! viškųjų knygų skyrius, jame pla-
tekusioms savo narėms klubas j nuojama sutelkti visu lietuvių 
teikė pašalpas, o mirusias ypač | raštyojų veikalus, lituanistinius, 

Dabar klubo veikla, 
vystančias pajėgas nebepa-

paskelbtas ištisai. 
(Toje pačioje laidoje spausdi

namas informacinis straipsnis i r 
apie lietuvių tautos genocidą, 
okupacijos paminėjimą ir ruo
šiamą tą dieną akademiją vaka
rienę Sheraton viešbutyje. 
Straipsny pažymima, kad lietu
viai mini 30 metų Lietuvos oku 
pacijos skaudžią sukaktį i r t a 
proga-ruoš a lietuvių tau tos sre- ,. , \ ~ . 

•A A w - r 10 A R 9 f t i t l i n g a i . m u s l i a u n a n č i a i dainuo i Dabartine valdybą sudaro J 
nocidO iParodą bnzeho 13 d. 5:30 t Q S ^ te- Kriskin, pirm., Ahce Uezmack-! r u , ^ 
yal. ^ r a s t y j e kbudingai ra- b e s k a m b a m ū s u ^ J o . P K ^ ^ A u s t i n _ ! _Gerbiami^i tautiečiai kviecia-
* - - " - " - bei akademiją — „ r a s t _ -r nuc-rdus 1 Aviškas ^ ^ " į " 1"fana A u s u n nu peržiūrėti savo lituanistines 

p r a s t a s m nucArdus Letuviskas i ^ . l r N a n c y Santosky _ sekr. j b i b l i o t e k a s i r d a I į j ų p a a u k o t i Ka_ 
Valdybos adresas : P . O. Box! n a d o s v a i s t y b į n ė s bibliotekos lie 
335, Beverly Shores, Ind., j tuviškam skyriui. 

vių krepšininkų lankymosi Aus
tralijoje, kurie ne tik mums 
lietuviams, be t ir v 
t ra lams besidomintiems sportu, 
paliko neišdildomų gražių prisi
minimų. . 

Negalime neišreikšti Širdin- į sapnejusi > valdyba be
gos padėkos už viešnagę Aus- ' projektuojanti šią savo metu 
tralijoje jūsų didžio menininko S**8 '* i r ^c^^i veikusią lietu-

k i m s a u s įsu gražiomis ape igoms laidojo, istoriniusį leidinius lietuvių ir kl
išiems aus , ^ naujų, t o m i s kalbomis. Sis skyrius gale-

tų pasitarnauti visiems, besido-
. , , • • - mintiems lituanistika: semina-

pidaacaų n a n ų stokos, su- c , ™~ ,. • . 
r rams, kursams, šeštadieninėm 

j mokyklom, paskiriems asmenim. 
Jau gauta Lietuvių Enciklope

dija, keletas lietuvių klasikų kū
rinių rinkinių, atskirų autorių kū 
riniai. 

solisto Stas io Baro. Jo įspū- f ^ organizaciją likviduoti. 

šomav 7:30) 
vakarienę, kurioje pagrindiniu Į ^ . ^ J l i k o m ū s ų š i r d y s e 

kalbėtoju bus kongr. Gera ld ; P r i s i m i n ę a n k s t e s n e s A m e r i . 
Ford iš Michgano valstijos. įkQS H e t u v i ų d o v a n a s m u m s ti_ 
Pažymi ir kitus kalbėtojus, ka ip į ̂ ^ k a d į r , . G r a n d i e s „ a t v y l d . 
kongr. R. Pucinski. kongr. Edv . m a g - A u s t r a l i j a b u s ̂  t 

Derwinski, Chicago Tr:i:une buv. \ ^ m u s ų t a u t n i o i r k u l t ū r i . 
vieną iš korespond. W a s h m g t o - , r i o s a n t y k i a v i m o ^ ^ T a i p 

ne V^itfer Trohan, senatorių 
R. Smlth, Lietuvos generalinį 
fcc3s.dr. Pet rą Daužvardj, A m e draugą. Jūsų i r ' m ū s ų jaunimo 
rikos Lietuvių tarybos pi rm. i bendravimas s t ipr ins i r ska t ins 

pat tikime, kad i r "'Grandis" 
ras Australi joje nuoširdžių 

Eugenijų Bartkų. Invokaciją su 
kalbės _vysk. Vincentas Brizgys. 

Toliau laikraštis pamini, kad 

J a u antri metai i š eilės L.B. 
Marquette P a r k o apylinkės val
dyba rengia moksleivių sporto 
šventę. Šventė įvyks birželio 13 

ių impulsų kovoje už lietuvybės j ^ . ^ ^ ^ ^ T ^ 0 

•«^-, .L..- __2_- ^ _ 1 - 'aikštėse, 6(00 S. Kedzie ave. 

46301. (kp) 

MOKiLETVIL" SPORTO 
ŠVENTĖ 

Pageidaujama tokių leidinių: 
I. Lietuvių autorių raštų-klasi-
kų ir dabartinių, poezijos ir 
prozos; kalbos mokslo; tauto
sakos, žodynų; 

5. Lietuvių autorių mokslo vei
kalų įvairiom kalbom; 

6. Lietuvių rašytojų knygų, ver 
stų į svetimas kalbas ir sveti
mom kalbom; 

7. Lietuvos ir lietuvių tautos is
torijos veikalų, parašytų lietu
vių autorių lietuvių, anglų ir 
kt. kl.; parašytų kitataučių 
anglų ir kitom kalbom; 

8. Lietuvių kompozitorių kūri
nių, operų, dainų, koncertų 
gaidų; 

9. Senosios išeivijos leidinių, do 
kumentų, aprašymų; 

10. Tremties laikotarpio leidinių, 
stovyklinių laikraščių, kalen
dorių, programų, švenčių ap
rašymų, metraščių. 
Dėkojame iš anksto visiems, 

prisidedantiems prie kultūrinio 
lietuvių darbo. 

Paaukotas knygas prašytume 
siųsti: Dr. M. Ramūnas, 187 
Carling Ave., Ottavva I, Ont . , 

A. t A. 
Brangiai motinai p. JARIENEI Lietuvoje mirus, 

jos sūnus 
BRONIŲ, ALFONSĄ, ANTANĄ 

IR ADOLFĄ JARUS 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Janina Jakševfciene ir dukros 
Markuliu šeima 

i O laudesnj ryšį ir suteiks nan-

g anocido pa rodo* b u . ^ ^ i S Z S ^ " * " " " ^ l ™ « vai . ryte. P r o ^ n o -
dokumentai, nuotraukos, sKicai, j A č i ū - "Grandžiai" ir jos va-
statistikos ir kita medžiaga. : d o v e i pon'aj Irenai Smieliaus-
vaizduo>nti Sovietų okupacijos k i e n e i > a c i ū j u m S ) „^įg b r o u a į 

Amerikos lietuviai ir iM pasi
ma tymo Lietuvių dienose Mel
bourne. 

Ignas Alekna 
LDMRK .spaudos vedėjas. 

GAB?AUS VARDO 
LIETUVAIČIŲ KLUBAS 

Jozefina Kriskin 

padarinius krašto politinėje 
kultūrinėje srityse. 

Be to, pažymi, kad parodą, 
kuri tęsis iki birželio 20 d., ap
lankys kardinolas John P. Cody 
ir 100,000 lietuvių, gyvenančių 
Chicago je. 

Malonu konstatuoti, kad dr . 
Leono Kriauoeliūno dėka ir pa-
stangom's, lietuvių t au tos geno
cidas ir okupacijos sukakt i s 
taip šauniai pristatoma ir ame-
Jikieeių visuomenei, šiuo a tve
j u spaudoje. 

Jurgis J anuša ' t i s 

ROSELANBO Įsilankė Balzeko lietuvių kultū-
L I T L A N I S T T N E J MOKYKlA>J j r o s muziejuje ir apžiūrėjusies 

I ji, reikšdamos pasitehkinirną 
gražiai reprezentuojama lietu
vių kultūros raida, savo a t s to 

ję bus lengvoji at let ika: bėgi
mas, šokimas j torį, j aukštį, 
rutulio stūmimas, disko-meti
mas. Be to b u s komandiniai žai
dimai kaip tinklinis, krepšinis 
ir futbolas. 

nė) , jau 40 metų be pe r t raukos 
pirmininkauja savo metu veik
laus Garsaus vardo lietuvaičių 

1-mą vai. ruošiamas paradas. 
Tėvas Jonas Kuzinskas duos pa 
laiminimą, o LB apygardos 
valdybos pirmininkas Jonas Ja-

|sai t .s papasakos apie lietuvių 
išvežtuosius į Sibirą. Po parado 

(Kriščiūnie-! tuo j aus ir vėl toliau tesis rung
tynės. 

Visi dalyviai bus skaniai pa-

S I c o T a l d y b a i . j C Christine A u s i v a ^ . J # Marquet te Parko 
tin, to klubo valdybos Įam^l'?'**? , ^ 3 ^ ŪKIO sky-
kės lydima, šiomis dienomis ap- riaus pareigūnų pastangomis. 

Laimėtojarns bus paskirta 
daug gražių dovanų. 

Kontraktor ius Adolfas Šim
kus y ra paskyręs S50.— nupirk 
ti visiems sportininkams, iitua-

vaujamo klubo vardu, muziejui ' nistinių varžybų dalyviams ati-

Canada, arba palikti "Draugo' 
2. Žurnalų ir laikraščių įrištų administracijoj bei Jaunimo cent 

komplektų, išleistų nepriklau- j r e , Muzikologijos Archyve, 
somoj Lietuvoj arba užsieniuo, T> Marija Ramūnienė, 
se- ; KLB valdybos kultūros komisijos j 

3.̂  Senų knygų, maldaknygių, | pirmininkė j 
žemėlapių; 

4. Taudodailės ir meno leidi 

| LOULSUNOS PIRKINYS 
j ' JLTFERSONO KVAILYBĖ" 

1&83 metais JAV tuometinis 
; prezidentas Thcmas Jeff erso-
jnas už 15,000,000 dolerių 
! iš prancūzų nupirko Loui-
sianos sritj. Anuomet t a srit is 
buvo nuolat persekiojama gam
tinių nelaimių (išsiliejusios upės 
arba sausros sunaikindavo der
lių). Daug amerikiečių buvo 
priešingi Loulsianos pirkimui. 
Todėl prezidento Jeffersono pir
kinys buvo pavadintas "Jeffer
sono kvailybe". Bet prezidentas 
nekreipė i tai dėmesio. J is tuo-

lenktynes seka J a u P a t <k v ė patvarkymą ap
valdyti upes, pradedant Missou-

P E T K U S 
— TEV A S IR Š O N U S — 

MAJRQUETTE FUNERAL HOME 
T5TS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7Ist Sf. Telef. GRovehlli 6-2345-6 
1410 S, 50th Ave,, Cicero T0wnha!l 3-2(08-09 

AjRžrg ACTOMOBILJAMS STATYTI 

Anglijoj arkliu 
princese Anne 

PIRKITE CMBAK TIESIOG NUO 
M R. N EL S 0 N 

S a v i n i r i k o 

SA1NT C A S I M I R 
M O N U M E N T CO. 
3914 West l l l t h Street 

\Teias Hokas noo kapinio 
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 

Mokykla mokslo metus baigė 
birželio 6 d. Guodai Lazauskai
tei, baigusiai lituanistinę mo
kyklą, buvo įteiktas pažymėli-1 "wa i. , . aer. - -,~, ,^. , ' , : .* . , 

, , . , .J . ^ V T „ , : . l ; j praplėsti paaukojo srmtą de l e - ' tmkamus kaspinus, kūne bus mas. Visi kiti mok'ndai keliami 
j aukštesnius skyrius — j iems 
išduotos pažymių knygelės. Vi
siems mokiniams, kaip dovaną 
už gerą mokslą, bei meilę lie
tuvių 'kalbai, buvo įteikta po 
tris knygeles, primintinai. kad 
atostogų metu pasiskaitytų. 

Tikybos ir tautinio auklėjimo 
mokytojui kun. č . Augliui už 
darbą lituanistinėje mokykloje, 
dr. Pr. Sutkui tėvų k-to pirm. 
ir LB Roselando apylinkės 
pirm. Br. Macevičiui už pa ramą 
ir globą lietuviškai mokyklai 
PLB v-bos ir ŠT vardu, buvo 
įteikti pažymėjimai kaip padė
kos ženklas. 

Sekmadieni, birželio 7 d., mo-
kiniad,, pasipuošę tautiniais rū
beliais, dalyvavo lietuviams skir 
tose pamaldose Visų Šventųjų 
parapijos bažnytėlėje, šv . Mi
siąs atnašavo ir labai gražų pa
mokslą pasakė mokiniams, tė
vams ir mokytojams, vasa ros 
atostogų proga, kun. Cesius 
Augtys.* M. P. 

rių. Garsaus vardo lietuvaičių j prisegti kiekvienam rungtyniau 
klubas gyvuoja jau 60 metų. Sa- tojui. i. P . 

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAS 
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY 

6440 S. Pulaski Road. 
Chicago, I1L 60629 

ČESLOVAS VITKAUSKAS 
District Manager 

TdL: 585-0242; 585-0243 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P, GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

4330 South Dalifornia Avenue 
Telefonai: LR 3-0440 ir LA 3-9852 

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

FRAHK IA POLIS 

JAV oro akademijos kadetai nuobodžiauja per tris valandas užtru
kusias mokslo baigimo ceremonijas Colorado Springs, 

t0% — 20%—S0% pUtfaa mokčsit 
uS apdrauda nuo -umtea lr automo-
bUio pas 

S208M W«i S5th Street 
CWcaj?o nitorrls 

Tel. OA 4-8«54 tr 6 K «-4S» 
;u :$iWWS*WUBI 

A. VILIMAS 
M O V I N G 
Apdraustas ^erlrranstymat 

— Įvairiu atstmna — 
823 WEST 34tt PLACE 

Telef. — FKontier 8-1882 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietimų Laidotufių Direktorių Asociacijos Hariai 

STEP. C LACK IR SCNCS 
2424 W. 89tii Street 
2314 W. 2Srd Plaee 

TeL REpobBc 7-121S 
TeL ^rgirua 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 S. California Are. TeL LAiayette S-S57S 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 So. Utnanlca Ave. TeL YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 S. Habted Street TeL TArda 7-I9U 

JURGIS F. RUDMIN 
S319 S. Litnanica Ave. TeL Y A 7-HS8-1139 

VASAITTS - BUTKUS 
1446 S. 50tb Ave^ Cicero, Dl.. TeL OL 2-1003 

http://talp.no
file:///Teias


x §v. Antano šventė b u s ' 
švenčiama Ciceroje, parapijos I 
bažnyčioje penktadienį, burž. 12 
d. Lietuviškos Mišios ir proce
sija 7 vai. vak. Šv. Mišias a tna- : 

šaus kun. Jonas Vyšniauskas,! 
o pamokslą pasakys buvęs šios i 
parapi jos v karas , kun. Stasys j 

x Kan. V. Zakarauskas, šjJGaueias. Klebonas kun. J . Stan-
sekmadienį, Genocido parodos i kevičius kviečia visus į šdas iš- į 
a t idarymo p:oga, pasakys pa-I kilmes. Pažymėtina, kad šioje! 
mokslą 10:30 v. r. G i m m o Švč. ! parapijoje yra žymiausi Asta- i 
P. M. bažayčioje Marąuet te nai: Kun. dr. Juška, kun. V.1-1 
Parke. kaitis ir muz. Skridulis. 

x Dr. Leonas Kriaučeliūnas, į • Į lietuvių tautos genoc do \ 
Lietuvos okupacijos 30 me tų ; parodos atidarymą Sheraton 
sukakčiai paminėti ir Lietuvių \ viešbuty šį šeštadienį kviečia-
tautos genocido parodai pris ta- j mi visi lietuviai. Įėjimas yra 
tyti amerikiečių visuomenei ko
miteto pirm ninkas, prašo v.sas 
ponias ir mergaites vykstančias 

iasvas . 
x Chieagos A u k š t lit. mo

kyklos XIX laidos abiturientus 
į minėjimą ir parcdos a t idary- į išleidžiant, kai kas iškilmes yra 
mą birželio 13 d. 5:30 v. p.p. Į Įrašęs į guostą. Įrašiusiej. pra-
Sheraton viešbutin vilkėti taut .- Į šomi paskambinti mokyklos di-
niais drabužiais. Ši diena y ra ir rektoriui tel. LU 5-2629. Nori-
mūsų t au tos gyvastingumo bei Į ma kai ką iš tų įrašų panaudoti 
a tsparumo prieš okupantą pa
ryškinimas, š ose iškilmėse da
lyvauti įpareigoja ir šiuo metu 
tyliai ir kantriai okupacijos 
vergiją nešanti lietuvių t au ta . 

x P r a n ė PavJaitienė, Water-
bury, Conn., siųsdama 5 dol. 
auką spaudai paremti, mums 
rašo: "Siunčiu savo mažą au-
kelę savo laikraščiui, nes a š my
liu "Draugą", iš jo sužinau kas 
pasaulyje vyksta, skaitau gra
žius aprašymus. Siunčiu geriau-
s'us sveikinimus". Nuoširdžiai 
dėkojame. 

x švč . P. M. Gimimo parap . 
Šv. Vardo d-jos nariai šį sek
madienį 8 v. r. dalyvaus šv. Mi
šiose, po kurių susirinkimas ir 
pusryčiai parapijos salėj. 

liet radijo programoms. 
x šv. Pranciškaus seselių 

rėmėjų 1 sk. susirinkimas jvyks 
sekmadienį. biržeMo 14 d. 2 v. 
p.p. Šv. Jurgio parap. mažoje 
svetainėje, 32 Pi. ir Lituanica 
ave. Rėmėjos kviečiamos atsi
lankyti ir užsimokėti mokesčius, 
nes per vasarą nebus susirinkl-
mų iki rugsėjo mėnesio. Kviečia 
valdyba ir rast. J. Pukelienė. 

x šv. Kazimiero ses. rėm. 
6 sk. Brighton Parke parengi- j 
mas įvyksta šį sekmadienį, birž. J 
14 d. 2 vai. p.p. U. Garlavičie- j 
nes namuose, 4437 So. Arte-1 
sian. Kviečiame narius ir sve-1 
čius gaus ai atsilankyti. Kurie Į 
turi knygutes, malonėkite grą- j 
žinti tą dieną, gal jūsų laukiai 

DRAUGAS, penktadienis, 1S70 m. birželio m. 12 d. 8 

KONGR. GERALD R. FORD IR LIETUVOS 
OKUPACIJOS MINĖJIMAS CHICAGOJE 

JURGIS JANUŠAITIS 

New Yorko tautinių šokių grupės 20 m. jubiliejaus kon certas N e w Yorke. Kalba vadovė Jadvyga Matulaitienė. 
Nuotr. Vyt. Maželio 

x Amerikos Lietuvių oro klu- laimė, nes yra daug ir vertin-
bo skra dymo grupei šiuo me- gų dovanų. Be to bus visi pa
tu priklauso 1 komercinis pilo- j vaiš'nti kavute ir skaniais py
tas (E. Jasiūnas), 4 civiliniai j ragais. 
pilotai (P. Armonas, R. Augai- • x Mildos Memėnaitės moki-
tis, R. Paskųs ir T. Siutas) , 2 nių pianino koncertas įvyks šeš-
savistovlaį skraidą mokiniai (V. I tad., birž. 13 d., 7 vai. ir sekm, 
Macieža ir F. Gramont) ir 7 su ! birž. 14 d.. 4 v. popiet Šv. An-
instruktorium skraidą mokiniai, j tano parap. salėje. Ciceroje. Vi-
Skr ardymo grupė dar galėtų! si kvieč ami pasiklausyti. Įėji-
priimti 2 narius. mas laisvas. 

x Albertas Gudat gavo dafc- ( * D r P e t r a s V*™* ^ *eš" 
taro laipsni iš chemijos Illinois i ^ ^ . ^ ^ y ^ t a Į Chicagą daly 
Technologijos institute. Baka- vauti hetuvių tautos genocido 
, „ , „ i„4^, •• •£*_• ^ parodos atidaryme ir laisvės 
lauro iaipsn u jis institutą bai- • , . nn r**, IOA^ n, — „,A^C -;-= n*-~ i netekimo 30-ties metų sukakties ge litoo m. .Nuo rudens jis Ore- . . . ' 
gon Sta te universitete dės tys 
chemiją. Alberto tėvai, Adomas 

rrunejrme. 
X Marąuette Parko Hetuvių 

ir Eugenija Gudaič:ai gyvena i bažnyčioje, birželio 14 d., skaus 
Chicagoje. Jis yra vedęs Rena- :mingų mūši tautai dienų atmi-
tą Anysaitę, kurios tėvai. J o - ' nimui skiriamos special os pa
nas ir Adelė Anysai 
gyvena Chicagoje. 

ta: p pa t 

x Apžiūrėkite šį sekmad. nuo 

maldos. 10:30 vai. sumos metu 
bus giedamos iškilmingos šv. 
Mišios, kurias choras y ra pa-

11 iki 5 vai. 6621 S. Fairf eld , r u o ^ s i r t e ^ i e d a retom — iškil
i a aukš to - 5 ir 6 kamb. , I m ^ o m P™?0™- «v- Mišias au-
centralinis šildymas, į rengtas i k o s fc pntaikytą pamokslą pa-
sklepas. 30 p. sklypas. Medžio 
kabinetų virtuvės. Prie pa t Li-
thuanian Plaza. (sk.) 

sakys kan. V. Zakarauskas. 
Solo parti jas mišiose ir pir

mą kartą Carlo Rossini "Ave 
Maria" lietuviškai su choru gie 

X Terros dovanų parduotu- i dos vis daug au ir daugiau klau 
vėje — tautiniais motyvais odos j sytojų dėmesio susilaukianti 
albumai, medžio inkrustacijos, i Margar. Momkienė. Šiuo giedo-
gražūs įvairiaspalviai kristalai , j j m i l iškilusis Marąuette Parko 
porcelanas. stalo sidabras ir lietuvių parap. choras ir baigs 
stalo stamless steel, dekoraty- j ^ v o įjją metų giedojimo sezoną, 
vusis sidabras, vario emalis, j išsiskirstydamas vasaros atos-
grindų vazos, aukso ir kt . pa- Į togoms. 
puošalai ir šimtai kt. daiktų, j x č . Mickūnas, LB Bostono 
t inkančių^ kiekvienai dovanų ; kultūros klubo pirmininkas, 
progai. Užeikit ar skambinkit , m U sų dienraščiui prisiuntė gra-
—Terra, 3237 West 63rd Street, ^ laišką, kuriuo dėkoja už 
Cnicago, UI. Telef— 434-4660. spausdinamas korespondencijas 

(sk.) ; l r klubo veiklos aprašymus. 
x Albinas Kurkulis, akcijų Drauge pridėjo 10 dol. auką 

brokeris reprezentuoja Glore spaudai paremti. Ačiū. 
Forgan Staats, Inc.. Tel. F I 6- x Aukos stiprina spaudą. 
1234. Albinas turi daug asme- "Draugą" parėmė aukomis: 
niško patyrimo su akcijomis ir ; 2,50 dol. — K. Daugvydas; 2 
jums sąžiningai patars. (sk.) dol. — A. ir V. Baltušiai; 1 dol. 

_____ _ . . J. Indriūnas. Visiems nuošir-
x Prašome Lietuvių Tautos ^ d ė k o j a m e 

Genocido Parodos parengimą ir x ^ ^ teUiOS _ K a s ^ 
Įstatymą paremti aukomis. Au- ,. hudm ĮJetay.ų - ^ ^ G p j i o_ 
kas siųst, adresu: Lietuvių Tau- ^ ^ ( m o t e r v ^ m e r ^ _ 

X Cicero ateitininkų kuopa Į 
šį šeštadienj, birželio 13 d., da-
ro pavasario išvyką j Marijonų ! 

sodybą Clarendon Hiils, 111. Au- i 
tobusas paims visus prie Sv. j 
Antano par. mokyklos 9:45 vai. 
ryta. Dalyvauja v.si kuopos na
riai, kviečiami dalyvauti jų tė
vai, draugai ir ypač lietuviškas 
jaunamas. 

X J. Gliaudos knygą ''Aitva
rai ir giria' 'spausdina M. Mor
kūno spaustuvė. Knyga yra ga
vusi "Laisvosios Lietuvos" pre
miją ir biržeho 20 d. ji bus į-
teikta. Romanas liečia mūsų 
partizanų kovas, prieš okupan
tus rusus. 

x Maldoje prisiminkime lie
tuvių tautos kankinius. Į pa
maldas už bolševikų nužudytuo
sius lietuvius skaitlingai renka
mės Tėvų Jėzų tų koplycion bir 
želio 13 d., šeštadienj, 11 vai. 
ryto. Pamaldose dalyvauja or
ganizacijos su savo vėliavomis. 

x Įėjimas i lietuvių tautos 
genocido parodą Sheraton vieš
butyje, 505 N. Michigan Ave., 

į nuo birželio 13 ik. 20 dienos 
i visiems nemokamas. Į ruošia-
|mą akademiją — vakarienę, į-
vykstančią tuoj po genocidos 
parodos atidarymo, kvietimai 
bus gaunami prie jėj'mo. 

x Marcelė Žukienė buvo at-
vykus : j Clvcagą ir dalyvavo 
savo krikšto sūnaus Vaidevučio 
Valaičio su Karile Baltrušaity
te vestuvėse. Paviešėjus'. * kele
tą dienų ir aplankiusi seniai 
matytus bičiulius bei p3Žjsta-
mus, vėl išvyko prie savo parei
gų į Hoiland, Mich. 

X Jonas Klimas iš Gary, In
diana šimto dolerių 'auka prisi
dėjo prie Jaunimo Žygio aukų 
vajaus. Parama įgalins lietuviš
ką jaun mą sute.ktom jėgom 
pradėti akciją, kad laisvasis pa
saulis daugiau sužinotų apie pa
dėtį pavergtoje Lietuvoje ir 
nuolatinį už religinius įsitikni-
mus persekiojimą. Paremkite 
— Jaunimo Žygis Už Tikėjimo 
Laisvę % Alfonas Pargauskas. 
6643 So. Francisco Avenue, Chi-
cago. 111. 60629, U3A. Čekius ra
šykite šiuo vardu — Lithuanian 
Youth For Religious Freedom. 

(pr.) 

x Immacula te Heart of Ma
ry aukštesniąją mokyklą, West-
chester, EI., ba gė ir keletas lie
tuvaičių, daugiausia Cicero gy
ventojų, kurios visos labai gra
žia^ pasižymėjo. Į National Ho-
nor Society pakviestos Audro
nė Arš t iky tė , Roma Ališauskai
tė, Jo l t a Kisieliūtė, Rima Sko-
rij'cskaitė, pasižymėjusiu sąraše 
Julija Sakalauskaitė, iš lotynų 
kalbos atžymėjimus gavo Au
dronė Arš t ikytė , o iš prancūzų 
kalbos Jol i ta Kisieliūtė, Natio
nal Mer i t varžybose pusiau 
baigmę p a s e k ė Rima ©korubs-
kaitė, a tžymėta buvo Audronė 
Arš t iky tė . Elinois valstybines 
st ipendijas gavo Audronė Arš
tikytė, Lidija Galvydytė, Jolita 
Kisieliūtė, Rima Skorubskaitė, 
Rosary koleg'joj stipendiją ga
vo Jo l i t a Kisieliūtė. Malonu pa
žymėti, kad visos lietuvaitės ne 
tik ge ra i mokėsi aukštesniojoj 
mokykloj , bet visos aktyviai 
dalyvavo ir lietuviškoj veikloj. 

x Pirmosios "kregždės" į mer 
gaičių vasaros stovyklą Daina
voje y r a šios č-kagietės: Julija 
Bardauskai tė , Dalia Bilaišytė, 
Lionytė Bradūnaitė, L dija Du-
dėnaitė, Jūratė Derenčiūtė, Da
lia ir Rūta Garūnaitės, Daina 
ir Rasa Kamantaitės, Vida Kaz
lauskaitė, Silvija Kučėnaitė, As
ta Mikl utė. Ramoną Rapšytė. 
Jos visos jau užpildė registraci
jos kDrteles, c k i ta tiek jau- pa
sižadėjo jas užpildyti, s tovykla 
prasideda lie->os 19 ir baigiasi 
rugpūč io 2 d. Chdcagove infor
macijas teikia K. Bradūnienė, 
tel. 776-9275. 

GAVO PAŠALPĄ IR GAMINO 
BOMBAS 

New Yorke policija suėmė Lee 
ir Patty Woods, kurie iš Welfare 
gaudavo nuolatinį išlaikymą, nie
ko nedirbo, bet gamino bombas. 
Jie gyveno ištaigingame bute, pri
klausė demokratinių studentų 
grupei. Policija padariusi kratą, 

; rado, supiaustytus vamzdžius, iš 
kurių gamino bombas, įvairių 
ginklų, 500 šovinių, įvairių che
minių medžiagų bomboms ga
minti . Kl. 

— Jėzuitų ordino vyriausias 
vadovas tėvas Pedro Arrupe, 
pirmą kartą po savo išrinkimo 
vyriausiu jėzuitų vadovu 1965 
metais, nuo gegužės 2 d. lankė 
savo gimtojo krašto jėzuitų vie
nuolynus ir šiomis dienomis vėl 
sugrįžo į Romą. 

Šiais metais Chicagoje su pri
deramu dėmesiu ir rimtimi 
bus paminėta Lietuvos okupaci
jos 30 metų sukaktis , baisieji 
birželiniai įvykiai ir amerikieč.ų 
visuomenei pr is tatomas Lietu
vių Tautos Naikinimas, atsklei
džiant okupanto — sovietų Ru
sijos padarytą didelę lietuvių 
tautai žalą 30 metų laikotarpy
je. 

Kad šių įvykių minėjimas 
rastų platų atgarsį J A V politi
kų ir visuomenin nkų tarpe, dr. 
Leonas Kriaučeliūnas ieškojo ke 
lių ir būdų, kaip ir kuo daugiau
sia .amerikiečių politikų sukvies
ti į Lietuvos okupacijos 30 me
tų sukakties minėjimą, į Lietu
vių tautos genocido parodą ir j 
ruoliamą akademiją — vakarie-

|nę birželio 13 d. Sheraton vieš
butyje. 

j J is lankėsi Wasbingtone, D. C , 
; tais klausimais kalbėjosi su se-
i natoriais ir kcngresmanais. Jų 
keletas ir a tvyks į ruošiamas 
škiimes. 

Atvykstančių svečių tarpe 
; turėsime lietuviams jau pažįsta-
I mą respublikoną mažumos vadą 
i kongrese, kongres. Gerald R. 
Ford. 

Kongr. G. R. Ford ilgokai 
kalbėjosi ir su dr . Leonu Kriau-
čeliūnu pavergtos Lietuvos klau 
simais, bei domėjosi ir doku
mentine paroda, kuri kaip t ik 
atskleisianti ir amerikiečiams 
komunizmo kėslus. J i s ir bus 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas (kairėje) susitinka su respublikonu mažu
mos vadu kongresmanu Gerald Ford, Washing:on. D. C , nuoširdžiam 

pokalbiui apie Lietuvos okupaciją. Nuotr . Tom MacDonald 

IŠ ARTI IR TOLI 

pagrindiniu kalbėtoju ruošiamo
je akademijoje vakarienėje 
šias mūsų tautos skaudžiąsias 
sukaktis minint 

Pokalbio metu kongr. G. R. 
Ford šilta: pr sįminė Grand Ra-
pids ir Michigan gyvenančius 
lietuvius, kurių daugelį j is pa
žįstąs ir gėrėjosi lietuvių kultū
rine bei pol.tine veikla. 

Šiuo vyru didžiuojasi respub
likonų partija ir jo darbais gė
risi platūs amerikiečių sluoks
niai. Štai keletas jo gyvenimo 
būdingesnių bruožų: 

Gerald R. Ford gimęs Oma-
hoje, augęs Grand Rapids, stu
dentas garbės sąrašuose, mėgs
tąs sportą, ypač (futbolą, bai
gęs aukštuosius mokslus ir turi 
septynių universitetų doktora
tus. Apsukrus politikas, jau dvi
dešimt metų nepralalmėjęs rin
kimų. 1949 metais jis buvo iš
rinktas vienu iš 10 geriausių 
vyrų Amerikoje. Kasmet pasa
ko iki 200 kalbų įvairiais klau
simais, su jo nuomone skaitosi 
respublikonų partija ir Nbcono 
administracija. Vedęs Elizabeth 
Bloomer iš Grand Rapdds ir au
gina 4 vaikučius. 

Antro pasaulinio karo metu 
tarnavo laivyne ir komandavo 
laivui, iš kariuomenės pasiliuo-
savo leitenanto — komenderio 
laipsniu. 

Kongresmano G. R. Ford po
litinė veikla plati i r šakota ir 
jį turėti mums savo tarpe, ml-

i nint mūsų tautos skaudžiuosius 
įvykius, tikrai yra prasminga. 

Šia proga jis dar arčiau pa
žins pavergtos Lietuvos proble
mas, pamatys Lietuvių tautos 
genocidą, dokumentus ir įvykus 
laike okupacijos ir, tikėkime, ne 
kartą JAV pelitinėse instituci-

\ jose gins Lietuvos bylą. Turėti 
draugų politikų tarpe š andien 
mums ypač svarbu, nes komu-

j nizmo grėsmė ne mažėja, bet 
kasdien didėja ir ateityje didės. 

Grįžtant prie Lietuvos oku
pacijos 30 metų sukakties mi
nėjimo, birželinių įvyk'ų ir Lie
tuvi iį tautos genocido parodos, 
tenka ir mums visiems prisi-

; m'nti biržebo 13-tąją. Dalyvau
dami rengiamose iškilmėse pa
gerbsime svečius — mūsų drau
gus amerikiečius ir tuo parody
sime, kad mums pavergtos tė
vynės reikalai rūpi, kad dėl Lie
tuvos laisvės kovojame ir toje 
kovoje esame venrogt. 

tos Genocido Paroda, 4259 So 
Maplewood Ave,, Cnicago, Dl. 
60632. 

Lėšoms Telkti Komisija 
(sk.) 

nos, vyrai) registruokitės tel. 
778-6901 iki 9 vai. vak. kas
dien ir tel. 134-2165 po 9 vai. 
vak. Genocido paroda bus išsta
tyta birželio 13-21 d. d. Shera-

X Arūnas Vasys, dirbąs ton viešbutyje. (pr.) 
Hovve. Barnes & Johnson, Inc., į X Vėduoklmis įtaisas Emer-
telf. 782-9600, patarnauja kaip son vėsintuvuose vienodai vėsi-
stockbrokeris, akcijų pirkimo na visą kambarį. Šioje grupėje 
ir pardavimo reikalais. Suinte- 11 modelių. Gradinskas, 2512 
resuoti prašoma Skambinti auks- ; W. 47 S t , F R 6-1998. Atd. ir 
čiau duotu telefonu. ( sk , ) ]vak pirmad ir ketv, (sk.) 

Arvydas Barzdukas kalba ateiti
ninkų meuneje šventėje. Philadelphi-
joje Nuotr. K. Čikoto 

J A VALSTYBĖSE 
— Baltimorės Glenmar klu-

; bo burinių laivų varžybose A ir 
ĮI klasėje, po Sesių lenktynių, 
i pirmoje vietoje stovį Bronius 
: Galinaitis. Pavasarinio sezono 
• uždarymas įvyks birželio 28 d. 
kar tu su Baltimorės Yacht klu-

Įbu vienoje regatoje. 

Į — Arch. A. Ruipa-Kulpavi-
čius iš Toronto fcuvo atvykęs 

! į Detroitą Kultūrinio centro sta-
jtybos reikalais. Ta pačia proga 
[aplankė Liudą ir Algį Rugie
nius ir pasitarė apie artėjančią 
akademinio skautų sąjūdž o Pa
vasario savaitę Dainavoje, į-
vykstanč ą birželio 13-21 dieno
mis. 

— Ringailp s Zotovienės ini-
c a tyva Detroite įsteigta Michi-
gano Lietuvių gydytojų moterų 
pagalbinis vienetas. Į valdybą 
išrinktos: R. Zotovienė pir
mininke, V. Vaitienė — sekre
tore ir V. Makauskienė — žoli
ninke. 

VOKIETIJOJ 
— Gerhardas Kauras. Vasa

rio 16 gimnazijos 1960 abitu
rientas ir buvęs mokytojas, ge
gužės 6 Heidelberge. Ruprecht 
-Karl-unįverntete filosof.jos fa
kultete išlaiko doktorato egzami 
nus ir gavo filosofijos daktaro 

s laipsnį. Parašė ir apgynė diser
taciją tema: "Visuomenė ir pa-

jSaulėvaiTdu? Pabalti jo tradicijo

se" CSooiolcgnis ir etnologinis 
Pabaltijo tautų visuomeninės 
bei mitologinės buities tyr imas 
istorijos ir tautotyros šaltinių 
pagalba) . Nuo birželio 15 nau-
jas ' s daktara.s dirbs sociologijos 
docentu Evangelikų jaunimo a-
kademijoje Radevormvvalde, ne
toli "VVuppertalio. 

BRAZILIJOJ 
— Kun. dr. F . A. Bendorai-

ris toliau sėkmingai darbuojasi 
šiaurinės Brazilijos džiunglėse, 
globodamas puslaukinius indė
nus ir kitus. Gavęs iš JAV šv. 
Mišių aukų, yra be galo dėkin
g a s ir rašo : "Už šiuos pinigus 
j au nupirkau cemento. Maišas 
kamuoja, apie 6 dolerius, be ga
lo brangus. Transportas apie 
4.000 kilometrų viską pabrangi

mą. Šiuo metu Hetaus laikotar-
;p's jau baigiasi, drėgnas ir karš 
t a s Amazonės oras kiek parali-

ižuoja, žmogaus energiją. Šiandien 
j 37.5 laipsnių < apie 100 1. Fahren 
jheito). dideli prakaito lašai rie-
|da per veidą, ilgos l'gonių eilės 
neleidžia nei susikaupti..." Šv. 
Mišių ir kitas aukas šiam mi-

;sionieriui gal ma siųsti per kun. 
J. Prunskį, "Draugo" adresu. 
Kun. dr. F . Bendoraičio adresas : 
Centro Medico Sodai. Rua 15 
De Novembre, Cx. Postai 21, 
Guajara-Mirim, Rondonia. Bra-
sril. S. A. 

0KUPU0T0J LIETUVOJE 
— Kun, poetas ir pedagogas 

Kazimieras Žitkus, kaip prane
ša Actą Apostollcae Sedis, 
yra pakeltas Į prelatus. Jis y ra 
buvęs (apie 1956 m.) Kauno ku
nigų seminarijos rektorius. Nuo 
1933 metų buvo moksleivių atei 
tininkų sąjungos dvasios vadas. 
Šis žmogus pris 'mintinas aštun
tajame Ateitininkų Federacijos 
kongrese, kuris bus Csicagoje 
lugsėjo 4-7 d. 

VALTIMI PERPLAUKS 
PACIFIKĄ 

Buvęs anglų korporalas Arthur 
Hornby, 27 metų amžiaus, iš Ja
ponijos 9 pėdų ilgio valtimi iš-
plaukė į Pacifiko vandenyną, ti-

į kėdamasis jį perplaukti ir pasiek
ti Ameriką. Tai pirma tokios rū
šies kelionė 

kL 

KAI PINIGAI SMULKĖJA, REIKIA 
D I D I N T I S A N T A U P A S 

Šių metų balandžio 27 d , 
diplomuotas ekonomistas Jo-

Inas Karka "Drauge" rašo: 
! 

"Aš manau, kad Amerika y ra 
aukso šalis. Pragyvenimui ky
lant, tam tikrose vietose smar
kiai kyla žemės kaina. Man tas 
teko patirti Floridoje per pa
skutinius 5 lankymosi metus. 
Ten auga miestai ir investavi
mai. Yra ir daugiau Ameriko
je gerų vietų, kur žemės kaina 
kyla. Amerikos ekonomistai bei 

; agronomai tur i pasekti, kas kur 
j dedasi su žemėmis. Suradę 
; "aukso" vietas turėtų painfor
muoti, kur kas pirkti ir inves-
tuot santaupas. Amerikoje turi-

|me daug gydytojų, inžinier ų, 
biznierių ir kitų žmonių, kurie 
laiko pinigus nuostolingai, nes 
dolerio vertė smunka. Lietuvio 
sutaupytas 1 doleris turi daryti 
2 ir 3 dolerius Tam mes turi

me daug specialistų, kurie gali 
užvesti ant pelningo kelio". 

Ir toliau J. Karka rašo: ' T a -
jamų Šaltiniai: kaip ir visur, 
darbas yra pagrindinis gyveni
mo šaltinis. Tačiau šalia darbo 
pajamų, reikia turėti pajamų ir 
iš kitų šaltinių, š ' ams krašte 
t as nesunku pasiekti, panaudo
jus vien tik savo santaupas." 

Tad jeigu kas norėtumėte 
gauti daugiau žinių apie investa
vimą į žemę, kaip pavieniai ar 
grupės, prašau paskambinti ar 
parašyti, mielai kiekvienam at
sakysiu. Juozas Žemaitis 

Žemių investavimo (Interstate) 
Corporacijos pirmininkas 
4930 W. 14th St., Cicero, HL 
60650. 

Tel.: (Code 312) 836-7651 arba 
656-0412. (sk.) 
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