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Vokiečiu - sovietų derybos 
vyksta sunkiai

MASKVA. — Trečioji vokie
čių - sovietų delegacijų sesija 
truko dvi su puse valandos, ir, 
sakoma, ėjo sunkiai. Delegaci
jom iš abiejų pusių vadovavo 
jų užsienio reikalų ministeriai. 
Sunkumai atsirado, kai vokie
čiai įteikė savo sąlygas. Kol kas 
žinoma, kad nutarė tuo reikalu 
išsikalbėti vieni ministeriai dar 
tos pačios dienos vakarą.

Nors smulkmenų apie dery
bas niekas nežino, derybų eiga 
laikoma paslapty, bet diploma
tai spėja, jog didžiausias sun
kumas galėjo iškilti, kad Vak. 
Vokietija nenori atsisakyt teisių 
ir vilčių siekti abiejų Vokietijų 
susijungimo, Berlyno įjungimo, 
ir vokiečių tautos laisvo apsi
sprendimo, kas ypač taikoma 
Rytų Vokietijai.

Sovietų pažiūra aiški ir jie čia 
neperkalbami, jog Rytų Vokieti 
ja yra suvereniniė valstybė ir 
Vakarų Vokietijai nėra ko lies
ti jos reikalų, tai jų dalykas. 
Tas pats ir su Vakarų Berly
nu. Tuos sunkumus pramatė ir 
opozicija V. Vokietijos Bundes-

tage ir buvo įtaigojama vyriau
sybė, kad nepasiduotų spaudi
mui ir neišduotų vokiečių tau
tos teisių.

Oficialus vokiečių delegacijos 
atstovas ir ryšininkas su spau
da von Weęhmar tvirtina, kad 
derybose krizės nėra, nors ir y- 
ra tam tikrų sunkumų. Toks 
atsargus diplomato žodis daug 
ką pasako, ir iš to manoma, jog 
sunkumai yra tikrai dideli.

Anksčiau buvo žinoma, kad 
derybų objektu yra svarbiausia 
atsisakymas vartoti jėgą vienai 
valstybei prieš kitą ir pripa
žinti pokarines sienas, ypač tarp 
Lenkijos ir Rytų Vokietijos.

V. Vokietijos ambasadorius 
Maskvoje Helmut Allardt su
rengė pietus savo šefui, u. r. 
ministeriui Scheel, į kuriuos bu
vo pakviesti ir sąjungininkų am 
basadoriai — Amerikos, Brita
nijos ir Prancūzijos.

Italų spaudoj apie 
lietuvius

Italijos spauda š.m. liepos mėn. 
įvairiais atvejais paminėjo Lietu
vą ar lietuvius, be to, ir Lietuvo
je gimusius žymesnius meno pa
saulio žmones. Italų laikraščiai 
bei žurnalai dažnai pasinaudojo 
Eltos biuletenio, Romoje leidžia
mo italų kalba, “Elta-Press’, ži
niomis.

Laikraštis “Voce dėl Sud” pa
skelbė Anatolijaus Marčenkos pa
rašytos, neseniai italų kalba iš
leistos knygos apie sovietų pri
verčiamo darbo stovyklas, plačias 
ištraukas. Pažymėta, kad1 stovyk
lų kaliniai — lietuviai kalbėję a- 
pie troškimą vėl sulaukti nepri
klausomos Lietuvos. Milane lei- 
žiamas žurnalas “II Calendario 
dėl popolo” straipsnyje apie ant
rojo pas. karo atsiradimą pami
ni Lietuvą, būtent, 1939 m. Vo
kietijos nacių įvykdytą Klaipėdos 
ir jos krašto atplėšimą. Lietuvos 
istorijos bruožai trumpai paminė 
ti plačiai skaitomame Italijos žur
nale Romoje “Tempo Libero”.

Romoje anglų kalba leidžia
mas dienraštis “The Daily Ame
rican” lieps 5 d. straipsnyje a- 
pie skulptūrą paminėjo Lietuvo
je gimusį skulptorių Jacųues Lip- 
schitz, gi Milane leidžiamas “A- 
vanti” straipsnyje apie žymųjį 
meno kritiką Bernard Berenson, 
(liepos 11 d.) nurodė, kad kriti
kas — amerikietis, bet gimęs Lie
tuvoje. (ELTA)

“The Spectator”, Hamilton, 
Kanadoje plačiai skaitomas dien
raštis (jo tiražas siekia 175,000 
egz.) š.m. liepos 4 d. laidoje įdė
jo keturių skilčių straipsnį apie 
katalikų Bažnyčios padėtį okup. 
Lietuvoje. Jo antraštė: “Kunigai 
protestuoja prieš rusų pastangas 
sužlugdyti Bažnyčią Lietuvoje”.

Kanados dienraštis plačiai at
pasakoja okup. Lietuvos kunigų 
rašto,— skundo sovietų min. pir
mininkui A. Kosyginui turinį. 
Laikraščiui žinias apie kunigų 
memorandumą pateikė K. Baro
nas, Kanados Liet. Bendruomenės 
krašto valdybos sekretorius. Jis 
ta proga kanadiškojo dienraščio 
skaitytojams suteikė žinių ir apie 
lietuvius Kanadoje, jų bažnyti
nę, visuomeninę veiklą bei apie 
Kanados Liet. Bendruomenę.

(E)

Mirė dirigentas 
Barbirolli

Londonas. — Sir John Barbiro
lli, vienas žymiausių dirigentų pa
saulyje anglų Halle orkestro vy
riausiasis vadovas, 70 metų, mi
rė liepos 29 d. Jis buvo New Yor- 
ko Philharmonijos dirigentu po 
Artūro Toscaninio mirties, o pas
kui 1943 m. grįžęs į Britaniją, ne
labai žinomą Halles orkestrą 
Manchestery iškėlė į vieną pir
mųjų Europoje.

WASHINGTO'NAS. — FBI a- 
kademija šią savaitę švenčia 35 
metų jubiliejų. Akademija ruo
šia specialistus kovai su nusi
kaltimais ne tik amerikiečius, 
bet klausytojus priima iš viso 
pasaulio.

Nixonas važiuos 
į Meksiką

SAN CLEMENTE. — Prezi
dentas Nixonas rugpiūčio 20 ir 
21 dienomis lankysis Meksikoje 
oficialiam vizitui. Susitiks su 
Meksikos prezidentu Ordaz ku
rortiniame Puerto Vallarta mies 
te Pacifiko pakrašty. Tai bus 
penktas Nixono apsilankymas 
užsieny, kai jis tapo preziden
tu.

Ima drausti jaunimo 
festivalius

NEW YORK. — Populiarios 
muzikos — Rock Festivals — 
šventės, kurios sutraukia kelias- 
dešimts tūkstančių jaunimo, ir 
būna mėgiamos, pradedamos A- 
merikoje drausti. Po Chicagos 
riaušių praėjusį pirmadienį, 
Walpack, N. J., 'gyventojai krei
pėsi į teismą, kad uždraustų 
rengti tokią šventę, numatytą 
kitą antradienį. Ten tikėjosi, 
kad suvažiuos 30,000 jaunimo, 
ir gali kilti katastrofa, jei kas 
pradėtų muštynes. Tą patį da
ro ir Middlefield, Conn., gyven
tojai. New Yorko valstijos Sul- 
livan apskrities sveikatos de
partamentas jau išgavo teismo 
sprendimą, kad tokios šventės 
sanitariniais sumetimais nega
lės būti leidžiamos.

Festivalių rengėjai teisinasi, 
kad į futbolo rungtynes susi
renka didesnės masės žmonių, 
ir jokių riaušių bei muštynių 
neįvyksta.

Britai patenkinti
Vienos derybomis

GENEVA. — Britai paten
kinti, kad Amerikos ir sovietų 
derybos Vienoje ginklų apribo
jimo reikalu eina gerai ir tiki
masi greito susitarimo. Taip 
kalbėjo jų atstovas Lothian nu
siginklavimo konferencijoje, Ge- 
nevoje.

Vargiai gali būti blogiau New Yorke, kaip yra šiomis dienomis, kai 
oras pasidarė tiek užterštas, jog negalima net matyti.
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Kaip auga Amerikos vyriausybės vidaus įsiskolinimas kiekvienais me
tais.

Viduriniųjų Rytų įtempimas 
neatslūgsta

Washingtonas. — Amerikos 
žvalgyba susirūpinusi, kad Izra
elis dažnais puolimais yra iššau
kęs stoti į mūšį ir sovietų lakū
nus, ir netikėtu prislinkimu prie 
priešlėktuvinių raketų bazės pa
grobė SA-3raketos dalis. Tas vis
kas neartina taikos, priešingai, 
gali tik labiau supykdyti rusus ir 
tie atvirai įsimaišys į karą. Ameri
ka Izraeliui pataria bent kiek at
vėsti. Izraelis oficialiai neigia, 
kad jie buvo prislinkę ir pagrobė 
raketų dalis.

Londono laikraštis Daily Ex- 
press turi žinių, kad sovietų lėk
tuvai šeštadienį nusivijo Izrae
lio lėktuvus į Sinajaus pusiasalį ir 
vieną jų numušė. Izraelis tačiau 
tas žinias neigia. Amerikiečių 
žvalgyba, kuri gerai žino, kas ten 
darosi, sako irgi, kad lėktuvas bu
vęs numuštas, tik abejojama, 
kad tai padarė sovietų vairuoja
mas lėktuvas.

Ir Irakas prieš Nasserį
Izraelis aiškina, kad Egiptas ir 

Jordanija priėmė Amerikos tai
kos planą svarbiausią dėl to, kad 
laike 90 dienų jie pasiruoš puoli
mui, pagerins savo priešlėktuvi
nių raketų sistemą, o paskui, ne
žiūrint jokių susitarimų, jie pra
dės žaibinį karą. Amerika tačiau 
taip nemano. Satelitai padangėj 
ir kitokia žvalgyba žinos kiekvie
ną Egipto pajudėjimą, ir paliau
bų laikas negalės būti panaudo
tas pasiruošimui didesniam ka
rui.

Irako radijas iš Bagdado prane
ša, kad jų 10,000 kariuomenės, 
kuri stovi Jordanijoj, pajudėjo ar
čiau prie Izraelio sienos ir žada 
jėga pasipriešinti Amerikos pla
nui. Pranešama taip pat, jog ir 
Irake vyksta masinės demonstra
cijos prieš Nasserį ir Husseiną, 
juos vadina išdavikais.

Izraelio ministerė pirmininkė

Goldą Meir vis nori pasiekti pil
no pritarimo savo kolegų minis
terių ir žada paskelbti, jog pri
ima Amerikos planą tik tada, ka
da galės pasakyti, kad' tai vienbal
siai priimta. Šeši patys dešinieji ir 
karingieji vyriausybės nariai 
tam planui vis dar priešinasi ir 
grasina pasitraukti, jei toks pla
nas bus priimtas.

Reikalauja atitraukti sovietų kariuomenę

NEW YORK. — New Yorko 
miesto namų inžinieriai skun
džiasi, kad oras šiemet yra tiek 
užterštas, kad vėdinimo siste
mos filtrai turi būti pakeičiami 
kas pora ar trejetą savaičių, 
kai anksčiau tereikėjo sykį į 
mėnesį. Didžiųjų pastatų išlai
kymas šiemet dėl to pabrango 
25%.

Žydai užpuolė sovietų 
vasarvietę

Glen Cove, L.I., — Sovie
tų atstovybės prie Jungtinių Tau
tų misijos vasarinė rezidencija 
Glen Cove, L.I., turi sunkumų su 
kaimynais. Ji atsisako mokėti sa
vivaldybės mokesčius, remdamos 
diplomatų teise. O vietiniai or 
ganai tos teisės nepripažįsta ir rei 
kalauja, kad mokesčių našta,ku
rią neša vietiniai gyventojai, bū
tų uždedama ir jiems. Savivaldy
bė remiasi tuo, kad ši rezidenci
ja yra tik vasarnamis ir dėl to 
diplomatams taikomos išimties 
neturi. Iki 1969 metų tų mokes
čių suma susidarė 50,000 dolerių. 
Už nesumokėtus mokesčius vie-. 
tos organai nuosavybę išstatė 
pardavimui.

Tuo pasinaudodami žydai su
ruošė nuosavybės “apžiūrėjimą” 
ir nuosavybės tvoras išlipino šū

kiais: “Žydų tauta yra gyva”, 
“Leiskit mūsų žmonėms išvykti”,
“Niekada daugiau” ir t.t.

Žygiui vadovavo kovingos žy
dų organizacijos vadas rabinas 
Meir Kahane. Sovietai šaukėsi po 
licijos pagalbos. Atvykusi naktį 
policija rado pora žmonių šiapus 
ir anapus tvoros. “Apžiūrėtojų” 
sunkvežimyje policija rado pa
ruoštą užrašą: “Nauja būstinė 
sovietų žydų egzilinės vyriausy
bės”.

Sovietų misija atsiėmė kaltini
mą dėl įsibrovimo ir žadėjo rei
kalą perduoti Amerikos atstovy
bei prie Jungtinių tautų. Kahane 
teisinasi, kad jo organizacija do
misi tais namais ir nori juos pirk
ti. Dėl to jie atvyko jų apžiūrė
ti. Glen Cove meras atidėjo 
nuosavybės pardavimą 30 dienų, 
nes Jungt. Valstybės išaiškino 
kad nuosavybė, einant galiojan
čia sutartimi, yra laisva nuo mo
kesčių.

Ryšium sų sovietų agresijos 
prieš Baltijos valstybes 30-ja 
sukaktimi, Baltijos kraštų ka
rių veteranų organizacijos pa
skelbė deklaraciją. Joje pažy
mėta, kad Baltijos tautos per 
tuos 30 metų tebepasiryžusios 
vėl atgauti savo kraštų laisvę. 
Baltijos tautos visą okupacijos 
laikmetį priešinosi bei tebesi- 
priešina okupantui ir jos tebe
sitiki, kad turės ateiti žlugimo 
metas visoms kolonijinėms im
perijoms, ir Sovietų Sąjungą į- 
skaitant.

Sukakus sovietų okupacijos 
30-jai sukakčiai, trijų Baltijos 
kraštų karių veteranų organiza
cijos, kalbėdamos visų trijų pa
vergtų tautų vardu,

— paskelbė, kad —tų trijų 
kraštų gyventojai Sovietų Są
jungos sudarytą politinę padėtį 
tuose kraštuose griežtai atme
ta,

— kaltina Sovietų Sąjungą 
įvykdžius ir toliau tebetęsiant 
tarptautinio pobūdžio nusikalti
mus, nukreiptus prieš Baltijos 
valstybes,

— reikalauja, kad Sovietų 
Sąjunga atitrauktų iš Baltijos 
valstybių jos karinius dalinius, 
policijos ir administracijos per
sonalą,

— pasižada sustiprinti savo 
pastangas laisvajame pasaulyje, 
kurių tikslas — atstatyti Bal
tijos kraštų gyventojų laisvo 
apsisprendimo teisę,

— kreipiasi į laisvosios žmo
nijos sąžinę, atsižvelgti į ne
teisybės, įvykdytos prieš Balti
jos valstybes, svarbą ir paremti 
visas pastangas Baltijos valsty
bėse atstatyti laisvę,

— patikina pasaulį, jog lais
vosios Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos > ateities politika bus nu
kreipta žmonijos pažangos, so
cialinio teisingumo bei tarptau
tinio bendradarbiavimo link ir 
kad toji kryptis atsižvelgs į 
bendrąją pagarbą tautiniam su
verenumui ir teritorinei nelie
čiamybei.

Raštą, paskleistą laisivajame 
pasaulyje, pasirašė Baltijos ve
teranų organizacijų vardu: G. 
A. Bushman, Estijos išlaisvini
mo legiiono vadas, V. A. Haz- 
ners, Latvijos Dauguvos Vana
gų pirmininkas ir gen. prof. 
Stasys Dirmantas, Lietuvių Ve
teranų Sąjungos Ramovės pir
mininkas. (Elta)

Madride neleidžia 
streikuoti

MADRIDAS. — Ispanijoj strei
kai nėra leidžiami. Kai sustrei
kavo Madrido požeminių trau
kinių darbininkai ir judėjimas 
sustojo, vyriausybė davė ulti
matumą. arba grįžti į darbą, 
arba būti sumobilizuotiems į ka
riuomenę. Kariuomenėj juos 
tuoj pristatytų prie tų pačių 
darbų, ir jokio kito pasirinkimo 
nebūtų. Streikas prasidėjo, kaip 
dažniausiai esti, nesutarus su 
miestu dėl atlyginimo.

Žemes drebėjimas 
Irane

TEHRAN. — Irano - sovietų 
pasieny įvyko smarkus žemės 
drebėjimas. Kol kas žinoma, 
kad Irane žuvo apie 100 žmo
nių.

WASHINGTONAS. — Sena
torius Goldwateris, buvęs pre
zidentinis kandidatas 1964 m., 
įspėja senatą, kad vidaus pro
blemų niekad nebus galima iš
spręsti, kad visi būtų patenkin
ti, o to sąskaiton vis —maži
nama ir mažinama sąmata apsi
gynimui, Nesvarbu, kokie būtų 
argumentai už kitus svarbius 
reikalus, bet svarbiausia yra 
valstybės saugumas. Jis pakal
tino kraštutaniuosius liberalus, 
kad tie organizuotai viską daro, 
kad susilpnintų Amerikos apsi
gynimą, jie norėtų Ameriką pa
daryti antros ar trečios eilės 
valstybe.

ATĖNAI. — Olympic Air- 
ways lėktuvų linijoj tarp New 
Yorko ir Atėnų keleivių skai
čius šiemet padidėjo 40%. Ži
novai aiškina, jog tas yra todėl, 
kad visi tikisi lėktuve susitikti' 
su Jackie, buvusia Kennediene.

SAIGONAS. — Praėjusią sa
vaitę Vietnamo fronte žuvo 77 
amerikiečiai, o 510 buvo sužeis
ti.

NEW YORK. — Laivų staty
boje Amerika yra vienuoliktoj 
vietoj. Pirmoj eilėj yra Japo-

Sovietų tankas T-55 Egipte.

SPRINGFIELD. — Pora pas
kutiniųjų metų Illinojui kaina
vo virš 3 mil. dolerių šaukti ir 
mobilizuoti tautinę gvardiją, kai 
kildavo riaušės. Daugiausia kai
navo kai kilo juodųjų riaušės 
po Kingo nušovimo. Tada buvo 
sumobilizuoti 10,569 vyrai. Ant
ros didelės riaušės buvo laike 
demokratų konvencijos Chica
goje.

KALENDORIUS
Liepos 31 d. šv. Ignacas, šv. 

Gracija, Vainibutas, Lėtutė.
Rugpiūčio 1 d.: šv. Jonatas, 

šv. Almeda, Sudavis, Gauda.
Saulė teka 5:43, leidžias 8:10. 

ORAS
Dalinai saulėta, toliau karšta, 

ir drėgna, temperatūra apie 95 
laipsnius, po piet galimas lie
tus su perkūnija.
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AUGANTI TENISO PAJĖGA

1970 liepos 16 liks atmintina 
diena lietuvių tenisininkų tarpe 
— Vitas Gerulaitis, 15, New Yor
ko katalikų gimnazijų meisteris, 
turėjo progos žaisti Madison Squa 
re Garden. Tą vakarą buvo pro
fesionalų baigminės rungtynės 
(Jgimėtojui 35,000 dolerių, pra
laimėtojui 15,000) tarp dviejų au- 
gralų: Rod Laver ir Ken. Rose- 
jyąll. O priežaismyje du rinkti
niai jaunuoliai:Gerulaitis ir New 
Yorko viešųjų gimnazijų meiste
ris Steye Geller, taip pat 15-kos 
metų, dvejeto rungtynėse partne
riais turėjo du teniso žymūnus: 
Pancho Gonzales ir vis nesens
tantį Pancho Segura.

Pirmame sete Gerulaitis su Go 
pąales žaidė prieš Geller — Se
gura. Servuoti pradėjo Gerulaitis 
ir veda 1-0. Kitoj pusėj Segura 
išlygina 1-1. Gonzales persveria 
2-1 (Gerulaitis porą sviedinių iš 
oro negrąžinamai nupliekia), Ge
ller pralaimi savo servuotę ir 1- 
3. Vėl servuoja Gerulaitis, betgi 
Gonzales porą kartų supila i tink
lą ir priešininkai priartėja iki 2- 
3. Tai vienintelis kartas, kai Ge
rulaitis neišlaiko savo servuotės. 
Nors Segura išlygina 3-3, betgi 
Gonzales persveria 4-3, Geller 
prapila 3-5 ir Gerulaičio servuo
tą laimi setą 6-3.

Antrame sete partneriai keičia 
si. Dabar Gerulaitis suporuotas 
su Segura, o Gonzales su Geller. 
Iš pradžių Geller laimi 0:1, Se
gura atsako 1-1, Gonzales pers
veria 1-2, Gerulaitis išlygina 2- 
2, toliau Geller ištempia 2-3, Se
gura atlaiko 3-3, Gonzales laimi 
3t4, vėl Gerulaitis pataiso 4-4, 
Geller prapila 5-4, Segura taip 
pat neištempia savo servuotės ir 
<6-5. Po to, pagal išskirtines taisyk 
les, visi servuoja pakaitomis po 
■vieno sužaisto švietimo. Gerulai
tis turi progos pasireikšti tris kar- 
,tus ir visus laimi. Pabaigoj Gon
zales prapila savo servą ir Segu
ra deda baigiamąjį tašką, nus
virdamas pergalę 7-5.

Tuo būdu poros, kur žaidė Ge
rulaitis, laimėjo abu setu. 10,292 
žiūrovai šiltai sutiko jaunojo lie
tuvio žaidimą ir nuplodavo sėk
mingesnius smūgius. New Yorko 
Pąily News dienraštyje Dana 
Mozley savo reportaže paminėjo, 
kad meisteris iš Archbishop Mo- 
lloy gimnazijos, Vitas Gerulaitis, 
buvo didysis dvejeto laimėtojas, 
0 antram sete jam tik truputį pa
dėjęs Segura...

Pagrindinėse vakaro rungtynė 
se Laver nesunkiai įveikė Rose- 
walį 6-4, 6-3, 6-3 ir nusiglemžė 
didįjį pinigų pluoštą.

Didžiojoj New Yorko spaudoj 
buvo įdėta eilė nuotraukų, kur 
Gerulaitį matėme su stipriaisiais 
profesionalais, be to, nestigo ap
rašymų. The New York Times 
liepos 14 pažymėjo, kad prieš tre 
niruotę Felt Forum (mažoji Ma- 
dison Sųuare Garden halė) Gon- 
zales pareiškė, kad, kai jis buvo 
Gerulaičio ir Geller amžiaus, jo 
į. tąkį pastatą niekas nebūtų įsi
leidęs, nebent jis būtų įlindęs pro 
langą.., Tam pačiam rašiny Vito 
Gerulaičio žodžiai: “Bus tikrai 
smagu. Toks įvykis tikrai tik vie
ną kartą gyvenime”. Abu jaunuo 
liai kelias dienas galėjo praktikuo 
tis su Laver, Rosevvall ir savo dve
jetų partneriais. Abiem tai buvo 
labai naudinga — kartu pažais
ti, pajusti meisterių klasę ir pasi
mokyti.

O viso to pradžia? Iš mažu
mės Vitas domėjosi sportu, lin- 
JįO į krepšinį, futbolą, (soccer) 
beisbolą. Tenisas? Ne, tai nebu
vo meilė iš pirmojo žvilgsnio. 
Tėvąs, buvęs Lietuvos teniso mei 
steris, piršo baltąjį sportą, bet jau 
niklis i aikštę ėjo nenoromis, veik 
su ašaromis akyse.

Tėvas įtaisė jaunių raketę, nu
kirto koto galą, patį kotą dar ap-

drožė, kad tiktų aštuoniamečiui. 
Iš pradžių varginantis juodas dar 
bas — išmokti užgauti sviedinį 
pačiu raketės viduriu. Tos* uoliai 
puoselėjamos pamokos paliko ne
išdildomą pėdsaką — Vitas įsi
savino tinkamą užgavimą, rankos 
judesys greitas, tikslus, be pridė
tinių pastangų: raketė, sviedinu
kas, ranka susilieja į damą. I 
West Side teniso klubą Vitą įra
šė 1968 pavasarį. Ten jį mokė 
treneris Loeffler, savo laiku man
kštinęs Švedijos Daviso taurės ko
mandą. Po to atėjo australas Wo- 
odcock, buvęs Australijos Daviso 
taurės komandoje. Ir dabar Vitas 
du kartu savaitėje turi pamokas 
su Woodcock.

1969 Vitas laimėjo New Yor
ko katalikų gimnazijų pirmeny
bes, JAV Rytų pakraščio pirme
nybes uždarose patalpose ir Long 
Ięland jaunių (iki 16 metų) pir
menybės, kur buvo įrašytas ket
virtuoju, bet pusiaubaigmėj nu
kirto pirmuoju atžymėtą Dupres, 
q baigmėje suraitė trečiuoju įra
šytą Edwab 6-3, 6-2. Liepos 19 
Vitas išskrido į St. Louis žaisti 
JAV jaunių pirmenybėse, o vė
liau skubės į Kalamaozo jaunių 
turnyrą.

Savo laiku Vitas labai nemėgo 
pralaimėti ne tiek rungtynes, kiek 
kokį nevykusį tašką. Dabar jojo 
temperamentas apvaldytas. Jau
nuolis talentingas, greitas, stai
gus, apvaldo įvairiausius sviedi
nius iš kairės ir dešinės, geras 
prie tinklo, išsidirbęs pajėgų ser
vą — visa tai belieka tobulinti.

Po įvykių Madison Sųuare Gar 
den Gerulaičių namuos Hovvard 
Beach suskambo telefonas. Vie
na ponia iš Long Island, pati 
žaidusi, daug teniso stebėjusi, pa
sakė, jog tokio talentingo jaunuo 
lio dar nebuvo mačiusi. Esą, tik 
Ron Holmberg buvo į Vitą pa
našus, bet anas, kai nuėjo į West 
Point kadetų mokyklą, kažkodėl 
sugniužo — liko geras, bet taip 
ir neiškopė į labai iškilius žai 
dikus.

Trenerio Woodcock nuomone, 
Vitas turi neginčijamų davinių 
būti iškiliu žaidiku. Betgi gyve
nime 'tas, kuris talentingas ir 
daug dirba, gali būti geras žaidi- 
kas, o iš to, kuris talentingas, bet 
nedirba, nieko gero neišeis... Ke
lias į aukštybes dygus, užuolan
kose tyko pavojai, daug ko ten-

Boti Scharf, 33 m., Washingtone, D.C., nutarė, kad jis greičiau bėga 
už autobusą ir tai įrodė. Autobusą jis pralenkė 11 minučių, 50 minu
čių nustatytam tvarkaraštyje, palikdamas autobusą pusantros mylios. 
Tačiau atgal bėgikas grįžo jau tuo pačiu autobusu.

ka atsisakyti. Vitas noriai dirba, 
yra pasiryžęs ir jam linkėtina 
skaidrios sėkmės.

Galima suvokti, kaip smagiai 
jautėsi Vito tėvai ir sesutė tą va
karą, sėdėdami Madison Sųuare 
Garden. Tėvas Vytautas — Lie
tuvos teniso meisteris 1938, 1939 
ir 1940 m. vienintelis nuosavy
bėn laimėjęs Vytauto Didžiojo 
medalį (įsteigtas 1930 ir skirtas 
žaidikui, kurs laimės Lietuvos pir 
menybes 3 m. iš eilės ar 5 m. 
be eilės). O dabar aikštėje jau
noji atžala Vitas, ir malonu gir
dėti, kaip per garsiakalbį tiek kar 
tų taip taisyklingai ištariamas jo 
vardas ir pavardė, lyg tai būtų 
Kaune... Tėvo skatinamas, pra
džioje veik atbulas į aikštę temp
tas sūnus dabar pamėgo tenisą.

“Darbininkas”.

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS

Rugpiūčio 29-30 d. latvių nau 
jame stadijone — jaunimo sto
vykloje tarp Hamiltono ir To
ronto įvyks pabaltiečių lengvo
sios atletikos pirmenybės vyrų, 
moterų ir jaunių klasėse. (Jau
nučių klasėje pabaltiečių lengv. 
atletikos pirmenybės įvyks rugsė
jo 11d. Toronte; vykdys estai). 
Rugpiūčio 29-30 d. pabaltiečių 
pirmenybių metu iš atsiektų re
zultatų bus išvesti lietuvių pir
menybių rezultatai. Jei kurioje ša 
koje reikės, bus vykdomos atski-

ros rungtys atskirai išvesti lietu
vių laimėjimams.

Rugpiūčio 29-30 d. Toronte 
bus vykdomas pabaltiečių atviras 
lauko teniso turnyras ir greta lie
tuvių lauko teniso pirmenybės vi 
sose klasėse.

varžybas kiekvienas miestas no 
minuoja 12 žaidėjų, iš kurių 8 
geriausių rezultatai užsiskaitys ir 
varžybų laimėtojui išvesti.

Pirmenybėms dalyvių registra
cijos lapus, kuriuos jungiame su 
šiuo pranešimu, prašom klubus, 
golfo sekcijas ir pavienius asme
nis, kurie dar nepriklauso kuriam 
nors vienetui, prisiųsti ne vėliau 
rugpiūčio 22 d. varžybų organi
zacinio komiteto pirmininkui H 
Stepaičiui, 21 Cosmo Rd., Toron
to 18, Ontario, Canada. Vieną 
kopiją prašome siųsti ŠALFASS- 
gos Golfo Komiteto pirmininkui 
Jonui Bariui, 4529 W. 64th Pla
ce, Chicago, III. 60629. USA. E- 
ventualiai, jeigu būtų klausimų 
kas liestų varžybas, prašome ra
šyti Herbertui Stepaičiui, arba 
jam skambinti telefonu —416- 
233-8396.

Dalyviai turi būti apsimokėję 
ŠALFASS-gos 1970 m. nario mo
kestį. Nesumokėję galės tai atlik
ti vietoje, prieš pirmenybes, var- 
žybiniam komitetui.

Varžyboms registruotis vietoje 
ne vėliau 30 min. prieš startą.

Pirmenybių dalyviai ir jei bū
tų šeimos narių, galės naudotis 
golfo klubo baseinu, pirtimi ir 
kitais patogumais. Tas kainuos 50 
centų.

Pirmenybių vyriausias teisėjas, 
ŠALFASS-gos Golfo komiteto 
pirmininkas Jonas Baris, pavaduo 
tojas — varžybų organizacinio 
Komiteto pirmininkas Herbertas 
Stepaitis. >. .

Šeštadienį, po varžybų, Geor- 
getown klubo patalpose įvyks ir 
bendra vakarienė, kurioje kviečia 
mi visi dalyvauti. Maisto kaina 
5 dol. asmeniui. •

Kviečiame visus šiose pirmeny 
Kviečiame visus sportininkus’ bėse dalyvauti. Kol kas Sąjungos

Abiejų pirmenybių detali infor 
macija bus pranešta vėliau, gal 
2-jų savaičių bėgyje.

SACHMATŲ ŽINIOS
— U.S. Open šachmatų pir

menybės jau čia pat. Jos prasi
dės rugpiūčio 9 d. ir truks iki 
22 d. Parker House viešbutyje, 
Bostone. Laukiama per 300 da
lyvių, jų tarpe keli didmeiste- 
riai iš Europos. Būtų naudinga 
matyti tokiose didžiulėse varžy
bose didesnį skaičių lietuviu, ta
čiau žinių apie atvykstančius te
turime iš čikagiškio Vlado Kar- 
puškos ir iš Kanados Mount Ro- 
yal turnyro laimėtojo Igno Ža
lio. Kas daugiau atvyksta — ži
nių neturime.

— Čekas didmeisteris L Kawa 
lėk laimėjo tarptautinį turnyrą 
Venecuelos sostinėje Caracas, su
rinkęs 13 tš. iš 15 galimų. Ant
rą vietą pasidalijo argentinietis 
Panno ir Sovietų — Šteinas, su
rinkę po 12 tš., amerikietis Ben- 
ko, jugoslavas- Ivkov ir pasaulio 
jaunių čempionas iš Leningrado 
A. Karpov po, 11,5. (Karpov iš
pildė didmeisterio normą). Kiti 
JAV dalyviai: Bisguier 9,5 ir Ad- 
dison 8,5 tš. Turnyro laimėto
jas L. Kawalek dalyvaus taipogi 
JAV p-bėse Bostone. įdomu pa
brėžti, kad vilniškis “Sportas”, 
liepos 16 d. paskelbė, kad Vene
cuelos turnyrą laimėjo 19-metis 
Leningrado meisteris Anatolijus 
Karpovas, išpildęs didmeisterio 
normą. Kažin ar čia sąmoningai

ar iš nežinios pasigirta ir apie ki
tus nutylėta?

— Charkove Lietuvos jauniai 
kovoja dėl 7-12 v. Kol kas ge
riausiai žaidžia Šiaulietis V. Ži
linskas, turėdamas 3,5 iš 4 tš.

— Algis Makaitis įspūdingai 
laimėjo ketvirtą tašką iš eilės, So. 
Bostono LPD-jos Šachmatų klu
bo turnyre, paaukojęs valdovę už 
bokštą prieš stipriai lošiantį Jur
gį Zozą. Pirmauja A. Makaitis su 
4-0 tš. Algis Makaitis dabar pa
skirtas naujuoju Lietuvių I ko
mandos kapitonu, tas pareigas jis 
perėmė iš šių eilučių autoriaus, 
kuris komandos kapitonu išbuvo 
20 metų. Lietuvių I nuo pat pra
džios (nuo 1949 m.) dalyvauja 
MET lygos varžybose “Champio 
nship Division”. Šių metų Bosto
no tarpklubinėse Lietuvių I pa
sidalijo trečią vietą su Cambrid
ge komanda. Lietuvių I, rungty
nėse su lygos nugalėtoju — Bo- 
ylston klubu (pralaimėta 2-3), 
įsirašė garbingą Algio Makaičio 
pergalę prieš Bostono čempioną 
D. Harringtoną.

— Anglijos universitetų pirme 
nybėse, Manchestery dalyvavo J. 
Naujokas iš Liverpoolio. Jis bai
gė lentelės vidury, pelnęs 4,5 tš. 
P-bes laimėjo S. Webb iš. Lon
dono (7,5 tš. iš 9).

Kazys Merkis

ruoštis ir dalyvauti šiose pirme
nybėse.
- Valdyba

GOLFO
PIRMENYBES

Š. m. ŠALFASS-gos golfo meti
nės pirmenybės įvyks rugėsjo 5- 
6 d. prie Toronto, Georgetovvn, 
(žiūr. pridėtą žemėlapį). Indivi
dualinių pirmenybių startas — 
rugsėjo 5 d., šeštadienį, 1 vai. p. 
Komandinės varžybos — sekma
dienį, 6 d. rugsėjo, 12 vai.
Individualinės pirmenybės vyks 

ta vyrų, jaunių (gimę ne vėliau 
1950 m. rugsėjo mėn. 5 d.) ir 
jaunučių klasėje (gimę ne vėliau 
1956 m. rugsėjo 5d.).

Tarpmiestinėse varžybose ga- 
li dalyvauti visi, tačiau prieš

ANT ATLANTO VANDENYNO 
KRANTO

Kas nori, nors trumpam, pa
bėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro Tomkų va
sarvietę, kuri yra ant pat At
lanto Vandenyno kranto ir turi 
visas sąlygas, apie kurias kiek
vienas didmiesčio žmogus per 
ilgus metus svajoja.

Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite: V. Tomkus, 700 Ocean 
Dr. Juno Beach, North Palm 
Beach, Florida, 33403 arba 
skambinkite: 305 — 844-3388.

(sk.)

golfo tarpmiestinėse varžybose 
dalyvaudavo tik Chicago, Detroi 
tas ir Torontas. Tikimės šiais 
metais išvysti Clevelando, New 
Yorko ir kitas vietoves.

Centro valdyba

CBOSBY’S BLUEBERRY ACBES 
U - Pick or Ready Picked

Open daily 8-6. Local.ed 7 mlles 
N. LaPorte exit of Indiana Tollway. 
1 mi. W. of Indiana 39 on 1000 N.

PHONE 219 — 325-0286

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West 68rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—* V. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uidaryta Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rea. telef. UAlbrook 5-5076

ResUL Telef. 239-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOJ 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Bullding) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius parai susitarimą, 
lel neatsiliepia, skambinti 874-8011

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

1801 Weet 63rd Street 
Kampas 8I-6ios lr Caiifornia 

VaL: kasdien nuo 6—8 vaL vak.
šeštadieniais 1—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku parai sutartį 
Ofiso telef. 478-4041 

Rezld. teL WAlbroofc 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
lakatų h šlapumo Takui 

Chirurgija
Tel. 6954)588 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin. Illinois

R E C 
J. & J. PHARMACY 

2557 W. 69th Street
Telef. PR 6-4363

*

P T A I
STEEPLES PHARMACY 
2434 W. 7lst Street

Tel. 737-1112; jei už
daryta, tel. 776-4363.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
Važiuojamos kėdes, rementai ir kt. įrankiai pirkti ar nuomoti. Impor
tuoti odekolonai, Kvepalai, Tobler ir Fannie May saldainiai.

Nemokamai supakuojame dovanas.

JT.B. vaistai patentuoti Šveicarijoje Nr. 45S628, registruoti JAV, 
Canadoj ir Europoje, Ataugina plauikus, išgydo pleiskanas, šašus, 
niežgjim:}. plaukų slinkimų, gražina natūralių plaukų spalvą. Mo
terims ir Vyrams, 100% garantuotai, JIB vartodamas S uncijas 16 
savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas. Užsakymus su $6,00 money 
orderiu siųsti: J.I.B. Laboratory. 1487 So. 49th Avė. Cicero, Iii. 
60650. Gaunami liet vątstlnSse: 2527 W. O9th. St. — S. Chicagoje 
i» 5000 W. lOtti St. — S. Cicero.
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• Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iŠ anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 888-2288

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 71«t Street
vakare 7-9
lr šešt. tik

Vai.: pirm. ketv. 1-4 
antr., penkt. 1-6, treč. 
nusitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perams

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2706 Weet 51st Street 
TEL. GR 6-1400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. b 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10-4: šeštad. 10-2 vai.

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
IFECIAl.YBf! — NERVU IR 

EMOCINfiS LIGOS 
)RAWFORD MEDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

ta. Td. GI 8-087S

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ligos 

Glnekologinč Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu-rezid. — PRospect 8-0081
DR. JANINA JAKŠEVICIUS

J O K t A
VAIKU LIGOC

2656 VVest 68rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. lr nuo 6 Iki $ 
vai vak. Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofg. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir t 
iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryte

Ofiso lr buto tel. OLymple 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulasld Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

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

Tel. — REUanee B-1811
DR. NALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 W. 59 Street

Vai: pirmad., antrad., ketvirtad, lr , 
penktad. nuo 18-4 vai. p. p., 6 - 8 1 
vai. vak., šeštad. 12-8 vai p. p 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG* 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPBCIALISTfi 
MEDICAL BUILDING)

7156 South Western Arenus 
Pirmad.. antrad.. ketvlrt ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad.
11 vaL ryto Iki S vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

TeL ofiso ir buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—S vaL lr 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Atostogose Iki rugpiūčio 2 d. Sku
biam reikalui esant kreiptis i dr. F. 
Kauną.

DR. MARIJA LINAS
AKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVeet 71nt Street

Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso lr resldencljoe) 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 68rd Street

FHimu tik rafdt&nui 
9tltndOi DinnAd., ketv. B—t nl

nutnO. J—4 nh

*4 metų 
9.00 
8.00 
9.50

4.50
5.50

1.75
2.25

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 ~ 4:30, šeštadie-

k
niais — 8:30 — 12:00. 1

Ofiso HE 4-1818 REZ. PH 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus Ilgos
2454 West 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas)
Pirm. L' penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. lr ketv. 9 — 11 v. r. 

b 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. Iki 12 d.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

"oontact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

0R. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7097 

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 428-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS .

9760 South Kedzie Avenue
Vai., pirmad. antrad.. ketvirtad 1» 
penktad. 8 v r. Iki 9 v v. Treč. h 
šeštad. 8 v. r Iki S v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
BPEC. ORTHOPEDUOS IJGO9 

2746 VVest 69th Street 
Tel. 737-2290; ofiso ir rezidencijoa
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment) 
Atostogose nuo liepos lfe d. 

iki rugpiūčio 10 d.

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso tel. 776-2880; Bez. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas; 4255 W. 63rd Street 

Ofiso te!. REllance 5-4410 
Rez. GRovelhUl 6-0617

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vaL 
iki 2 vai. p.p. Lr nuo 7 Iki 8 y. vak.; 
antr. ir penkt nuo 12 Iki 2 vai. p.p. 
tr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 9750 W. 71st Street

Telefonas 925-8290 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—18 
v. r.,- 2-8 v. vak.. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryta

Rezld. tel. 6-3099
‘ ■ .................-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 69th 8t 
TeL PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo G Iki 8 
v. v. fieštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą. ' ,

Of. Tel. HE 4-2123, Namą 01,8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

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

Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIAIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG# 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8 vaL 
vak., penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 West 71et Street 
Vai.: 2 Utį 4 v. p. lr 7 Iki g v. v. 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Sontb Pulaeld Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namu 836-4850
Vai.: pirmad., antrad. penktad. 1-4 
Ir 6-8 v. v. ketvlrt. 6-8 v. vakaro 
šeštadieniais 11-1 vai, popiet

SKBLBOTES “DRAUGE”.



Naujoje Kairėje, radikaluose

RAUDONIEJI FAŠISTAI
RŪGIMAS KREMLIUJE TEBEVYKSTA DARBININKU APSAUGA LIETUVOJE

Didesnis dėmesys Tolimiesiems Rytams. Nesutarimai neišspręsti. Lietuvos darbininkai tebelaukia geresnių, darbo sąlygų

Žmonija nuo seno žino dauge
lį žiaurių, kruvinų prievartos 
priemonių, kurias vartoja ban
ditai. Jie žmogų apiplėš, nužu
dys, kad paslėptų pėdsakus, at
ims santaupas, apgrobs bankus, 
padegs namus, kad sudegtų jų 
sužalotos ir nužudytos aukos. 
Jau šitoksai moralinių degene
ratų — banditų — kelias, kad 
jie patys nenori dirbti ir pra
gyvenimui užsidirbti, bet nesi
drovi plėšimais, žudymais siekti, 
kad galėtų lengviau patys pra
gyventi ir palėbauti iš kitų pra
kaito. šitoks elgesys susilaukė 
visuotinio pasmerkimo ir visuo
menė giliai apgailestauja, kad 
reikia išleisti milžiniškas sumas 
nusikaltėliams gaudyti, teisti, 
juos bausmės vietose išlaikyti.

Tarpais šitokius metodus bū
na linkę panaudoti diktatoriai, 
kaip tai buvo gana ryšku fašis
tų, nacių tarpe. Tai jie žydus 
apipilėšdavo ir žudydavo, tai po
litinės opozicijos laikraščius, lei
dyklas pagrobdavo, būstines nu
savindavo ir taip panašiai.

*
Kairieji sąjūdžiai visada dau

gumoje buvo priešingi bet ko
kiems prievartos veiksmams — 
visuomenės gyvenime ar politi
nėje akicijoje. Jie daugumoje 
atstovavo demokratinę mintį su 
žmogaus teisių pripažinimu ir 
gynimu bei apsauga valstybinė
mis priemonėmis. Gilus pasiprie 
šinimas valdančiųjų prievartai 
buvo geras dalykas. Deja, čia 
išsigimimo daigus ėmė rodyti 
marksizmas ir leninizmas, vie
ton diktatorių prievartos atneš
damas valdančios komunistų 
partijos diktatūrą ir prievartą.

Šitokią nesiskaitymo dvasią 
su priemonėmis imta perkelti ir 
į jaunimą. Jau prieš keletą me
tų perspėjo Mindszenty fundaci
jos sąjūdis, kad komunistai vi
są savo dėmesį koncentruoja į 
mokyklinį, universitetinį jauni
mą, nęs Amerikos darbininkija 
lengvai nesiduoda įsukama į rau 
donosios revoliucijos sūkurius. 
Ir štai dabar matome tų rau
donosios agitacijos pastangų žie 
dus. Amerikoje išaugo naujo
sios kairės, radikalių revoliucio
nierių sąjūdis, kuris ima naudo
ti banditų metų metais varto
tas priemones. Jomis imama o- 
peruoti visame pasaulyje, kur 
tik įstengiama. Vykdomas žmo
nių pagrobimas, ypač Pietų A- 
merikoje, paskiau vaduotpinigių 
išreikalavimas, kaip tai bandi
tai jau nuo seniai yra praktika
vę. Užpuldinėjami bankai ir gro 
biami pinigai, vykdomi politiniai 
žudymai. Washingtono įstaigos 
liepos 15 d. paskelbė, kad vien 
JAV-se nuo 1969 m. sausio mė
nesio iki 1970 m. balandžio mėn. 
buvo panaudota, išsprogdinta 
4,330 bombų, buvo įvykdyta 1, 
475 kesinimaisi bombas panau
doti ir 35,129 kartus buvo gra
sinama subombarduoti. O kur 
dar namų, karinio lavinimosi 
pastatų, naujokų šaukimo įstai
gų, miškų, krautuvių ir kitų vie
tų padegimai ?-

*
Taigi, tie banditiški veiksmai 

įgyja masinių proporcijų. Su-' 
prantama, kad čia yra nemažai

Spaudoj ir gyvenime

BENDRUOMENE IR FRONTININKAI
PLB-nės laikraštis . “Pasaulio 

Lietuvis” savo 11 n-ry primena 
solidarumo mokestį: “Solidaru
mo įnašo reikšmė ne vien mate
rialinė — jį kamet mokąs lietu
vis tuo pačiu yra ir sąmoningas 
tautinės savo bendruomenės na
rys.”

Toliau, polemizuodamas apie 
įtakas bendruomenėje, laikraštis 
sako: “B-nėj aktyviai reiškiasi tie, 
kurie bendruomeninį darbą dir
ba ir visuomenėj susidaro žino
mesni vardą. Kaip paprastai, tam 
tikrą vaidmenį taip pat atlieka ir 
rinkiminė akcija. Kai kurie mū
sų partininkai nepatenkinti ir 
tuo: girdi, Liet. B-nei “vadovau

įsimaišęs ir kriminalinis elemen
tas, nemažai tų nusikaltimų y- 
ra atlikę kriminalistai, bet daug 
jų atlieka naujosios kairės, ra
dikalių revoliucionierių sąjū
džiai, apie kurių narius spauda 
skelbia, kad jie gauna įkvėpimų 
ir apmokymų Kuboje ir kituose 
raudonųjų kraštuose. Kai du a- 
merikiečiai jūrininkai šiemet 
kovo mėnesį pagrobė ginklus į 
pietvakarių Aziją gabenusį lai
vą, jie pasisakė, kad jie remia 
Students for Democratic Socie
ty sąjūdį. Plačiai žinoiųi tų nau
josios kairės ir radikalių revo
liucionierių vadovaujančių asme 
nų keliavimai į Kubą, net į šiau
rės Vietnamą sau instrukcijų 
ir apmokymo susilaukti.

*
Aukščiąu minėti 4,330 bom

bų panaudojimo atvejai paskirs
tomi taip: sprogstamųjų bom
bų buvo naudota 975 atvejais, 
padegamųjų 3,355 atvejais. Tų 
atentatų metu buvo užmušta 43 
žmonės, sužeista 384. Nuostolių 
padaryta 21.8 mil. dol. Policija 
išaiškino 36 procentus tų bom
bardavimų. Iš jų 56 procentus 
sudarė įvykiai universitetuose, 
19 procentų bombų panaudojo 
negrai ekstramistai, 14 procen
tų baltieji ekstremistai.

Atsimename, kaip Pietų Ame
rikoje stambiame miesto pade
gimo atvejuje buvo dalyvavęs 
Castro. Raudonieji ir dabar kur
sto nesubrendusį jaunimą, savo 
fanatikus sekėjus panaudoti 
sprogstamąsias, padegamąsias 
bombas, apiplėšimus ir žmonių 
pagrobimus savo veiklai finan
suoti. Tai pasisavinimas tikrųjų 
bandidtų priemonių, šie naujo
sios kairės, radikalų raudonieji 
fašistai nepaiso, kad subombar
davus įstaigas jos turės būti at
statytos visuomenės lėšomis, 
kad sudeginus namus kils kai
nos apdraudos ir iš viso susi
darys nuostoliai, kurie bus 
skriauda mokesčių mokėtojams 
ir kitiems. Jie mato tik save ir 
nepaiso kitiems daromų netei
sybių ir skriaudų. Tai tas pats 
kelias, kuriuo ėjo naciai ir fa
šistai. Jie žino, kad niekada ne
laimės valdžios demokratiniu 
keliu, užtat siekia įsigalėti ban
ditizmu ir prievarta. Jeigu jie 
dabar žmonių gerovės nepaiso, 
ko jie paisytų, jeigu įsikastų į 
valdžią.

Tie raudonieji fašistai yra į- 
statyminės santvarkos priešai 
ir visokiais būdais stengiasi su
mažinti policijos autoritetą, pri- 
sekti jai brutalaus elgesio epi
tetą, kai tuo tarpu patys yra 
banditinio brutalumo vykdyto
jai. Tai psichiniai ir moraliniai 
degeneratai, savo krašto išdavi
kai. Tokiais turi būti laikomi 
ir atitinkamai kietai tvarkomi. 
Iš kitos pusės turi būti deda
mos visos pastangos jaunimui 
atskleisti tų raudonųjų fašistų 
užmojus ir taktikos metodus, 
kad kuo mažiau būtų suklaidin
tųjų. Įsidėmėtinas humoras, ku
rį pareiškė Polk apskr. šerifo 
pavaduotojas, patardamas radi
kalams: “Jeigu jums nepatin
ka policija, kitą kartą, kai įvyks 
jums kokia nelaimė, šaukitės 
hipio”. J. Pr.

ja tik frontininkai”, primetę jai 
savo “diktatūrą” (Naujienos ir 
kt.). Ar reikėtų aiškinti, kad ta 
“diktatūra” mūsų sąlygomis sve
tur tėra niekas daugiau kaip par
tinė demagoginė nesąmonė? An
tra, diskriminuoti Liet. B-nės vei
kėją dėl partinės jo priklausomy
bės yra prieš bet kokią visuome
ninę etiką. Tai ne demokratinės, 
bet diktatūrinės dvasios apraiška. 
Trečia,'patys faktai rodo ką kita: 
kodėl “nematomi” pvz. PLB pir
mininkavę ne frontininkai Jonas 
Matulionis, dr. Juozas Sungaila, 
a.a. Juozas J. Bačiūnas? O visi 
tie, kurie tautininko Bačiūno pir
mininkavimu pagrįstai didžiuoja-

Ištisus mėnesius pasaulio spau
doje buvo kartojami gandai a- 
pie galimus pasikeitimus Sovie
tų komunistų partijos ir val
džios viršūnėse. Visi pranešimai 
turėjo tam tikro pagrindo, nes 
tikrai buvo nemaža nesutarimų, 
“susirgimų”, “atostogų” ir įvai
rių nuomonių skirtumų.

Tačiau liepos - mėnesio vidu
ryje įvykusiame aukščiausio ša
lies sovieto posėdyje Maskvoje, 
kur praktiškai pro forma pat
virtinami komunistų partijos 
nutarimai, didesnių pasikeitimų 
valdžioje nebuvo pastebėta. 
Svarbiausieji šalies valdžios ga
liūnai — komunistų partijos ge
neralinis sekr. N. Brežnevas ir 
ministrų tarybos pirm. A. Ko
syginas, apie kurių nesutarimą 
daugiausia buvo kalbama ir lau
kiama bent vieno jų kritimo, pa
siliko savo pareigose. Ir kituose 
valdžios postuose nebuvo pra
nešta svarbesnių asmeninių pa
sikeitimų.

Lietuvio vietoje uzbekė

Mus, lietuvius, kiek labiau 
domina kai kurie pasikeitimai 
Sovietų Sąjungos aukščiausioje 
taryboje, popieriniame šalies 
parlamente. Kaip žinia, sovie
tinio seimo atstovai yra ne žmo
nių rinkti, bet faktiškai komu
nistų partijos paskirti. Šio par
lamento tautybių rūmų pirmi
ninku pokario metais ilgą laiką 
buvo latviai V. Lacis ir J. Peivė. 
Pastarąjį pakeitė mūsiškis Jus
tas Paleckis. Oficialiai tai aukš
ta vieta Sovietijoje ir Sovieti
nei Lietuvai tuo pačiu buvo su
teikta “garbė” savo atstovą šia
me poste Maskvoje turėti. Ta
čiau faktiškai sovietinis parla
mentas su savo “tautybių rū
mais” yra visiškai bejėgis ir 
Justo Paleckio teisės bei val
džios galia buvo menkutė. Be 
keleto kelionių į užsienį ir savo 
atsiminimų rašymo jis nieko ne
padarė. žinoma, ir norėdamas 
nebūtų galėjęs ką nors padaryti.

si, turėtų taip pat žinoti, kad be 
frontininko Stasio Barzduko PLB 
priešaky jo nebūtų buvę. Paga
liau negi visi “frontininkai” tie 
tūkstančiai lietuvių, kurie daly
vauja JAV LB Tarybos rinkimuo
se ir lemia šios bendruomenės or
ganų sudarymą? Taigi ir parti
niai svaičiojimai turėtų turėti 
kokias nors ribas.

Atsiranda Liet. B-nei grasan
čių ir boikotu: nedalyvausim jos 
rinkimuose, nelankysim jos susi
rinkimų, nedėsim tautinio solida
rumo įnašų ir t.t. Tai blogiausia, 
ką jie galėjo sugalvoti. Viena, boi
kotas yra nihilistinė apraiška iš 
esmės. Antra, boikoto lazda gali 
turėti du galu, ir antrasis jos ga
las lygiai skaudžiai gali suduoti 
patiems boikotininkams. Gaila, 
kai kur jau taip ir yra.”

J. Daugi.

VILNIAUS 

VYSKUPO UŽRAŠAI
ROMANAS

, JONAS DULEBAITIS
©BIH 'V'/?.
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Tačiau, ką aš noriu pasakyti, tai, kad mano pa

dėtis buvo panaši į anglų kalbą savo tam tikru bejė
giškumu. Aš pats negalėjau savo ūgio padidinti nė vie
nu plauku. Jei kas jį padidino, tai kiti, mane prisimin
dami savo maldose. Aš sugebėjau tik priimti augimą, 
bet ne augti iš savęs.
DAILIDĖS VARŽYBOS SU VELNIU IR PERKŪNU

Jurgis nebuvo kvailas ta prasme, kad jam būtų 
trūkę energijos ar pasitikėjimo savimi. Jis grečiau 
buvo kvailas tuo atžvilgiu, kad buvo per daug drąsus, 
kad jis nerado aplink save ribų, kurios jį sulaikytų. O 
kur jis su tomis ribomis susitiko, jis laužė jas, ne
paisydamas, ar tai buvo žemiški įstatymai ar dieviš
kos jėgos. Prieš išeidamas vaduoti karalaitės iš slibino 
grėsmės, jis, gerai išmokęs daildės amato ir pasiė
męs su savimi kirvį (su kuriuo jis vėliau ir slibną nu
kovė), išėjo keliauti po pasaulį. Kelias dienas paėjęs 
jis susitiko žmogų, einantį tuo pačiu keliu. Kad kelionė 
neprailgtų, jie sutarė eiti kartu. Tas bendrakeleivis

BRONIUS KVIKLYS tautine padėtimi: Art. Rytų kri
ze, nebaigtomis derybomis Pe- 
kinge, Salto derybomis Vieno
je, derybomis su Vakarų Vo
kietija, neišspręstais Europos 
saugumo klausimais ir kitomis 
priežastimis. Iš tiesų tikrosios 
priežastys yra kitos.

Ekonominiai sunkumai, 
nuomonių skirtumai

Patys sovietų vadai neslepia, 
kad visą laiką jų kraštas turi 
daugybę ekonominių sunkumų. 
Pastaruoju metu sovietų vadai 
ypač nesutaria dėl. naujo penk
mečio plano — negali suvieno
dinti savo nuomonių dėl pra
monės ir žemės ūkio gamybos 
krypties .Ekonominius sunku
mus dar labiau didina sateli
tinių kraštų nenoras paklusti 
Maskvos ekonominei hegemoni
jai; o ypač įtempti santykiai 
su komunistine Kinija, prie ku
rios sienos sovietai turi laikyti 
vis daugiau kareivių, ginklų, 
pravesti naujus strateginius ke
lius ir kt.

Sovietų ekonominio gyvenimo 
standartas — kyla aukštyn vėž
lio žingsniu.

Šios ir kitos priežastys nelei
do sovietų vadams susitarti ir 
išspręsti ginčijamuosius klausi
mus. Neliko kas kita daryti, 
kaip komunistų partijos suva
žiavimą atidėti ateinantiems me 
tams. šis atidėjimas tačiau ne
reiškia, kad ryškūs nuomonių 
skirtumai būtų buvę suvienodin
ti ir išspręsti. Taigi tuo tarpu 
palikta senoji padėtis; N. Brež
nevas paliktas savo vietoje kaip 
pirmasisi kitų jam lygių vadų 
tarpe. Savo poste, bent ligi ko
munistų partijos suvažiavimo, 
liekasi ir jam opozicijoje esąs 
A. Kosyginas.

Ligi 24-jo kompartijos suva
žiavimo beliko ne kiek daugiau 
kaip pusė metų laiko. Per tą lai
ką politbiure, be abejo, bus dauS 
ginčų ir rietenų. Ligi tol turės 
būti nuspręsta, kas toliau fak
tiškai turės valdyti Sovietų Są
jungą.

Išbuvęs ketverius metus Mask
voje, Paleckis grįžta gyventi į 
rusų okupuotą Lietuvą ir galės 
toliau rašyti savo atsiminimus, 
kaip jis padėjo rusams sugriau
ti Lietuvos nepriklausomybę.

Ne rusui ar kitos tautybės 
žmogui, o tik pabaltiečiui šis 
postas buvo patikėtas todėl, kad 
bolševikams būtų geriau prieš 
pasaulį teisintis dėl Pabaltijo 
kraštų okupacijos, nurodant, 
kaip jie “laimingi”, galėdami 
turėti savo atstovą aukštame 
poste Maskvoje.

Tačiau šiuo metų vienoks ar 
kitoks pasaulio kraštų dėmesys 
Pabaltijo kraštais rusams ne
bėra esminis. Juos kur kas dau
giau jaudina ir rūpesčių kėlia 
milžiniškas Tolimųjų Rytų kai
mynas — komunistinė Kinija. 
Nerimą kelia ir rusų užkariau
tos, valdomos mongoliškos kil
mės, taigi kiniečiams artimos 
tautos, štai kodėl visiškai ne
atsitiktinai Sovietų tautybių ta
rybos pirmininko postas paves
tas nebe pabaltiečiui (iš eilės 
turėjo būti estų tautybės žmo
gus), bet J. S. Nasridinovai, 
buvusiai Uzbekijos (Vid. Azijo
je) sovietinės respublikos tary
bos prezidiumo pirmininkei. 
Šiuo šūviu bolševikai nori nu
šauti du zuikiu: parodyti savo 
dėmesį Vidurinės Azijos tau
toms ir iškelti moteris, kurios 
tose tautose yra vis užguitos.

Lietuviai komunistai Mask
voje aukštesnio posto nebetu
rės, jei neskaityti Ksavero Kai
rio, kuris išrinktas nedaug reikš 
mės turinčios Sovietų tautybių 
tarybos pramonės komisijos pir
mininku.

Atidėtas kompartijos 
suvažiavimas

Spaudoje ir komentaruose, pa
lyginti, nebuvo plačiau komen
tuotas faktas, 'kad paskutinio 
sovietinio seimo nutarimu So
vietų Sąjungos komunistų par
tijos 24-sis suvažiavimas, turė
ję? įvykti šių metų rudenį, bu
vo atidėtas ir nukeltas į 1971 | 
metų kovo mėnesį. |

Iš tiesų šis nutarimas buvo 1 
staiga ir netikėtu būdu padary- ' 
tas. Dar prieš dvi savaites prieš j 
aukščiausios tarybos posėdį ko- ' 
munistų partijos gen. sekreto
rius L. Brežnevas buvo iškil
mingai pareiškęs; “Draugai! 
1970 metai mūsų partijai ir so
vietų tautai bus nepaprasti, nes 
jų bėgyje įvyks Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos 24 su
važiavimas”. O tačiau jis buvo 
ilgesniam laikui atidėtas.

Atidėjimo priežastys gali būti 
įvairios. Sovietų vadovai atidė
jimą bando teisinti netikra tarp

prisipažino esąs Perkūnas. Eidami toliau jie sutiko dar 
vieną keleivį, kuris pasisakė esąs Velnias.

Taip bekeliaudami, jie įėjo į didelę girią. Kuriam 
laikui praėjus, dailidė iškėlė sumanymą: “Pasistatyki- 
me čia gražų butą ,tai galėsime gyventi kaip žmonės. 
Nereikės mums būti kaip laukiniams”.

Bendrakeleiviams šis sumanymas labai patiko. 
Dailidei reikėjo tik nurodyti atitinkamus medžius, tai 
anuodu juos iš šaknų išraudavo ir į paskirtą vietą 
atvilkdavo. Mat, abu buvo labai stiprūs. Kai medžia
gos buvo prinešta užtektinai, Jurgis pradėjo statyti. 
Dailidei reikėjo tik pamatuoti ir sužymėti ,o anuodu 
su nagais viską nudrąskė. Ir trumpu laiku namas sto
vėjo. Jie čia gražiai įsitaisė, nes užteko tik dailidei pa
sakyti, ko reikia, ir anuodu tuojau padarydavo.

Paskui jie girios aikštėje pasidarė dirvą. Jurgis 
padarė labai stiprią žagrę, ir į ją anuodu įsikinkęs, pra
dėjo arti. Jie ėjo per kalnus ir per akmenis. Taip pat 
jis padarė labai dideles akėčias ir anuodu įsikinkę akė
jo. Žemei esant gerai išdirbtai, Velnias turėjo parūpin
ti visokių daržovių sėklų. Jie jas sėjo ir sodino. Bet 
daugiausia jie sodino ropių.

Tačiau idiliškas gyvenimas ilgai nesitęsė. Jie grei
tai įsitikino, kad šiuose namuose turi gyventi tik vie
nas, — kiti turi išeiti. Jie, negalėdami sutarti, ku
riam namai tur likti, sutarė, kad jie liks tam, kuris 
bus mažiausiai bailus ir kuris išlaikys kitų dvejų gąs
dinimus.

Pirmą naktį išėjo bauginti Velnias. Apie vidunaktį 
pakilo toks didelis vėjas ir pasigirdo toks didelis stau
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pažadėjo darbo apsauga. Tai, be kita ko, 
liečia Komunalinio ūkio, Preky
bos, Buitinio gyventojų aptarna
vimo ministerijas. Automobilių 
transporto ir plentų ministerija 
neįsteigė darbo apsaugos ir sau
gumo technikos skyriaus. Kaimo 
statybos ministerija nesiima prie
monių, kad prie trestų būtų su
darytos saugumo technikos tar
nybos. Nors Lietkoopsąjungos vai 
dyboje ir įsteigtas saugumo tech
nikos inžinieriaus etatas, tačiau 
nuo praėjusių metų gruodžio mė
nesio jis yra vakuojantis.”

Kolektyvinis žemės ūkis
Pranešėjas tik prabėgomis pa

minėjo žemdirbių darbo sąlygas:.
“Labai lėtai gerinamos žemės 

ūkio mechanizatorių darbo sąly
gos technikos remonto metu. 
Nors per pastaruosius metus pa
statyta 887 tipinės mechaninės 
dirbtuvės, tačiau dar 238 ūkiuo
se mechanizatoriai, neturi jokių 
remonto dirbtuvių. Neturi tinka
mų bazių su geromis sanitarinė- 
mis-buitinėmis sąlygomis ir kai 
kurios autotransporto ir plentų 
ministerijos organizacijos.

Kaimo statybos ministerija ne
pakankamai rūpinasi, kad būtų 
sudarytos geros sanitarinės-buiti- 
nės sąlygds statybininkams. Mi
nisterijos organizacijos gaunamas 
konteinerio tipo buitines patal
pas dažniausiai naudoja ne pa
gal ' paskirtį. Šiose patalpose įku
riamos mechanizuotų kolonų ko
ntoros, jos paverčiamos bendra
bučiais. Tokia netvarka yra Jur
barko, Kaišiadorių, Plungės, Tel
šių ir kitose kilnojamose mecha
nizuotose kolonose.”

Bloga sanitarinė apsauga
Pranešėjo surinktomis žiniom 

daugelyje įmonių užterštas oras, 
menkas vėdinimas, apstybė dul
kių ir didelis triukšmas vargina 
darbininkus:

“Nepatenkinamos sanitarinės- 
buitinės sąlygos visoje eilėje ga
myklų susidarė dėl to, kad buvo 
plečiama gamyba ir didinamas 
darbininkų skaičius, neįvedant 
papildomų buitinių patalpų. 
Taip, pavyzdžiui, atsitiko Vil
niaus skaičiavimo mašinų gamy
kloje, kur, skaičiuojant pagal nu
statytas normas, dušų ir sanita
rinių mazgų turėtų būti beveik 
dvigubai daugiau. Analogiška pa 
dėtis susidarė daugelyje respubli
kos elektrotechnikos gamyklų, 
Vietinės, Maisto, Lengvosios pra
monės ministerijų įmonių. Yra ir 
cechų ir gamybinių barų, kuriuo
se oras užteršiamas kenksmingo
mis medžiagomis. Ypač nepalan
kios darbo sąlygos susidarė kai 
kuriuose mašinų, staklių gamy
bos įmonių liejimo cechuose. 
Žymi dulkių koncentracija nus
tatyta Statybos ministerijos gelž- 

(Nūkelta į 5 pusi.)

Komunistų partija 
darbininkams ūkinį gerbūvį ir ge 
resnes darbo sąlygas. Abiejų pa
žadų netesėjo.

Komunistų partija tarybinėje 
santvarkoje įgyvendino fašistinį 
šūkį: viskas valstybei, niekas virš 
valstybės, niekas šalia valstybes. 
Fašistai pripažino privatinę nuo
savybę, komunistai ją nusavino, 
kad privatus ūkis nebūtų panau
dotas kovoti prieš valstybės už
gaidas. Darbininkų profesinės są
jungos yra komunistų partijos į- 
rankis jos tikslams vykdyti. 
Darbininkams telieka sąlygoms 

taikytis ir savo išmone verstis. 
Eiliniai darbininkai beieškodami 
geresnių darbo sąlygų dažnai kei
čia darbovietes. Pastaruoju metu 
ir ši teisė yra jau varžoma.

Lietuvos darbininkų padėtis 
kiek pagerėjo, tačiau darbo sąly
gų gerinimu mažai tesirūpinama. 
Ne iš gero paskutiniame aukš
čiausios tarybos posėdyje, įvyku
siame birželio 30 d., buvo svars
tytas darbo apsaugos gerinimas. 

Užburtame rate
Komunistų partija tvarko visas 

organizacijas pradedant ministeri 
jomis,'įstaigomis ir baigiant drau 
gijomis. Jei norima papeikti už 
negeroves, o jų apstu tarybinėje 
santvarkoje, dažni smūgiai tenka 
komunistų partijos organizaci
joms, bet ne komunistų partijai. 
Išeina, kad komunistų partija ge 
ra, o blogos tik jos sukurtos įs
taigos.
Auščiausioje taryboje darė pra

nešimą P. Dobrovolskis, profesi
nių sąjungų tarybos pirmininkas, 
darbo sąlygoms gerint. Pasidžiau 
gęs darbo sąlygų kai kuriose į- 
monėse gana nežymiu pagerėji
mu, esminiu taikiniu dėl menkos 
darbo apsaugos pasirinko komu
nistų partijos organizacijas (Tie
sa, VII,1, Nr, 150):

“Nemaža trūkumų ir neišspręs 
tų problemų, organizuojant dar
bo apsaugą, sudarant visiems ga
mybininkams normalias sanitari
nes darbo sąlygas. Kai kurios mi
nisterijos ir žinybos iki šiol ne
pakankamai rūpinasi tinkama

Priešsovietinės demonstracijos komunistinėje Kinijoje.

gimas, kad namai pradėjo braškėti, lubos kilo nuo 
sienų ir sienmedžiai krutėjo. Perkūnas, tai girdėda
mas ir matydamas, išbėgo pro langą. Jurgis tuo tarpu 
pasiėmė savo giedamąsias knygas, pradėjo giedoti ir 
skaityti ir pasiliko namuose.

Antrą naktį išėjo bauginti Perkūnas. Dailidė su 
Velniu pasiliko namuose. Kai naktis buvo jau gerai pra
sidėjusi, užkilo tokie baisūs debesys, kad buvo tam
su kaip maiše. Iš debesies prasidėjo griovimas ir vis 
artinos prie namų. Triukšmai buvb tokie skaudūs, kad 
atrodė, jog namai bus nutrenkti į žemės bedugnę. Žai
bų šovimas ir traškėjimas buvo toks didelis, kad vis
kas galėjo užsidegti. Velnias, tai matydamas išbėgo 
pro langą, nes jis Perkūnu nelabai pasitikėjo, many-, 
damas, kad jis jį gali kokiu žaibu nušauti.

Trečią naktį išėjo gąsdinti dailidė. Jis buvo at
ėmęs iš vienos baisios laumės vežimą ir vielų bota
gą. Su tuo botagu baisioji laumė kartą buvo labai iš
plakusi Velnią ir Perkūną. Kai jis tuo vežimu bildėda
mas ir botagu pliauškindamas artėjo prie namelio, 
Velnias ir Perkūnas, pamanę, kad atvažiuoja baisioji 
laumė, taip išsigando, kad iš namų visiškai išbėgo. 
Tokiu būdu šie namai ir prie jų išdirbtas laukas liko 
dailidei.

Nėra reikalo, kad Babelio bokštas būtų labai aukš
tas. Svarbu, kad beribiškai būtų nusiteikęs jo statyto
jas. Nėra taip pat būtina, kad ši statyba būtų atlik
ta vien žmogaus jėgomis. Gana to, kad, ją užbaigus, 
pagelbinės jėgos būtų atleistos, kaip nereikalingos.

(Bus daugiau) \



X Lietuvaičių stovykla Dai
navoje baigiasi šį sekmadienį. 
Autobusas su stovyklautojomis 
grįš Ghicagon ir sustos prie Jau 
tomo centro apie 8-8:30 v. va
karo. Tikslų laiką sunku nusta
tyti, nes nežinia kiek bus už- 
kimštas greitkelis.

X Vaclovas Kleiza ateitinin 
kų sendraugių stovykloje vado
vaus pokalbiui apie ateitininkų 
kongresą ir tikslus.

X Am. Liet. Montessori dr-ja,
2743 W. 69 St., praneša naują 
valdytą 1970-71 mokslo me
tams; Adelė Izokaitienė, pirmi
ninkė; Algis Dapkus, adminis
tratorius ; Dana Kurkulienė, 
sekretorė; Jūratė Zigaitienė, iž
dininkė; Alė Steponavičienė, pa 
rengimų vadovė; Adelė Mikele- 
vičienė, ryšininkė tarp vaikų 
namelių ir tėvų. Draugijos di
rektoriai yna.: Irena Kriaučeliū- 
nicnė, Nijolė Mackevičienė, Leo
nas Narbutis, Aušra Šaulienė, 
Adelė Izokaitienė, Algis Dapkus, 
Albinas Kurkulis, Vytautas Ger 
manas, ii' Jokūbas Grašys. A. 
L. Montessori revizijos komisi
ją sudaro: Romas Pūkštys, Da
lia Stankaitienė, ir Edmundas 
Zigaitis.

X Zigfridas Boemas, Vokie
tijos lietuvių studentų sąjungos 
pirm. yra atvykęs į Ohicagą ir 
sustojęs J. ir J. Gylių šeimoje, 
telef. 776-9438.

X Studentų ateitininkų korp! 
Šatrija susirinks šį penktadienį, 
liepos 31 d., 8 v. v. pas Aldoną 
Zaiilskadtę, 1819 S. 48th Ct., Ci- 
ceroje. (Tema — “Ištraukos 20- 
to a. anglų kalbos poezijos” — 
L. Alensko paruošta juosta, ku
rioje poetai skaito savo eilėraš
čius: Dyk.n Thomas, T. S. Ei
linį, Wm. Audem, E. E. Cum- 
mings, R. Kerouae, Ogden Nash, 
E. Bishicp ir t. t.

x Jonas Vaičiūnas, LB Chi
cagos apyg. vicepirmininkas ir 
informacijos vadovas, išvyko 
porai savaičių atostogų į' Hot 
liprings, Ark. Grįš rugpiūčio 9 
dieną.

X Pr. A. Odinų rezidencijo
je Union Pier, prie “Ventos” iš
nuomojamas 4 kamb. butas nuo 
rugpjūčio 2 d. visam rudeniui 
arba savaitėmis, nebrangiai. 
Skambinti vakarais Chicagoje: 
737-9723, arba Union Pier: 
(616) 469-3675. (sk.)

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

X Lietuviu Fronto bičiulių 
Chicagos apygardos valdyba 
kviečia ir ragina visus bičiulius 
ir jų šeimas dalyvauti rengia
moje studijų savaitėje Dainavo
je. Bičiuliai, kurie rengiasi va
žiuoti į studijų savaitę, prašo
mi apie tau pranešti Vitalijai 
Baleišytei, telef. GR 6-5378, ar
ba Stasiui Dauniui, po 6 v. v., 
tol. CL 4-2139. Jei kas neturi 
priemonių nuvažiuoti į Dainavą, 
prašomi irgi kreiptis į minėtus 
asmenis. (pr.)

x Albinas Kurkulis, akcijų
brokeris reprezentuoja F. I. Du- 
Pont, Glore Forgan and Co. 
Tel. FI 6-1234. Albinas turi 
daug asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai 
patars. (sk.)

X Vito Manelio ipenkerių me
tų mirties sukaktis yra rugpjū
čio 2 d. iTa proga bus Mišios 
rugpiūčio 2 d. S vai. ryto T. jė
zuitų koplyčioje; 6:30 vai. r. šv. 
Alfonso bažnyčioj Lemonte, UI., 
Marijonų koplyčioje, Madride ir 
Lietuvoje. Prašome draugų pri
siminti maldose. (sk.)

Chicagos žinios

Muz. Ona Mikulskienė su baigusiais jos vedamą kanklių studija absolven
tais Iš kairės: Lilija Sniečkutė, Vytautas Bankaitis, O. Mikulskienė, Danu
tė Bankaitytė ir Ramona Sniečkutė.

Nuotr. V. Bacevičiaus

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

UNIVERSITETAS 
PROJEKTUOJA SAVO 

DIDELĘ LIGONINĘ

Cootk apskrities ligoninę val
dančios kioimisijos sekretorius 
John Mendenhall praneša, jog 
atpuolė planas, kuriuo Illinois 
universiteto medicinos mokyk
la perimtų atsakomybę už ligo
ninės vedimą. Dabar Illinois uni
versitetas žada Chicagoje pasta 
tyti naują 500 lovų ligoninę. 
Statyba , kainuosianti 50 mil. 
dolerių, prasidės 1973 m. Nau
ja ligoninė pradės veikti 1975 
metais.

MOTINA PRIGĖRĘ 
VAIKAMS MATANT

John Zubko, 3532 W. 62 PI., 
savo kieme įrengė plastmasinį 
paplūdimį ir jį pripildė vande
niu. Gilumas buvo 4 pėdų. Jam 
išvykus į daibą, žmona įlipo ir 
prigėrė. Trys mažemečiad vai
kai išsigando, kai pamatė moti
ną plūduriuojančią, jau skenduo
lę. .

ELEKTRA PRITRENKĖ

Nežinia kodėl Jessie Dantz- 
ler, 22 metų, 4050 W. 5th Avė., 
dvįračiu važinėjo požeminių 
traukinėlių • platformoje prie 
Congress ir LaSalle gatvių sto- 
tieą. Jis nukrito ant bėgių. 
Elektros srovė jį užmušė.

DAUGIAU SKRIDIMŲ
IŠ MIDWAV AERODROMO

Civilinės .aeronautikos taryba 
iš Wa®hingtono pritarė, kad 
rugsėjo 15 d. lėktuvų linijos pa
daugintų skridimų skaičių iš 

ĮMidway aerodromo. Dabar kas
dien yra 38 skridimai. Nurody
ta, kad turi būti bent 83 ir net 
iki 250 skridimų kasdien. Dvy
lika didžiųjų linijų rugsėjo mė
nesį perkels dalį skridimų iš 
O’Hare aerodromo į Midway.

X Aušros Marijos Gylytės 
ir dr. Rimanto Donato Karkos 
sutuoktuvės įvyks šį sekmadie
nį, rugpiūčio 2 d., 4 v. p. p. šv. 
Mišių metu Marąuette Parko 
lietuvių parap bažnyčioje. Vai
šės 6 v. v. St. Nicholas salėje.

x Sąmoningi skaitytojai sa
vo aukomis stiprina mūsų dien
raštį ,o drauge ir lietuvybę re
mia. Aukojo: po 3 dol. — P. 
Hudiufk's, Marija Jurkevičius, 
Jadvyga Sasnauskas; 2 dol. — 
P. Šeštakauskas. Visiems esa
me nuoširdžiai dėkingi.

ĮDOMI ŠEŠTADIENIO 
POPIETĖ

Liepos 25 d. Marąuette Parke 
ties šv. Kryžiaus ligonine, nuo 
5 vai. p. p. iki išnaktų šauniai 
iškylavo alvuddečiai. Turtingas 
lietuviškų įvairių kepsnių ir kt. 
maisto gaminių — užkandžių 
bufetas, o taipgi atskiras 
“minkštųjų” vėsinančiųjų gėri
mų bufetas turėję didžiausį pa
sisekimą. Pristigus P. žibūnas 
atvežė iš centrinių Alvudo san
dėlių. Tas pats buvo ir su 
maisto produktais, tik jų papil
dyti buvo pasiųstas iStt. Termi
nas.

Bufetų vedėjos M. Lukoševi
čienė ir M. Kleizienė (pastaroji 
dirbo su vyru ir sūnumi), vos 
spėjo klientus aptarnauti, o ka
sininkas St. Lukoševičius, visą 
laiką buvo miokėtojų apsuptas.

Didelių JAV ir mūsų trispal
vės pavėsyje, iš inž. J. Slaboko 
operuojamos mašinos sklido 
malonūs klasikinės muzikos gar 
sai, P. Dirfcis paskaitė porą 
straipsnelių iš dienraščio “Drau 
go” apie rūkymo ir alkoholio 
kenksmingumą, o iš “Sandaros” 
— apie žmonių kovą su jūrą.

Dr. Jonas Adomavičius, kaip 
visada būrio gausių savo gerbė
jų apsuptas, populiariai aiškino 
mediciniškas gyvenimo tiesas ir 
visus ragino žmoniškėti. Jis čia 
pat suorganizavo būrį Alvudo 
išleistai spaudai ('knygoms) pla
tinti ir pasitikėjimo principu — 
be jokių sąrašų ir parašų išda
lino visiems sutikusiems skleis
ti knygas. Ir tuojau pasklido 
aikštėje ir net artimose apylin
kėse rašytojos Onos Algminie- 
nės romanas “Raudonasis ama
ras”, prof. Vandos Tumėnienės 
atsiminimai ir Stasės Peterso

Su svečiais iš New Yorko. Iš kairės: L. Vainienė, D. Vindašiūtė, P. Vai
nius, Gr. Vindašiūtė, B. Vindašienė. Vainiai iš New Yorko kelioms die
noms atvažiavę pas savo dėdes Vindašius.
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Šv. Petro Bazilikoje Romoje
Į JAU DEDIKUOTA |

Jos įrengimo išlaidos dar reikąlingos jūsų au- | 
| kos. Įamžinkite save ir savuosius šio paminklo kū- | 
| rėjų skaičiuje.

Savo aukas siųsk'te:
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2701 W. 68th Street, Chicago, Illinois 60629
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nienės “Nulaužtoji šaka.” Iš tie
sų, ne vienam pavyko net ke
lias knygas tuoj parduoti, o 
“Raudonojo amaro” net pritrū
ko. Žmogus kuriuo pasitikima, 
pajunta savyje žmogaus vertę 
ir niekada neapvils. Tokiu būdu 
dr. Adomavičius ugdo žmogaus 
savigarbą, kuri yra ašis apie 
kurią sukasa -visas žmogaus gy
venimas. Užmušk žmoguje savi
garbą — moraliai sunaikinsi jį 
— sako dr. J. Adomavičius.

Senelių kaip bitelių daug bu
vo Alvudo aikštėje, bet vaikučių 
nedaug tesimatė. Gerųjų savo 
mokytojų jie buvo atskirai ruo
šiami ryt dienai, vardinių pro
ga pasveikinti ir pagerbti savo 
mokytojas ir auklėtojas: dr. 
Oną Vaškevičiūtę, buvusią pir- 
mitiinkę visuomenininkę gail. se 
serę Oną Ankuvienę, rašytoją 
Oną Algminienę ir visas ki
tas čia nesuminėtas Onas ir 
Onytės — alvudietes.

Pritemus čia buvo rodoma la
bai vertingas kultūrinis filmas.

Alvudo pramogos ne tik įdo
mios, bet ir labai naudingos, to
dėl ir jo parengimai sutraukia 
ne tik lietuvių, bet ir kitataučių.

Kalpas Uogintus

IŠ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. Henrikas Brazaitis, 

PLB valdybos visuomeninių rei
kalų vicepirmininkas, liepos 27 
painformavo Clevelande gyve
nančius PLB valdybos narius 
apie savo Europos kelionę. Iš
vykęs birželio 18, jis kartu su 
savo šeima lankėsi Paryžiuj ir 
išsikalbėjo su Prancūzijos LB 
pirm. kun. J. Petrošium, per 
Vokietiją ir Šveicariją liepos 6 
pasiekė Italiją, kur dalyvavo 
lietuvių koplyčios šv. Petro (ba
zilikoje šventinimo iškilmėse. 
Koplyčia padariusi gerą įspūdį 
ir yra lietuvių tautos laimėji
mas. Laibai naudingas buvęs su
sitikimas ir platesnis išsikalbė
jimas su Lietuvos diplomatijos 
šefu min. Stasiu Lozoraičiu, su 
Vatikano Lietuvos pasiuntiny
bės sekr. Stasiu Lozoraičiu jr. 
ir kitais Lietuvos labui dirban
čiais žmonėmis. Kelione paten
kintas į Clevelandą dr. Brazaitis 
grįžo liepos 22, pakeliui taip pat 
susitikęs ir išsikalbėjęs su Vliko 
pirm. dr. K. J. Valiūnu, vicep. 
J. Audėnu ir dr. J. Puzinu.

— Žurnalistų suvažiavimas.
L. žurnalistų sąjungos centro 
valdyba kviečia žurnalistų su
važiavimą rugsėjo 18 ir 19 d. 
ITabor Parmoję. Numatomi du 
posėdžiai: pirmą dieną po pietų 
ir antrą dieną prieš piet. Po šių 
posėdžių norintieji galėtų pasi
likti 'bendruomenės, spaudos ir 
radijo žmonių suvažiavime. Ne
trukus sąjungos nariams bus 
išsiuntinėta tuo reikalu atatin
kama informacija.

— Nauji žurnalistų sąjungos 
nariai. Į L. Žum. sąjungą pri
imti penki Australijos spaudos 
žmonės: Agnė Lukšytė, Vlada 
Saudargienė, Vaclovas Saudar
gas, Jonas P. Kedys ir Julius 
Veteikis.

KAIP LIETUVfiJA UNION PIER 

Reportažas nuo Michigano ežero kranto

Union Pier vasarviečių mieste
lis šią vasarą skendi vėliavose, 
ornamentuose, papuošaluose. Jis 
švenčia 100 metų sukaktį. Sukak 
tis lietuviams įdomi tuo, kad pats 
miestelis vis labiau lietuviškėja. 
Kiek čia lietuviškų iškabų prie 
krautuvių ar vilų, o vasaros rae-. 
tu sekmadieniais net ir mišios sų 
pamokslu lietuviški. Kai U.S. 12 
keliu nuo New Buffalo leki U- 
nion Pier link, net ant didžiųjų 
“7 up” reklamų uždėtas ir žino
mojo Karaičių “Gintaro” vardas. 
Matyt, tai išdava Karaičių su
tarties su “7 up” bendrove.

O Michigano vandenyse U- 
nion Piero pakrantėse plaukioja 
ir kitas “Gintaras”. Tai gerašir
džių Karaičių ir populiaraus psi
chiatro dr. P. Tunkūno nuosavy
bė. Juos vis seka paauglių būrys: 
kai tik baidarė laisva, jie prašosi 
ją paplaukyti. Dažniausia pasi
gauna paežeryje esantį d r. P. 
Tunkūną. O tas mielas biržietis 
niekada neištars neigiamo žo
džio. Taip jaunimas ir nardo su 
“Gintaru” po mėlyną Michiga
no vandenį.

Žiūriu, “Gintaro” medžių pa
ūksmėje kažką medituoja Union 
Pier lietuvių kapelionas kun. dr. 
Gureckas su Algiu Karaičių. Taip, 
jie pokalbyje prisimena neužmir
štama “peklininką” Albiną Va
lentiną, kurto plunksna pirmai
siais metais padarė “Gintarą” po

puliarų ir žinomą visoje Ameri
koje.

Štai vakar net su keturių au
tomobilių palyda čia atvykęs a- 
tostogauti kitas didelis ir žino
mas plunksnos vyras —Jurgis 
Janušaitis su šeima. Berods, apie 
Union Pierą jis spaudoje vienas 
jau yra parašęs per 30 reporta
žų. Bus jų ir daugiau šią , vasa
rą. Bus ir šaunių laužų su “E- 
šerio uodega”.

Minutei pasineriam į pokalbį 
su gražiai nudegusiomis poniom 
prie ežero. Jos pilnos sugestijų 
vysk. V. Brizgiui. Esą vyskupas 
koplyčių jau užtektinai pristatęs. 
Dabar, turėdamas tokį didelį po
puliarumą, jis turėtų pastatyti ir 
lietuviams seneliams namus. Tai 
būtų gyvas, reikalingas ir naudin 
gas paminklas.

— Bet kad dr. Adomavičiaus 
užsimojus tai padaryti? — aiški
nu ponioms.

— Dr. Adomavičius gal ir po
puliarus, bet jo štabas neturi to 

, vardo, vargu ar kas išeis. Tuo 
tarpu vyskupas Brizgys jau su 
koplyčiomis parodė, ką jis gali.

Prisiminę dr. Adomavičių ir jo 
užmojus, Jurgis Janušaitis, Algis 
Karaitis, būsimoje naujo lietuvio 
kunigo tėvelis .Šarauskas ir aš pa
sukam į “Neringą” pas buvusią 
mokytoją Viržintienę lietuviškos 
giros išgerti. Ir šauniai visai pa
keliam stiklus už dr. J. Adoma-

Romualda ir Gediminas Bielskai

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Waterburyj, sutuokti Romual-| 
da Keniausytė ir Gediminas 
Bielskus Šv. Juozapo lietuvių baž
nyčioje, balandžio 11 d. Kun. J. 
Vilčiauskas lietuvių kalba laikęs 
šv. Mišias, palaimino jungtuvių 
ryšį. Vargonais grojo prof. A. A- 
leksis, solo sodriai giedojo J. Bra
zauskas.

Vestuvių vaišęm apie 200 sve
čių susirinko vienam iš geriausių 
miesto restoranų. Lietuviškam 
Radionovo orkestrui grojant, jau 
nieji buvo tėvelių pasitikti su duo 
na, druska ir vynu. Žengiant sa- 
lėn, svečiam buvo pristatyti jau 
navedžiai, jų tėveliai: Ona ir A- 
leksandras Keniausiai, Genovaitė 
ir Pijus Bielskai. Palyda: Audrė 
Keniausytė-Campienė (iš Der
by) su Piju Bielskum (Chicago), 
Barbora Hebb su Antanu Rau- 
chu (abu iš Chicago), Danguo
lė Bielskienė (Chicago) su Vy
tautu Miseliu (Pittsburgh) ir Sil
vija Lenktaitytė (Woodbury) su 
Jonu Diminsku (Chicago).

Pradedant vaišes kun. J. Vil
čiauskas sukalbėjo atatinkamą 
maldą, po to sugiedota “Ilgiausių 
metų”. Jaunuosius nuoširdžiai 
sveikino Saulaitienė skaut. var
du, M. Kleinaitis LB vardu, Gr. 
Maurutienė šokėjų “Sūduvos”

vardu ir nuo ateitininkų — J. 
Puodžiukaitienė, pabrėžtina, kad' 
Romualda priklausė šioms orga
nizacijoms. Jaunosios artima — 
poetė O. Balčiūnienė-Audronė 
paskaitė savo, tai progai sukurtą 
eilėraštį. Anglų ir lietuvių kalba 
žodį tarė jaunojo brolis Pijus Biel 
skus.

Dienos įvykių veikiami, giliai 
prasmingus jausmus išreiškė ir tė
veliai: A. Keniausis bei P. Biels
kus. Jaunasis Gediminas išreiškė 
savo ir Romualdos vardu padėką 
tėveliams ir visiems svečiams. Bu 
vo gauta eilė sveikinimo telegra
mų. Vestuvių puotai gražiai va
dovavo — A. Čampė. Daug sve
čių buvo atvykę iš Illinois, Penn- 
sylvanijos, New Jersey, Mary- 
land, Massachusetts ir kitų valsti
jų.

Paminėtina, kad išvakarėse Ke 
niausiai suruošė savo artimiems 
puošnų priėmimą, kur buvo pa
sidžiaugta nauja giminyste ir pri
siminta apie savo švietimo ir ka
rinės tarnybos veiklą Lietuvoje.

Po povestuvinės kelionės į Ba
hamų salas, jaunieji Bielskai ap
sigyveno Chicagoje, kur Romual
da dirba savo profesijoje kaipo 
biologė, o Gediminas kaip inži
nierius.

K. R.....

vičiaus sveikatą, kad jam !aiin3 
padėtų senelių namus pastatyti.

O po to trumpas vizitas gra
žiai įdegtam LB cv pirmininkui 
inž. Br. Nainiui, su žmona va- 
sarojančiam nedidelėje vilutėje 
nuošalioje gatvelėje. Pirmininką 
randame su A. Barono knyga 
“Išdžiūvusi lanka”, o prie lovos 
ir rašomoji mašinėlė. Tai pavyz
dys, kaip šviesiai galima atosto
gas praleisti.

Ir mūsų kalbos sukasi apie ne* 
užmirštamą Clevelando “Gran
dinėlės” išvyką į Pietų Ameriką, 
apie buvusias tautinių šokių 
šventes, neaplenkiant ir to erze
lio, kurio pilna Lietuvių bendruo 
menėje.

— Kai pats Amerikos lietuvių 
prezidentas — JAV LB cv pir
mininkas — pas jus metai iš me
tų praleidžia atostogas ar laisva
laikius, tai jūs miestelio burmis> 
tru taip pat turėtumėt išrinkti lie 
tuvį ir tada Union Pieras bū
tų tikras lietuvių miestas, — su 
J. Janušaičiu tariam “Gintaro” 
savininkui Alg. Karaičiui, o inž. 
Br. Nainys su ponia patenkinti 
šypsosi.
O nuo Michigano ežero atidun

da, atmauroja juodas debesys, 
svaidydamas žaibus. Tuo tarpiu 
radijo pranešimai iš netolimos 
Chicagos sako, kad ten vyksta di
džiulės riaušės, iš Grant Parko 
persimetusios į miesto centrą.

Jei man šiandien būtų darbo 
diena, tikrai dirbtumėm antva- 
landžius. Nes tokie įvykiai kaip 
tik ir yra didžiosios spaudos duo
na.

VI. Rmjs

75 METAI KYLIO KANALU^

Neseniai suėjo 75 metai, kai 
buvo atidarytas Kaizerio - Wil- 
helmo kanalas, jungiąs Baltijos 
ir Siaurės jūras. 'Šis kanalas ir 
Lietuvai buvo labai reikšmin
gas, nes per jį vėliau plaukė ir 
mūsų laivai, veždami į Angliją 
lietuvišką bekoną ir sviestą.

Kanalas yra 98,7 klm. ilgio ir 
sutaupo 700 kilometrų kelio, 
plaukiant jūromis aplink Dani
ją. Per paskutinį dešimtmetį 
juo perplaukė 86.000 laivų. Ka
nalo išlaikymas kainuoja 33 mi
lijonus markių, bet pajamų į 
metus iš jo gaunama tiktai 25 
milijonus. Praėjusiais metais 
per kanalą .pervežta 57 milijo
nai tonų. Ir dabar kiekvieną 
dieną perplaukia- 400 laivų. Va-^ 
karų Vokietija, atsižvelgdama į 
šio kanalo svarbą, nutarė kana
lą pagerinti ir keturiais metrais 
praplatinti. Tam reikalui pasky
rė 360 milijonų markių. Antro
jo pasaulinio karo Kylio kana
las suvaidino didelį strateginį 
vaidmenį KI.

POPULIARIAUSI SKELBIMAI 
DRAUGE

Kokie yra populiariausi skelbi
mai “Drauge”,

Tie skelbimai, kurie užima tik 
kelias eilutes, yra plačiai skaito--' 
mi. Kartais jie daugiau patraukia < 
skaitytoją, negu didesnieji skel
bimai.

Tie skelbimai yra “Aplink mus” 
skyriuje paskutiniam dienraščio 
“Draugo” puslapy. Vienas, kitas 
toks skelbimas gali daug padėti 
Jūsų draugijos parengimui. Dau
gelis naudojasi tokiais skelbimais, 
nes jie yra plačiai skaitomi kiek
vieną dieną. Pabandykite skelbti 
ateinantį Jūsų draugijos parengi
mą tokiu būdu “Aplink mus” sky
riuje. f

Iš Romos gavome keletą 
egzempliorių kunigams skir
to naujo mišiolo

MIŠIŲ EIGA,
kurį išleido Vakarų Europos 
Lietuvių Sielovados Centras. *

Kaina $10.00 ir $1.00 per. 
siuntimo išlaidų. Mišiolą 
pamatyti ir užsisakyti gali
ma DRAUGE.



MŪSŲ KOLONIJOSE
Portland, Oregon

REIKIA AUKŲ REMONTUI
Garsioj Amerikos šventovėj, 

Portland, Oregon, stovi nepap
rasto meniško grožio lietuviš- 

x kas paminklinis kryžius. Jis pa
statytas visų Amerikos lietuvių 
aukomis, pagerbti žuvusius ir
kankinius dėl Lietuvos laisvės.

Už kelių metų paminklą teks 
atnaujinti, o lėšų tam reikalui 
nei cento. Portlande lietuvių ma 
ža ir jie savo jėgomis to pada
ryti neišgali. Jie yra priversti 
kreiptis į tautiečius, kad paau
kotų paminklo atnaujinimui. 

^Portlandįečiai pasitiki mūsų tė
vynainių duosnumu, kad jie at
jaus šį reikalą ir pagal išgalę,
parems šį reikalą.

LIETUVIŲ PIKNIKAS
Ir šią vasarą vietiniai tautie

čiai susirinko Silver Falls, prie 
gražiųjų krioklių praleisti drau
gėj kelias valandas. Piknikas 
gražiai pavyko, visi buvo pa- 

* tenkinti, šeimininkių paruoštas 
maistas buvo skanus. Pripuola
mai buvo svečių iš kitur; Mor
ta Vindašienė, Onos Šateikienės 
sesuo iš Ratine, Wis., ir trys 
Kazakevičiūtės iš Fullerton, Cal. 
Be to, atsilankė Aleks. Jankaus
kas su žmona (jie anksčiau yra 
gyvenę Califomijoje), Ad. Alek- 
nus atsikėlęs čion iš Chicagos, 
ir Olga Tonning iš Salem, Ore.

t KUN. EDM. PAULAUSKAS
Prieš kelis mėnesius Romoje 

buvo įšventintas kunigu Ed
mundas Paulauskas, iš Lowell, 
Mass. Tarp kitko jo nutarimas 
vykti į Romą ruoštis kunigo 
pašaukimui buvo padarytas 
Portlande prieš kelis metus.

Kun. Paulausko brolis Juo
zas Paulius yra LB Portlando 
apylinkės pirmininkas. Mes svei 
kiliame Juozą sulaukus Dievo 
tarno į savo šeimą, o kun. Ed
mundui linkime sėkmingai dar
buotis Dievo vynuogyne.

Juozas Paulius su šeima bu
vo nuskridęs į LoweU, Mass., 
dalyvauti brolio primitijoje. Tai 
buvo garbinga diena Paulauskų 
šeimoj. Tėvai Paulauskai su dūk 
terim veda prekybą Lowell, 
Mass.

PAS ARKIV. R. DWYER
Portlando lietuviai negausūs. 

Jie negali svajoti apie savo pa
rapijos ar misijos įsteigimą. Bet 
po H-jo pas. karo jie buvo lai
mingi, nes čia darbavosi eilę me 
tų šviesios atminties kan. Pijus 
Aleksa, o taip pat kunigai A. 
Valiuška, T. Palukaitis ir p. 
Baltrumas. Bet padėtis pasikei
tė. 1958 m. kan. Aleksa iške
liavo į amžinybę; kun. Valiuška 
ir kun. Palukaitis persikėlė į 
Californiją, o ilgiau čia išbuvęs 
kun. Baltrumas gavo paskyrimą 
į Cicero, Iii.

Šiuo metu, deja, Portlande 
nėra lietuvio kunigo. O jis būtų 
reikalingas kaip dvasinis vado-

DARBININKŲ APSAUGA 
LIETUVOJE 

(Atkelta iš 3 psl.)

betoninių konstrukcijų gamyklo
se.

Dar daugelyje įmonių lėtai ša
linamas triukšmas gamybinėse 
patalpose. Visų pirma tai pasa
kytina apie metalo apdirbimo į- 
monių štampavimo, lengvosios 
pramonės audimo cechus, gelžbe
toninių konstrukcijų gamyklas”.

Darbo sąlygos pareina nuo į- 
monių organizacijos ir technikos 
pažangos.

Lietuvoje dauguma pramonės 
įmonių pastatyta šio pokario me 
tu. Ir jose nepanaudotas ilgame
tis patyrimas darbininkų sąly
goms gerinti ir technikinės pa
žangos, laimėjimams įgyvendinti.

Profesinių sąjungų pirminin
kui telieka tik negeroves kelti, 
nes profesinės sąjungos neturi ga
lios esančioms negerovėms paša
linti. Komunistų partija verčia 
užsičiaupti darbininkus reikalau
ti darbo ^lygoms pagerinti, __

vas ir patarėjas, ir retkarčiais 
atlaikytų lietuviškas pamaldas. 
Savo laiku buvo ir mažas cho
ras. Be to, lietuvis kunigas su
teiktų religinį patarnavimą ir 
tiems mūsų tautiečiams, kurie 
nemoka anglių kalbos ir negali
atlikti išpažinties.

-v--
Tos minties vedami Valerija

Mendeikienė ir Vladas Juodeika 
(pastarasis turėjo ir asmenišką 
reikalą) lankėsi pas Portlando 
arkivyskupą Robert Dwyer. Ar
kivyskupas maloniai priėmė, tei 
ravosi apie Lietuvą ir religinę 
padėtį, ir pažadėjo pasikalbėti 
su kim. Brazausku, ar jis norė
tų persikelti į Portlandą. šiuo 
metu kun. Pijus Brazauskas y- 
ra Švč. širdies ligoninės kape
lionas Eugene, Oregon, 125 my 
lios nuo Portlando. Arkivysku
pas labai aukštai vertina kun. 
Pijų, kaip kilnų ir pąsišventu- 
sį kunigą. Arkivyskupas atkrei
pė dėmesį į kun. Brazausko pieš 
tą Kristaus paveikslą, kabantį 
prieš arkivyskupo stalą. Paveik
slo technika ir stilius labai įdo
mūs ir daro stiprų įspūdį. Ar
kivyskupas yra aplankęs ir lie
tuvišką kryžių, kuris jam pati
ko.
Arkivyskupas Dwyer yra aukš
tos kultūros žmogus, nepakeičia 
mas dvasinis ganytojas ir pir
maeilis mokslininkas. Jo specia
lybė yra Bažnyčios ir bendroji 
istorija. Jis aktyviai dalyvauja 
publicistikoj ir parašo kas sa
vaitę du straipsniu aktualiais 
klausimais, vertindamas įvykius 
istorinėj perspektyvoj. Jis yra 
“Twin Circle”, žinomo Amerikoj 
katalikų savaitraščio (labiau 
konservatyvios krypties) leidė
jų tarybos pirmininkas. Savait
raštį redaguoja kun. Daniel Ly- 
ons, S. J. V. J.

Miami, Florida

Nuotr. A. Gulbinsko

įsikūręs Jaunimo ceritro patal
pose, suorganizavęs keletą mo
teriškių, mezgė ryšius su didžią
ja sipauda, aplankydami jų cent
rus ir t. t. Pradėjo vykdyti už
davinius, kaip nurodo D. Trima
kas “Draugo” Nr. 149 rašinyje

PAMALDOS IR 
INFORMACIJA

Šiais metais, kaip ir visuomet, 
buvo ruošiamas baisiojo birže
lio minėjimas. Seniau, ta pro
ga, Gesu bažnyčioje, kurios kle
bonas yra labai palankus lie
tuviams ir kurioje yra lietuvis 
vargonininkas ponas Steponavi
čius, būdavo, galima sakyti, lie
tuviškos pamaldos, Steponavi
čiaus vadovaujamas svetimtau
čių bažnytinis choras giedodavo

lietuviškas giesmes ir Lietuvos 
himną. Viską atlikdavo lietu
viškai. Už tą viską mes, Miami 
(lietuviai, esame labai dėkingi 
p. Steponavičiui, nes tik jo ne- 

I nuilstamo darbo dėka, galime iš- 
i girsti du kartus į metus, t. y. 
Vasario 16 ir birželio minėji
mu, lietuviškas giesmes ir pri
siminti savo brangią tėvynę.

Jau daug metų kaiip tos pa
maldos vyksta toje bažnyčioje, 
bet šiais metais baisiojo birže
lio pamaldos buvo sutrukdytos 
ta prasme, kad Petras Šilas pa
rašė “Naujienose” ir “Sandaro
je", kad šiais metais birželio 
minėjimo pamaldų Gesu bažny
čioje nebus, o bus kitoje baž
nyčioje, kuri yra 520 N. W. 132 
St., kur esąs lietuviškas kuni
gas. Žmonės net 140 blokų nu
važiavo į tą. šilo nurodytą baž
nyčią, bet jokių lietuviams skir
tų pamaldų nerado. O ir šilas 
visai nepasirodė.

Tuo tarpu Gesu bažnyčioje 
pamaldos vyko senąja tvarka, 
su atitinkamu tai dienai pamok
slu ir su lietuviškomis giesmė
mis, tik lietuvių laibai mažai da
lyvavo, nes juos išblaškė minė
tas skelbimas. Tiesa, “Drauge” 
buvo teisingas skelbimas, .bet 
“'Draugas’’ pavėlavo. Atėjo jau 
po minėjimo, antrą dieną, nes 
laikraštis iš Chicagos į Miami 
eina penkias dienas, o šeštadie
nį visai neateina, tokiu būdu 
“Draugo” skelbimą skaitėme po 
minėjimo. VI. Šapėnas

LAIŠKAI "DRAUGUI"

GREITAI UŽMIRŠTAM IR 
VĖL KALBAME

Trumpam laikui praslinkus, 
vėl kartojamas reikailas įkurti 
informacijos centrą. Tuo tarpu 
gal tik metai ar daugiau tepra- 
silinko, kai buvo toks centras

[ ]

PADĖKA
Šių metų birželio mėn. 26 d. negailestinga mirtis išplėšė 

iš gyvųjų tarpo, mūsų mylimą žmoną ir mootiną

A. -f- A. MAGDALENĄ MAILIENį
Mes apgailėdami jos prasišalinimą, reiškiame nuoširdžią 

padėką Gimimo Panelės Švč. parapijos kunigams už apeigas 
bažnyčioj, kun.' Plankiui už maldas koplyčioj, ir apeigas ka
pinėse Dievo Apveizdos parap. kun. Juškevičiui.

Dėkojame J. F. Eudeikis laidituvių direktoriams D. Gai
das ir J. Daimid už nuoširdų ir rūpestingą patarnavimą. 
Dėkojame grabnešiams. Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas 
ir už gėles. Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems už lankymąsi koplyčioj, bažnyčioj ir už palydėjimą į 
kapines.

Dėkingi lieka nuliūdę:

Vyras JONAS ir DUKTERYS su šeimomis.

A | A
HELEN W O I D A T

PO TfiVAIS GRAMONTAITfi

Gyveno 3320 South Emerald Avė., Chicago, Illinois.
Staigiai mirė liepos 29 d., 1970 m., sulaukusi 68 m. amž
Gimė Lietuvoje^ Kilo iš Kauno apskrities. Amerikoje iš

gyveno 44 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Frank, sūnūs: Rich- 

ard, marti Ruth; Frank Jr., marti Marilyn, septyni anūkai, 
brolis John Gramont ir kilti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių Moterų Klubui ir šv. Jur
gio parapijos Moterų Klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avenue. Laidotuves ivyks šeštadienį, rugpjūčio 1 d. 
iš koplyčios 8:15 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, brolis jr kiti giminės.
Laidootuvių direkt. Mažeika-Evans, Tel. RE 7-8600.

“Lietuvos laisvės klausimais 
amerikiečių forume”. Taip pat 
sudarė išlaidų gražią sąmatą ir 
šaukė visuomenę apsidėti įna
šais sąmatos pajamoms suda
ryti, o kas pats nepanorėtų ap
sidėti mokesčiais, tuos apdėti. 
Ir visa tai baigėsi tuo, kad vis
kas per trumpą laiką išgaravo 
ir nė pėdsako neliko.

Dabar vėl kartojamas reika
las ir naudojami panašūs argu
mentai. Betgi prisimename, kad 
ir Altą gal daugiau kaip penkio
lika metų turėjo New Yorke in- 
tformacjois centrą, kur dirbo 
kvalifikuota specialistė. Bet bai
gėsi tuo, kad buvo nutarta tokį 
centrą likviduoti, nes rezultatai 
nepateisino išlaidų.

Visuomenės parama yra išlai
komos pagrindinės organizaci
jos: Vilkas, Altą ir Balfas. To
dėl tikėtis dar kokios institu

PADĖKA
A. t A.

Ros eis lava Kozo - Polianskaite
Gyveno 953, 19th St., Santa Monica, California

Mūsų brangiai, niekada neužmirštamai dukrai, sesutei, 
švogerkai, tetai taip staiga, netikėtai ir peranksti. 1970 liepos 
3 d., apleidus mus ir šį pasaulį, giliausią ir nuoširdžiausią padėką 

reiškiame visiems mūsų giminėms, draugams ir pažįsamiems 
ir gerosioms seselėms kazimierietėms už patarnavimus, už 
raminančius žodžius šiose, neaprašomo skausmo, valandose.

Dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišioms už a. a Ros- 
cislavog vėlę, už gėles, už užuojautas laiškais ar spaudoje, už 

atsilankymą į gedulingas šv. Mišias ir už palydėjimą į šv. . 
Kazimiero/ kapines, į amžino poilsio vietą.

Ypatinga padėka kanauninkui P. Juknevičiui ir kunigui 
Plankiui už atnašautas gedulingas šv. Mišias Švenč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Plankiui ir kun. Sugintui už 
palydėjimą į kapines ir sukalbėtas maldas.

Nuoširdžiausia padėka ponui Adolfui Lietuvninkui, ku
ris, per tokį trumpą laiką, suorganizavo savo draugus ir pa
žįstamus karsto nešimui. Nuoširdus ačiū p. Adolfui ir jums 
visiems, karstą nešusdeims, už jūsų tokį nuoširdų ir gražų lie
tuvišką, paskutinį patarnavimą.

Nuoširdžiausias ačiū laidotuvių direktoriui ponui Petrui 
Bieliūnui, kuris mums visokeriopai padėjo, patarė, telefonu 
palaikė ryšius ir sąžiningai patarnavo pergabenant a. a. Ros- 
cislavos kūną iš Santa Monicos į Chicagą ir čia Ją laidojant.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems ir tegul Die
vas Jums atlygina.

Amžiname skausme ir nuliūdime likę:
Motina Branislava Masiulienė, sesuo Jadvyga, švogeris 
Albinas, broliavaikis, Albinas Žaliauskai ir kiti giminės.

A. + A.
JOSEPH EICAS

Gyveno 6735 S. Rockwcll Street.
Staigiai mirė liepos 29 d„ 1970 m., sulaukęs 60 m. 

amžiaus.
Gimė Chicagoje,
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Bernice Eicas, 

giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Petkus - Majrąuette koplyčioje, 

2533 W. 71st St. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugp. 1 d. 
iš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo P. Švč. 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero Lietuvių 
kapines.

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

Nuliūdę: sesuo ir giminės.
Laiid. direkt. Petkus ir /Sūnus. Tel. 476-2345

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road,
Chicago, 111. 60629

GES 1.0VAS VITKAUSKAS 
District Manager 

Tel.: 585-0242 ; 585-0243

■B

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už a-pd raudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas

FRAN K Z APOLIS
3208 įž West 96th Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8654 Ir GR 0-4330

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kitokioms progoms

GUSA UŠR Ų 
2443 W. 63rd Street, Chicago, Illinois

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834
Beverly BUlls Gėiinyčia

STEP. C. LACK IR SONŪS
(LACHAWICZ)

2434 W. 6»th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginla 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. California Avė. Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 So. Lituanlca Ava. Tel, YArds 7-3401

cijos, reikalingos visuomenės macijos centrą su išpūsta sąma- 
aukų, vargiai beįmanoma. Tai- ta, mano nuomone, visai atpuo- 
gi reikalas steigti atskirą infor- la. Dr. B. Vitaitis

• Ą
A. A.

ANTON STALUN
(STALICNAS)

Gyveno 4749 South Rockwell Street, Chicago, Illinois.
Mirė liepos 28 d., 1970 m., 10:20 vai. vakaro, sulaukęs 76 

'metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Biržų parapijos. Amerikoje išgy

veno 56 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stefanija (po tėvais 

Staponkus), sūnus George, marti Dorothy, 4 anūkai: George, 
Jr., Gerald, Judith ir Thomas; dvi seseryB: Valerija Gudaus
kas su šeima ir Alvira Kadsel ir jos vyras Anthony, ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo tėvas a. a. Anton, Jr. ir Walter.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioj, 4330 South California 

Avė. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiūčio 1 dieną iš koplyčios 
9:45 vai. ryto bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti ir anūkai.

Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid, Tel. LA 3-0440.MAZHKA&EVANS
FUNERAL HOME

MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS IR SŪNUS—

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7lsf St. Telef. GRovehilI 6-2345*6 
1410 S. 50th Ave„ Cicero TOwnha1l 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

y jį
"T- R vaoTC IMS'■c Kąpifims

... ■

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

Savininko

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE

Telef. — CEdarcrest 3-6335

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
3834 S. Halsted Street Tel. YArds 7-

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanlca Avė. TeL YA 7-1138-1139

VASAITĮS - BUTKUS
1448 S. flOtb Avė., Cicero, IU., Tel. OL 2-1003

1



9 DRAUGAS, penktadienis, 1970 m. liepos mėn. 31 d.

Chicaga norėjo sušvelninti tarprasinius santykius, suruoš dama Grant Parke jaunimo muzikos koncertą, bet viskas 
baigėsi riaušėmis, kai sukvailėją jaunuoliai pradėjo muš tis ir mėtyti policiją akmenimis. Čia jie matyti daužą po
licijos automobilį. Kadangi jaunoji publika pasirodė lau kine, tolimesni koncertai atšaukiami.

PARENGIMAI CHICAGOJE
Rugp. 2—9 d. ateitininkų 

sendraugių stovykla Dainavoje.
Rugp. 2 d. — Šv. Kazimiero 

liet. kapinių sklypų savininkų 
dr-jos metinis piknikas Bruz- 
gulienės darže.

Rugp. 21—23 d. — Vyčių 
sėdimas Chicagoje.

Rūgs. 3 d. — Marąuette 
Parko namų savininkų geguži
nė Bruzgulienės sode.

— Rngs. 4—7 d. Ateitininkų 
federacijos kongresas.

Rugsėjo 6 d. — “Draugo” iš
vyka — piknikas Bučo sode.

Rūgs. 12 d. — Liet. futbolo 
sporto klubo “Lituanica” 20 m. 
sukoktuvinė vakarienė.

Rūgs. 13 L. B. Cicero apy
linkės ruošiamas Tautos šven
tės minėjimas parap. salėje.

Rūgs. 19 d. — Dzūkų dr-jos 
vakaras —* balius Jaunimo cen
tro statybai paremti J. C. salė
je.

Rūgs. 26 d. — Liet. moterų 
klubų federacijos Chicagos klu
bo parengimas Jaun. centre.

Spalio S d. __ L.B. Brighton
Parko apylinkės rudeninis links 
mavakaris B. Pakšto salėje.

— LB Cicero apylinkės meti
nė vakarienė.

Spalio 4 d. — Seselių Pranciš
kiečių rėmėjų seimas Šv. Jurgio 
pairap. salėje.

— Šv. Kazimiero liet. kapinių 
sklypų savininkų dr-jos metinis 
banketas ir vakarienė sų šokiais 
Midway Lodge.

Spalio 10 d. — Chicagos An
glijos liet. klubo metinė vaka
rienė B. Pakšto salėje.

Spalio 10—11 d. — Putnamo 
seselių rėmėjų ruošiama madų 
paroda Jaun. centre.

Spalio 10 -18 d. — Dailinin
kės EI. Marčiulionienės kerami
kos darbų dailės paroda Čiur
lionio galerijoje.

Spalio 17 d. — Vytauto D. 
šaulių kuopos rudeninis balius 
B. Pakšto salėje.

— “Laiškų Lietuviams” me
tinė šventė Jaunimo centre.

Spalio 19 d — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų 51 metinė vakar 
rienė Marijos aukšt. mokyklos 
patalpose.

Spalio 23-25 d. Lietuvos paš
to ženklų paroda St. Balzeko 
liet. kultūros muziejuje.

Spalio 24 d. — Liet. gailes
tingųjų seserų s-gos metinė va
karienė B. Pakšto salėje.

__ Miuzikų šeimos — Kipro,
Antano ir Miko Petrauskų mi
nėjimas — akademija Jaun. 
centre. Ruošia Dzūkų dir-ja.

— Marąuette Parko namų 
savininkų rudeninis banketas 
parapijos salėje.

Spalio 31 — Lietuvos dukte
rų dr-jos tradicinis rudens ba
lius Jaunimo centre.

Lapkr. 1 d. — Marijonų ben
dradarbių Chicagos aps. žaidi
mų popietė vienuolyno svetai
nėje prie “Draugo”.
. Lapkr. 7 d. — Ateitininkų

sendraugių rudens balius Jau
nimo centre.

__ Cicero jūros šaulių “Klai
pėdos” kuoipos balius B. Pakš
to salėje.

Lapkr. 8 d. — Alvudo vaikų 
teatro statomi A Kairio “Du 
broliukai” Jaunimo centre.

Lapkr. 14—22 d. Dail. Z. 
Sodeikienės tapybos paroda 
Čiurl. galerijoje. Ruošia Filis
terių skautų s-gos Chicagos 
skyrius.

Lapkr. 14 d. — Senojo Ang
lijos liet. klubo dešimtmečio 
banketas B. Pakšto salėje.

Lapkr. 21 d. — Chicagos liet. 
golfo klubo banketas žurnalui 
Lituanus paremti Hotlyday Inn, 
Oaklawn, III.

Lapkr. 28—29 d. — D. La
pinsko opera “Miguel de Mana- 
ra” ir M. K. Čiurlionio “Jūra” 
Marijos aukšt. mok. auditorijo

A. -Į- A
ERNESTUI SMITUI

mirus,
jl» mylimą žmoną STASĘ ŠMITIENĘ ir jos šeimą, liū
desio prislėgtus, labai užjaučiame ir kartu liūdime.

D. Bubelienč ir 
M. Dimšiene

A. + A.
JONUI ŠAIKONUI mirus, 

jo dukterį ALDONĄ ir žentą VYTAUTĄ 
DABRILUS, vaikaičius ALDUTĘ, VYTU
KĄ ir LINĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Elena ir Genrikas Songinai

Mielą bendradarbę
JUSTINĄ NAUSĖDIENĘ 

IR JOS ŠEIMĄ,
mirus jos mylimai mamytei Lietuvoje, nuo
širdžiai užjaučiame skausmo valandoje.

BENDRADARBES

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TET.EVTZI.TOS APARATAI

!s4(!ex

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
J. LIEPONIS

FURNITURE CENTER, INC.
Marąuette Pk., 62 f I So. Westem PR 8-5875

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

je. Ruošia “Margutis”.
— ALRKF seimas (kongre

sas) Marąuette Parko parapi
jos salėje.

'Gruodžio 12 -19 d. — Dail. 
Edv. Valaičio akvarelių tapybos 
paroda Čiurlionio galerijoje.

Gruodžio 12 d. — Korp. Šatri
jos koncertas Jaunimo centre.

VIETOJ CUKRAUS 
MARUANA

Kuba iki šiol, galima sakyti, 
gyvena iš cukraus pramonės ir 
svetimų lėktuvų pagrobimų. Da
bar Castra sugalvojo naują 
pramonę ir būtent, auginti ma- 
ruaną. Jis įsakė savo kolchozi- 
nimkams pradėti savo sklype
liuose auginti mamoną, nes iš 
Kubos yra labai patogu ją ga
benti į Ameriką ir už tai bus 
gaunama nemažai dolerių. Iš ki
tos pusės, ir “patriotiniais” su
metimais mamona yra naudin
ga, nes greičiau galės amerikie
čius demoralizuoti.

MISCELLANEOU S

REMONTUOJU: MŪRĄ, (tuck- 
pointing), STOGUS ir RINAS. 

TELEF. — 268-8733

“^atoraTdų^g£ntcrT ”
Narni), GyvybSt 
sveikatos, bizni.) 
automobiliu.

Patogios išslmo- 
kSJlmo sąlygos. 

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

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette P»”kt, 

2846 W. 69th St — Tel. t16-1486 
Namų tol. — PR 6-1068

M O V I N G
9ERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 th Place — WA 5-8068

imiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiii
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis.
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

HiiiiiimiHiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimHiiiiiiii

^abSllTm^TcoT*
įsteigta prie* 48 metus 

Dengiame visu rūšių stogus. Tai 
aome arba dedame naujus kaminus 
rlnas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
žome iš lauko. Taisome mūra "tuck 
pointlng”. Pilnai apsidraudė, Visas
darbas garantuotas.

Tel. — LA 1-6047
Apskaičiavimai nemokamai

Skambinkite bet kuriuo laiku.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Iii. 60682. Tel. YA 7-5980

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimiiiiiiiiii

dažymas
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir, baldus.

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SIUNTINIAI į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS

(Ldcensed by VNESHPOSYLTORG) 
2501 W. O0th St., Chicago, III. 00020 
3333 S. Matsted, Chicago, UI. 00008 

Tel. WA 5-2737: 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai
CERTIFIKATAI.

E. Žukauskas

REAL ESTATE

5 butai, galiima padaryti 6-tą iš 
krautuvės patalpų. Ekstra skly
pas. Įrengtas rūsys. Kaina tik 
$22,000.00. (Brighton Parke).

Šaukti telef. RE 5-9351

Parduodamas 6 kambarių žieminis j-ie skelbiasi “Drauge”, 
namas, lietuvių apylinkėje, 150x170 
pėdų aklypas, geležine tvora aptver
tas. Kaina $9,800.00. Kreiptis: 16069 
Center Avė., Union Pier, Mich.
2-jų hutų, po 6 kamb., 2 auto gara
žas, įrengtas rūsys, daug priedų. 
Apyl. 67-os Ir Richmond.
. SKAMBINTI — HE 4-2295

REA L E STATE

SALES • N0RT6AGES* HAMSEHENT

Member of M JLJL
ALEI S A T A S — R E M L T 0 R

Mato Office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, Illinois. Tel. OL 6-2288 
Turime šimtus namų Bertvyne, Ciceroj, Biverside, La Grange Park

Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstai
gą Ir Išsirinkti Iš katalogo.

HELP W A N T E D — MOTERYS

NERIS REAL ESTATE
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

PHYSICAL THERAPIST
Imtmediato opening for Registered Phyisical Therapist in large 

Mest Philadelphia Hospital. Monday through Friday position.
Salary plūs liberal fringe benefits including free health, life1 

and major medical insurance. Write, Wire or Call —

MISERICORDIA HOSPITAL
DIVISION OF MCMC

54th & Cedar Avenue, Philadelphia, Penna. 19143 
(215) SH 7-7600, Extension 38.1

An Eųual Opportunity Employer

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA FOR RENI DĖMESIO!

3 kamb. butas, šaldytuvas ir viri
mo plyta vietoje. 4509 S. Richmond 
St.

REAL ESTATE

Ypatingai puošnus 8 kambarių 
COLONIAL tipo mūrinis namas. 
Išklotas kilimais. Užuolaidos, cent- 
ralinis vėdinimas. 2 židiniai (Fire 
places), 4 ypatingai erdvūs miega
mieji 2y3 vonios. Mūrinis 2 autom, 
garažas, Įrengtas rūsys. BOGAN 
apylinkėje. Apie $30,000.00. Dėl
susitarimo pašaukite: GR 6-6340., ......-----—------- ------
'Savininkas parduoda apynaujį mū
rinį 2-jų aukštų namą Gage Parke. 
2 po 5 kamb .ir 3 pilnai įrengti 
kamb. A vonia rūsyje. Apsauga 
nuo potvynių, kilimas ir kt. Dėl 
apžiūrėjimo skarnb. 737-4301.

Savininkas parduoda 8 butų na
mą 2 b. po 5 ir 6 butai pi 3%. 
Naujas pečius. Arti 66th & Cali
fornia Avė. Tel. 434-9526 po 7 v. 
vak.

PARDUODA naują 8 butų namą, 
Marąuette Park. $14,200 pajamų. 
Laisvas butas. Tel. HE 4-2323.

Namas b- taverna. Ramioj, bet pel
ningoj vietoj Brighton Parke.

4 po 4 kamb. mūr. Central, šild. 
Garažas. Geros pajamos, gera vieta. 
Brighton pke.

2 po 4 kamb. mūr. Tik $19,900. 
Mūr. bnngalovr. 6 kamb,, (rengtks

skiepas. 60 ir Franclsco.
1)4 aiikžto. 6 ir 6 kamb., erdvūs

hutai. Modern. virtuves ir vonioe. 
v*rie pat Marijos mokyklos.

Insurance — Tnoome Tax 
Notary Public

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

(i kamb. 20 m. švarus mūi*. bunga- 
low prie 71 jos ir California. 45 p 
sklypas, 3 auto garažas, $24,000. 
Palikimas. 2 butai po 5 kamb. mūr.
prie 79 ir Rockwell. Nauja gazo ši
lima. $25,500.
5 kamb., 20 m. švari mūr. reziden
cija prie 111 ir Pulaski, 37% pėdų 
sklypas, įruoštas rūsys, garažas. Ga
lima tuoj užimti. $24,500.

(1 kamb. mūr. bungalorv prie 67- 
tos ir California. Gazo šiluma, 2-jų 
auto garažas. $20,900.

LEONAS REAL ESTATE
TNOOME TAX — NOTARIA-

TAIS, IMIGRACIJA
2735 VV. 71st St. — Tel. 025-0015

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BE LL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. — FR 8-2238

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

SIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Reankite tuos biznierius, ku-

Irt,’

Perskaitę “Diaugą", duo- 

,, Aniems sasiskaityti

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Geru prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. certifikatai, maistas, akordeonai 
2008 W. U9tb St.. Chicago. 111. 00021 

TELEF. HA 5-2781

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

VIEN TIK DRAUGAS 
SPAUSDINA

Kokius dalykus vien tik “Drau 
gas” spausdina?

Vien tik “Drauge” gausite gra
žiausius vedybinius kvietimus at
spausdintus lietuviškais rašmeni
mis.

Jaunosios poros iš visos Ameri
kos siunčia “Draugui” užsakymus 
spausdinti lietuviškus vedybų kvie
timus. Galima pasirinkti įvairiau
sio popieriaus vokų ir kortelių.

Jei rengiatės į moterystės luomą 
i rnorite gražiausių lietuviškų kvie
timų, užsukite į “Draugą”. Kiek 
galite greičiau, atvykite pasirinkti.

A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
— įvairių atstumų —

823 VVEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

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

CONTRACTORS

A-2-Z
General contractors since 1955. New 
building & remodeling. Complete 
buUding Service. Free estimates, 11- 
celised - Insured. Banking terms a- 
vailable. 24 hour emergency board- 
up, and electrical Service. One Call 
brings them all & electrical service. 

TEL. — 436-6970

CONSTRUCTION
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ FASTATAlI

MOT West AME 
TdL HB 4*1481

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — į 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- 
Irom o I

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. VVestern, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — VYRAI

MAINTENANCE MAN
To do general cleaning ln office and 
shop ", ......

REVERE
PHOTO ENGRAVING

712 So. Fedcral Street 
TEL. — WA 2-8810

ENPERIENCED PORTER wanted
for restaurant. Free meals, good 
conditions. Retired or semi-retired 
person acceptable. Apply —

MCDONALD’S 
6900 W. Ogden, Berwyn, Illinois

Truck Mechanic
Good starting rate. Paid benefits. 

5 days a week.
Good working conditiona

Call - 327-6600
iExcellent Imiinediate Opening !

Auto Mechanic vvanted
FOR FOREIGN CAR REPAIR 

Excellent working conditions — 
Good pay — all company benefits. 
5 day week. Steady, year around 
work.

A p p p 1 y — s

Europa Autohaus
7237 ėst Roosevelt Road 

Forest Park, Illinois 
PHONE — 366-3343

HELP VVANTED — MOTERYS

OFFICE
CLEANING

Midnite to 7 A.M.
Monday thru Friday.

BeautifuI modern office near 
Grand Avenue and Kedzie. 

Work not heavy, plain housekeep- 
ing c'hores. Mušt be clean, neat 
and be on the job every nite. Work
is steady.

CALL:

Tel. NEvada 2-4416
Between 10 A.M. and noon.

Vilią Maria — poilsio namuose 
reikalinga šeimininkė. Visai lietu
viškoj aplinkoj. Pilnas išlaikymas 
ir geras atlyginimas. Skambinti 
vakare po 9 vai. (203) 923-9004, 
arba rašyti Ad. Sės. Vedėjai Vilta 
Maria — Ręst Home, P. O. Box 
155, Thompson, Conn. 061277 (pr )

Urgently Needed —
M A I D S
FULL OR PART TIME

ROOM
INSPECTRESS
Middle Age — Full Time

Experienoed — Salary Open — 
Very Congenial Working Condi
tions — Steady Year Round Em
ployment.

Apply To DAG

RAMADA INN
3989 No. Mannbeim Road, 

Schiller Park, Iii., Tel: 673-4800

VYRAI IR MOTERYS

Excellent Opportunity ! 
Immediate Openings !

NIGHT AUDITOR
Malė or Female — Experienced on 
4200 NCR. Top salary — Perma
nent position. Also —

Girls for Front Desk
RAMADA INN

3989 No. Mannheim Road, 
Schiller Park, Iii., Tel. 678-4800


