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Arabai suranda visokių kaltinimų
Nasseriui

«
Partizanai kovos ir su Jungtinių Tautų lcariuomene

TRIPOLI. — Penlkių arabų 
šalių karo ir užsienio reikalų 
ministeriai konferavo apie su
sidariusią padėtį po priėmimo 
Amerikos plano ir arabų pasau
lio nesutarimus. Tuo pačiu lai
ku į Tripolį atvyko nekviesti 
dviejų arabų partizanų grupių, 
Al Fatah ir Palestinos liaudies 
kovotojų fronto atstovai. Jie 
turėjo spaudos konferenciją ir 
pareiškė, kad. jeigu atvyks ir 
Jungtinių Tautų kariuomenė ir 
vykdys paliaubas, jie kovos ir 
su jais, ne tik su Izraeliu. Jo
kia jėga jų nesulaikys nuo pa
siryžimo iš Palestinos išvyti žy
dus. Jie buvo ir bus fanatiški 
žydų priešai.

Jų pareiškimas tik dar labiau 
didina.arabų skaldymąsi. Irakas 
nesiliauna kaltinęs dabar, jog 
ir 1967 m. buvęs kalčiausias 
Nasseris dėl pralaimėjimo. I- 
rako valdžios žmogus net tokią 
“naujieną” atskleidęs, kad 1967 
metais, tik vieną dieną prieš 
karą, Amerika užtikrino Nas- 
serį, kad Izraelis karo nepra
dės, Nasseris buvęs labai žiop
las, patikėjęs tam suokalbiui ir 
pats pirmas nepuolęs. Nasseris 
ir dabar, sako Irako oficialus 
žmogus, padarė antrą nusikal
timą, paslėptą Amerikos klastą 
palaikė kaip išsigelbėjimo lai
vą.

Jordanijoj jau pradėjo tarpu
savy kovoti dvi partzanių gru
pės, viena, kuri remia plano pri- 
ėmią, kita, kuri priešinasi. Prieš

Turistine baze Lietuvoj

VELNIUS. — R. Kavolis ra
šo “Valstiečių Laikraštyje”, jog 
Utenos medžiotojų ir žvejų drau 
gijos valdyba nutarė įsirengti 
savo turistinę bazę Bikuškio 
dvaro senuosiuose pastatuose 
Alaušo ežero pusiasalyje. Atre- Į 
montavus suskeldėjusius pasta
tus. juose. savaitgaliais galės 
ilsėtis nemažas skaičius medžio
tojų ir žvejų. Baroko stiliaus rū
syje planuojama įrengti valgyk
lėlę, kurios visi patiekalai bus iš 
senojo Alaušo. M. Salagiris ta
me pačiame laikraštyje turis
tams siūlo prieš du šimtmečius 
statytą Minčios vandens malū
ną, vietinio kolchozo paliktą li
kimo valiai, šiame malūne 1863 
m. sukilėliai liedinosi kulkas. Ne 
tolį nuo jo yra velionies T. Til
vyčio gimtieji Tauragnai. Turiz
mo tikslams po atitinkamo re
monto galėtų būti panaudoti Gi- 
nučių ir Gaveikėnų malūnai, bu
vęs Dūkšto dvaras. V. Salagiris 
pataria atkreipti dėmesį į neblo
gai išsilaikiusias pakelių bei 
kryžkelių senąsias karčiamas: 
Šilinės karčiamą prie Kauno ir 
Jurbarko kelio, užeigos namus 
prie Rietavo, Kruonio ir Murliš- 
kių karčiamas Utenos - Zarasų 
paplentėje. Jas būtų galima pa
versti nakvynės namais, valgyk- 
lomsi, pavargusų keleivių poil
sio vietomis. Tačiau M. Salagi
ris įspėja planuotojus neatgai
vinti senųjų karčiamų buvusios 
“šlovės”.

NEW YORK. — Gaisras kilo 
50 aukštų dangorėžy, 33 aukšte, 
Wall Street, finansiniam rajo
ne. žuvo du žmonės, o 31 buvo 
sužeistas, žuvusieji buvo keltu
ve, kai nutrūko elektra ir ne
įgalėjo nusileisti. Dangorėžis bu
vo dar neseniai baigtas statyti.

planą pasisakiusi kairioji “liau
dies išlaisvinimo fronto” grupė 
šaudosi su “organizuota akcija 
Palestinos išlaisvinimui”. Yra ir 
aukų.

Atsiliepė ir Nasseris apie Ira
ką: “Tai kraštas, kuris moka 
kovoti tik žodžiais, bet ne gink
lais. Kad reikėjo Irako pagal
bos, jo negalėjom nei su žiburiu 
rasti. Kas atbaidė Iraką, kad 
iki šiol jie niekad nei kariuo
mene, nei aviacija nedrįso sto
ti į mūšį su Izraeliu?” Į tai vėl 
atsiliepė Irakas: “Mūsų 12,000 
kariuomenės stovi Jordanijoj ir 
yra Egipto karo ministerio ži
nioje. Kodėl jis iki šiol nedavė 
įsakymo pradėti kovoti?”

Maskvoje dabar vieši Irako 
vicepremjeras Tikriti, iškvies
tas sovietų. Sovietai įtikino 
Nasserį, nori įtikinti ir Iraką. 
Reikia manyti, kad Irako ka
ringumas palūš.

Apie dainų šventę 
Vilniuje

Vilniuje, liepos mėn. įvykusi 
dainų šventė, jei spręsti iš ap
rašymų okup. Lietuvos spaudo
je, buvo gausi dalyviais ir tur
tinga rusiškomis dainomis, ypač 
Leniną liaupsinančiomis. Į dai
nų šventę buvo pakviesta 30, 
000 saviveiklininkų ir jų dau
giau kaip pusę sudarė choris
tai, buvo apie 2,5 tūkstančio 
šokėjų, 2,000 liaudies ansamblių 
dalyvių ir t. t.

Rengėjai nusiskundė, kad ne 
visuose Lietuvos rajonuose ren
gtasi dainų šventei. Pvz. Širvin
tų rajone nesugebėta paruošti 
nei vieno kolektyvo. Nedaug 
dainininkų ar šokėjų sulaukta iš 
Švenčionių, Šilalės, Varėnos, 
Akmenės, Skuodo rajonų. Men
kai pasiruošusi Klaipėda.

Tik per vieną mėnesį buvo į- 
sakyta išmokti papildomas dai
nas, kaip I. Dunajevskio ‘Ir pla
tus gi kraštas mūs gimtasis”, 
A. Ostrovskio “Raudonąjį gvaz
diką”, B. Dvariono dainą “Kur 
Nemunas teka”. ,
Įvairiuose okup. Lietuvos kam

puose kolektyvai įtemptai dir
bo, ruošdami įvairias dainas a- 
pie Leniną, kaip A. Novikovo 
“Dainą apie Leniną”, R. Žigai- 
čio kantatą “Leninui, Tėvynei 
— širdies daina”, be to, ir uk
rainiečių dainą “Palink, smilge
le, žemiausiai” ir kt. (E.)

Hirosima šiandien jau atsistačiusi, tik liūdnai atsimena, kad išprovokuotas karas blogai baigėsi pačiam 
užpuolėjui

Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministeris Scheel (dešinėje) studi
juoja ką apie derybas Maskvoje rašo Pravda. šalia jo Gromyko.

Vokiečių - sovietų sutartis 
gali būti ir pasirašyta

■MASKVA. — Vokiečių dele-
gacijos atstovas praneša, kad 
derybos Maskvoje gali būti 
greit baigtos. Scheel ir Gromy
ko be delegacijų, tik su vertė
jais, konferavo kelias valandas 
ir pasiekė žymių laimėjimų, su
vienodino kai kuriuos skirtu
mus. Delegiaicijoms po to liko 
mažai kad diskutouti.

' Vakarų Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos delegacijos laike 10 
dienų susitiko 17 kartų, jų pa
sikalbėjimai tęsėsi 37 valandas 
ir 5 minutes. Sunkiausia buvo 
ankstesnį sutarties juodraštį su
derinti su V. Vokietijos opozi
cijos priešinimusi ir spaudimu.

Yra visokių spėliojimų apie 
busimąjį nepuolimo paktą, bet 
nieko labai tikro. Paaiškės vis
kas tik kai sutartis bus pasi
rašyta ir patvirtinta. Manoma, 
kad šiandien gali būti derybos
ir baigtos.
Galimybė vokiečiams susijungti

Sutartis pramatoma, turės 
įžanginę dalį ir keturis para
grafus, kuriuose bus pabrėžta, 
jog siekiama santykius normali
zuoti, atsisakoma naudoti jėgą 
vienai prieš kitą ginčytinuose 
reikaluose, Europos sienas lai
kys nepažeidžiamomis ir sutar
tis nepalies kitų ankstesnių su
tarčių. Laukiama dar atskiro 
rašto Rusijai, kad sutartis ne
prieštarauja taikingam norui a- 
teity, esant tam palankiom są
lygom, siekti Vokietijų susijun
gimo.

Prie tos sutarties prijungia
mas dokumentas kitom trim

diidžiosiom valstybėm — Ame
rikai, Britanijai ir Prancūzijai, 
— kad sutartis nepalies jų tei
sių Vokietijoj ir Berlyne ir kad 
sutartis nėra atskira taikos su
tartis.

Egon Bahr, V. Vokietijos val
stybės sekretorius, buvo susiti
kęs su trijų sąjungininkų am
basadoriais ir juos supažindino 
su sutarties projektu.

Nedaug ims 
į kariuomenę

WASHINGTONAS. — Pen
tagonas paskelbė, kad iki galo 
šių metų į kariuomenę reikės 
pašaukti tik 39,000 naujokų. 
Kiti bus savanoriai.

ATĖNAI. — Illinois valstybės 
gynėjas Scott buvo pagrindinis 
kalbėtojas Graikijoj surengtoj 
“Žemės dienoj”. Ten jis, kalbė
damas Akropoly, kvietė tautas 
akcijai, kad apsaugotų kultū
rinius turtus, kuriuos sukūrė 
ypįič graikai prieš pustrečio 
tūkstančio metų, iš kur ir pra
sidėjo vakarų civilizacija. Da- 
tar žmonės daro tokių klaidų, 
kad per kelerius metus, nieko 
nedarydami gali sunaikinti net 
tokį Parthenoną, kurio nesu
naikino 2000 metų. Jis siūlė, 
kad būtų sukurta tarptautinė 
organizacija, kuri kovotų su at
mosferos sužalojimu. Negalima 
ramiai laukti, kad ekologinė 
katastrofa sunaikintų New Yor- 
ką, Tokijo, Maskvą ar Atėnus.

Bruce nieko naujo 
neišgirdo

PARYŽIUS. — Aimbasado- 
| rius Bruce turėjo pirmą susitki- 
mą su Šįaurės Vietnamo ir Viet- 
kongo delegacijomis taikos de
rybose ir išgirdo tą patį aro
gantišką reikalavimą; apie tai
ką tik tada bus galima šnekėti, 
kai Amerika iš Vietnamo pasi
trauks be jokių sąlygų ir tuč 
tuoj aus.

Protestuos dėl
Poseidono incidento

WASHINGTONAS — Ameri
ka įteiks protesto notą Sovie
tų Sąjungai dėl incidento laike 
Poseidono paleidimo, kai jų lai
vas stengėsi pagriebti kas ne 
jiems priklauso, raketos įvynio- 
jamąją medžiagą, iškritusią į 
jūrą.

Amnestija politiniams 
kaliniams

PANAMOS MIESTAS. — Ge
nerolas Torrijos, Panamos dik
tatorius, paskelbė, kad palei
džiami visi politiniai kaliniai. 
Amnestija liečia ir pulkininką 
Bemall, kuris prieš pusmetį ban 
dė surengti perversmą ir paša
linti generolą. /

Vienas iš nedaug “išlikusių” pastatų Hirošimoje, savivaldybės rūmai. Dešinėje žemėlapy pažymėta sala, 
iš kurios pakilo B-,29 bombonešiai, kurie numetė atomines bombas ant Hirošimos ir Nagasaki miestų.

Pavojingas grybelis 
kukurūzuose

URBANA. — Tam tikras gry 
belis smarkiai kenkia Amerikos 
kukurūzams, pagrindiniam pa
šarui ūkiuose. Piktybinis gry
belis paplito nuo Floridos iki 
Chieagos. Vietomis laukuose su
nyko iki 50% visų kukurūzų. 
Grybeliui palankias sąlygas su
daro šiltas ir drėgnas oras. Illi
nois universitetas sako, jog at
rado naują kukurūzų rūšį, kuri 
bus atsparesnė grybeliui.

SAIGONAS. — Vietnamo 
frontuose praėjusią savaitę žu
vo 78 amerikiečiai. Sužeistų bu
vo 659.

HIROŠIMA. — Hirosima pa
minėjo savo sunaikinimą prieš 
25 metus, prisiminė žuvusius 
ir pasiryžo gyventi ir dirbti tai
kai. Tūkstančiai buvo susirinkę 
į Taikos parką miesto centre, 
milijonai stebėjo per televiziją. 
Miesto meras Yamada ta proga 
į mirusių knygą įrašė dar ke
letą vardų, kurie anksčiau ne
buvo žinomi. Tokių žuvusių var
dų knygoj yra virš 70,000.

Paminėjimas buvo trumpas, 
truko 30 minučių, atliktas toj 
pačioj vietoj, kur ir krito pir
moji bomba.

Dabar toj vietoj stovi pamink 
las su parašu: “Mes ilsimės ra
mybėje, kad tas, kas įvyko, dau 
giau nepasikartotų”.

SUTARTIS SU ISPANIJA DEL BAZIŲ
WASHINGTONAS. — Šian

dien Washingtone turi būti pa
sirašyta sutartis su Ispanija dėl 
bazių. Jokių detalių nebuvo pa
skelbta dar prieš pasirašymą. 
Pasirašyti atvyko Ispanijos už
sienio reikalų ministeris Grego- 
rio Lopez Bravo.

Didžiausias Nixono politikos 
oponentas senate Fulbright, vis
ką darydamas priešingai, reiks-, 
lauja, kad sutartis būtų duota 
patvirtinti senatui. Sutarty esa
ma tokių punktų, kurie ją daro 
karine sutartimi, o tokios be 
senato žinios negalinčios būti 
sudaromos. Kad sutartis ir ka
rinė, jis tvirtina, jog Amerika 
pasižadėjo ta proga parduoti 
Ispanijai F-4 Phantom lėktu
vų: Nixono atdministraoija tvir
tina, kad tai nėra nauja sutar
tis, pratęsimas senosios, susi
tarimas ją atnaujntd, todėl ir 
nereikia jos atnaujinti.

Susitarimas su Ispanija buvo 
padarytas 1953 m. Tada Ispani
ja leido naudotis, išnuomavo 
dvi oro bazes prie Zaragosos 
ir Torrejon ir vieną povande
niniams laivams su Polarig ra
ketomis Rota uoste. Atnaujin
toji sutartis bus kiek praplėsta. 
Už teisę naudotis bazėmis Ame
rika teikia Ispanijai ūkinę para
mą.

Ką sako ekspertai apie 
Sovietu Sąjungą

WASHTNGTGNAS. — Sovie- 
tologijos ekspertai, susirinkę 
Georgetovvn universitete, Wash- 
ing’tone, laikas nuo laiko nagri
nėja, diskutuoja ir savo išva
das pateikia kur reikia. Studi
jos skirtos Amerikos ir Euro
pos studentams. Paskaitas skai
to ir Kohler, buvęs Amerikos 
ambasadorius Maskvoje. Iš tų 
pranešimų aiškėja tokios išva
dos; Sovietų Sąjunga siekia iš
ardyti Atlanto paktą, išstumti 
Amerikos ir kitų užjūrio kraštų 
kariuomenę iš Europos. Didžiau 
siu priešu laiko ne ką kitą, kaip 
Ameriką, pavojingesnių nei Ki
nija ar V. Vokietiją.

Tie patys ekspertai pripažįs
ta kad sovietams labai trūksta 
didelio masto politikų ir diplo
matų, nesugeba išauginti. Visi, 
su kuriais tenka užsieniui susi
tikti, neprašoka vidutiniškumo, 
jokiu būdu neprilygsta užsienio 
partneriams.

Ambasadorius Kohler prašė 
užmiršti sąvoką “taikingos ko
egzistencijos”. Tai yra nesąmo
nė, daugelį naivių, net intelek
tualų, klaidinantis supratimas, 
kad tokia egzistencija yra gali
ma. Ją paskelbė patys sovietai, 
ir tai yra to paties šaltojo karo

Sakoma, kad valstybės sek
retorius Rogers buvo nuvykęs 
privačiai pas šen. Fulbright ir 
vardan Amerikos gerovės ban
dė sušvelninti jo amžiną prie
šinimąsi, bet grįžo nieko nelai
mėjęs.

Laosas atmetė 
komunistų taikę

VSIENTIANE. — Laoso vy
riausybė atmetė komunistų siū
lomas taikos sąlygas ir sako, 
paruoš tuo reikalu savo projek
tą. Komunistai siūlė pirmiausia 
nutraukti amerikiečių bombar
davimus, o paskui pradėti kal
bėtis apie taiką.

BOSTONAS. — Buvusio se
natoriaus Robert Kennedy sū
nus Robert Jr. ir jo pusbrolis 
Robert Shriver, abu 16 metų, 
buvo suimti ir policijos pakal
tinti, kad vartojo maruaną.

LANSING. — Lenore Rom- 
ney, buvusio Michigano guber
natoriaus žmona, laimėjo ipr- 
minius rinkimus į senatoriaus 
vietą respublikonų sąraše. Ru
denį ji turės rungtis su demo
kratų senatorium Hart. Sako
ma, jog jai laimėti galimybių 
nedaug.

vienas ginklų ir migdančių pi
liulių.

Rytų Vokietija Sovietų Są
jungoj laikoma kaip brangiau
siai kaštuojąs ir mažiausiai nau
dingas sąjungininkas. Jo nega
lima iš akies išleisti, jis galėtų 
išslysti greičiau už kitus sate
litus. Tačiau R. Vokietija labiau 
šiai reikalinga, kad būtų gali
ma išlaikyti įtaką kitose komu
nistinėse šalyse, todėl jos so
vietai neišleis už jokius pini
gą-

Pastebimas sovietuose, ypač 
jaunojoj kartoj, augąs šoviniz
mas ir didėjąs nacionalizmas. 
Tas jokių geresnių vilčių irgi 
neteikia.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 7 d.; šv. Kajeto

nas, šv. Klaudija, Sirvydas, Jo- 
gilė.

Rugpiūčio 8 d.: šv. Jonas 
Vienis, šv. Lilija, Tulgirdas, 
Daiva.

Saulė teka 5:50, leidžias 8:02.
ORAS

Dalinai saulėta, šilta, tempe
ratūra apie 80 laipsnių.
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LIETUVAITI P ASIŽ YME J O 
AAU VARŽYBOSE

liepos 1 d. Clevelande įvyku 
siose AAU “Olympic Develop- 
ment” lengvosios atletikos var
žybose dalyvavo ir keletą LSK 
Žaibo lengvaatlečių, kurios gana 
sėkmingai pasirodė.

Eglė Giedraitytė laimėjo pir
mą vietą 50 jd. kliūtiniame bėgi 
me, pasekme 7.4 sek., pagerin
dama varžybų rekordą.

Julija Staškūnaitė pasiekė 
pergalę, kartu pagerindama var 
žybų rekordą, disko metime, nu 
sviedusi 99’-2y2” (30.24 m). Pa 
žymėtina, kad' ši pasekmė yra 
naujas Š. Amerikos lietuvių re
kordas mergaičių A (16-17 m.) 
klasėje. Senas rekordas priklau 
sė J. Klimaitei (Toronto Auš
ra).

Tose pačiose varžybose K. 
Vaivadaitė laimėjo 3-čią vietą 
50 jd. kliūt. bėgime — 7.7 sek. 
ir K. Jankutė nusviedė diską 87. 
0” (3-čia vieta).

Varžybų pirmų 3-jų vietų lai 
mėtojai buvo apdovanoti meda
liais. Apie šį lietuvaičių sėkmin 
gą pasirodymą gražiai paminėjo 
Clevelando didžioji spauda.

LSK Žaibas nugalėjo Blue 
Ribbon Trach Club

Liepos 2 d. Clevelande buvo 
surengtos mergaičių lengvosios 
atletikos rungtynės tarp' LSK 
Žaibo ir Blue Ribbon Track 
Club, kurias laimėo žaibietės, 
pasėkme 158:125.

Varžybos vyko 4-se klasėse: 
E (žemiau 10 m.), D (10-11 m.), 
C (12-13 m.) ir A/B (14-17 m.). 
Žemiau duodame geresnes mūsiš 
kių pasėkmes kiekvienoje grupė 
je-

D klasėje (10-11 m.) Rūta Ms 
želytė pagerino Š. A. lietuvių re 
kordą merg. D kl. 220 jd. per
bėgusi per 32.8 sek. Senas rekor 
das priklausė Ritai Čyvaitei 
(Žaibas) 33.1i sek. Šioje klasėje 
neblogai pasirodė ir Kristina Ro 
ciūnaitė, laimėjusi pirmą vietą 
6 sv. rutulio stūmime — 24’-0” 
ir antrą vietą 50 jd. bėgime — 
7.4 sek.

C klasėje (12-13 m.) LSK.
Žaibui priklausanti latvaitė M. 
Ausenbachs laimėjo tris pirmas 
vietas: 6 sv. rutulio stūmimą 
(’0’-l”), beisbolo metimą (173’- 
0’’) ir šuolį į tolį (13’-6*4”). 
Ilona Čiuberkytė laimėjo pir
mas vietas 50 jd. ir 100 jd. bė 
gimuose, prabėgusi per 6.9 sek. 
ir antrą šuolyje į tolį (13’-2%” 
Laima Švarcaitė laimėjo disko 
metimą su 71’-2”. Jūratė Banio 
nytė buvo antra 440 jd. bėgime 
1:23.0 min.) ir trečia 220 jd. bė 
gimė (34.3 sek.).

Vyresnių mergaičių klasėje 
(virš 13 m. Eglė Giedraitytė lai
mėjo tris pirmas rietas 50 jd. 
kliūt. bėgimą (7.5 sek.), šuolį į 
tolį (15’-8”) ir 220 jd. bėgimą 
(28.7 sek.). Kristina Jankutė li
ko pirmoji disko metime (93’- 
11”) ir antroji 8 sv. rutulio stū 
mime (28’-%”) bei ieties meti 
me (79'Julija Staškūnai 
tė laimėjo rutulio stūmimą (29’ 
3”) ir buvo antra disko metime 
(92’-9%”). K. Vaivadaitė laimė
jo 100 jd. bėgimą (12.7 sek.) ir 
buvo trečia 50 jd. kliūtiniam bė
gime (8.0 sėk.), Tamunė Banio 
nytė užėmė trečias vietas 440 
jd. bėgime (1:13.4 min.) ir disko 
metime (79’-0”) ir antrą šuoly 
je į tolį., Danutė Miškinytė bu
vo antra 50 jd. bėgime (7.1 
sek.). Latvaitė Mąra Ausen-

ŠACHMA'
__ Lietuvos komanda pirmau

ja Europos taurės korespon- 
dencinių šachmatų varžybose, 
pralenkusi dviem taškais Mas
kvos rinktinę. Beliko žaisti po 
8 partijas. Tarpusavy lietuviai 
sužaidė su Maskva 5^2—&V2' 
esant nebaigtai 1 partijai. Lie
tuvos komanda taipgi sėkmin
gai kovoja kitam turnyre — 
"Baltijos jūra — taikos jūra’’, 
kuriame lietuviai pirmauja
prieš latvius (6V2—4^), le
ningradiečius (6V2—2%), len
kus (3—1) ir suomius (2—0). 
Neigiama pasekmę turi tik prieš 
estus 3%—SV2-— U. S. Open prasideda šį 
sekmadienį, rugpiūčio 9 d. ir 
truks iki 22 dienos, Bostono 
‘‘Parker House” viešbutyje. 
Suvažiuos netoli 300 dalyvių, 
įskaitant Kanados ir Europos 
žaidėjus. Žada pasirodyti ir mū
sų žaidėjai: iš Montrealio — 
Ignas Žalys, Chicagos — Vla
das Karpuška, Bostono — Al
gis Makaitis. Laukiamas taipo
gi Edvardas Staknys iš New 
Yorko ir kiti.

— 17-metis Kenineth Rogoff, 
Rochester, N. Y. anbrukart lai
mėjo JAV jaunių pirmenybes, 
surinkęs 5%—IV2 (3 lygio
sios, Anthony Deutsch, N. Y. 
5 t. Eugene Meyer, Waadstock, 
N. Y. 4 tš. Viso dalyvavo 8 
atrinktieji.

rŲ žinios
— Chicagos lietuvių šachma

tų klubo turnyrą, kiuris buvo 
pradėtas prieš Naujus Metus, 
laimėjo Rimkus 8—1, Rukuiža 
6y2. Fabijonas 6, Cvietkowski 
5%, Zinkevičius 5 tš. Turnyrą 
pradėjo 14, baigė 10 žaidėjų. 
Laimėtojui Rimkui atiteko ŠK 
p-ko V. Karpuškos asmeninė 
dovana. Rukuiža ir Fabijonas 
gavo Š. klubo dovanas. '

— Dan Harrington, Bostono 
čempionas ir Ed. Formanek. 
Illinotis meisteris, laimėjo Dow- 
neast Open turnyrą, surinkę 
po 4—1 tš.

— Vengrijos tarptautinį tur
nyrą Debrecene, laimėjo Ven
grijos didmeisteris I. Bilek, prie 
šakyje Sovietų — Savono, nors 
abu surinko po 10 tš. iš 13 ga
limų.

— Pabaltijo ir Baltgudijos 
moksleivių vasaros varžybas
laimėjo Baltgudijos rinktinė, su
rinkusi 15 taškų iš 24. Lietu
vos ir Latvijos moksleiviai 
pelnė po 13 tš., Estijos — 7 tš. 
Lietuviai įveikė latvius 4%— 
31/2, todėl jiems buvo pripažin
ta antroji vieta.

— Clevelando latviai tarpklu- 
binėse baigė trečioj vietoj. 
Latvių komandoje gana sėk
mingai žaidė inž. Alg. Nasvy- 
tis, pelnęs nemažai taškų, mini 
Cleveland Chess Bulletin, July 
1970. Kazys Merkis

R E C E P T A 1J. & J. PHARMACY * įtekta khakmaui
«« ui emu c* . MF 2434 W' 7,S* Stre€t 2557 W. 69th Street Tel 7374 j 12. jei už.

Telef. PR 6-4363 daryta, tel. 776-4363.
PRISTATYMAS NEMOKAMAI

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

Nemokamai supakuojame dovanas.

Krepšinio rungtynės Chicagos skautų tarpe Rako stovyklavietėje.
Nuotr. V. Kauliaus, SJ

R. Cyvaitė ir Eglė Giedraity 
tė jau pereitai metais kvalifika 
vosi į regionines varžybas 14-15 
m. grupėje. Šiais metais yra tik 
viena 14-17 m. grupė dėl finan- 

I sinių apkarpymų. Taigi ir čia 
atsiliepė ekonominis atoslūgis.

Lake Erie AAU vadovybė jau 
informavo, kad R. Cyvaitė, E. 
Giedraitytė ir J. Staškūnaitė 
yra įtraukto į rinktinę ir bus 
siunčiamos į regionines varžy
bas.

RITA CYVAITĖ NUŠOKO 
18 PĖDŲ
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bachs nusviedė ietį 99’-3” laimė
dama pirmą vietą ir kartu pa
siekdama naują pabaltieėių re- 
korddą mergaičių C 12-13 m.) 
klasėje. Šioje klasėje ji dalyvavo 
tik ieties metime.

Šios varžybos buvo pirmosios 
šią vasarą AAU organizuojamų 
tarpklubinių rungtynių serijos.
RITA Č Y VAITE AAU JUNIOR 

OLYMPIC ČEMPIONE

Liepos 10 d. 4 LSK Žaibo iš
kiliosios lengvaatletės — E. 
Giedraitytė, R. Cyvaitė, J. Staš- 
kūnaitė ir K. Vaivadaitė — da 
lyvavo Lake Erie AAU distrik 
to AAU Junior Olympics pir
menybėse Clevelande. šios var 
žybos vyko jaunių ir mergaičių 
klasėse, 14-17 m. amžiaus. Jose 
buvo atrinkti dalyvauti tik pa
tys iškiliausi distrikto lengvaat 
lėtai, nedaugiau kaip 8 kiekvie 
noje rungtyje, kvalifikavęs! iš 
įvairių ankstyvesenių šio sezono 
varžybų.

Rita Cyvaitė šiose varžybose 
laimėjo pirmą vietą šuolyje į to 
lį, nušokusi 17’-6” (5.33 m),
kas yra naujas šių varžybų re
kordas. Pažymėtina, kad ši pa
sekmė yra naujas Š. Amerikos 
liteuvių rekordas, moterų, mer
gaičių A ir B klasėse. Senas re
kordas buvo 16’-11%” pasiek
tas jos pačios 1970 m. birželio

6 d.
R. Cyvaitė taipgi dalyvavo 80 

d. kliūtiniame bėgime, kur už
ėmė trečią vietą, paekme 11.8 
Pažymėtina, kad tai yra nauja 
rungtis, pagal naująjį kliūčių iš 
dėstymą.

Eglė Giedraitytė laimėjo ant 
ra vietą šuolyje į tolį, pasekme 
16’-4%”. Ji taipgi dalyvavo 80 
jd. kliūtiniame bėgime, kur bu 
vo 5-ta, prabėgusi per 12.5 sek. 
Ji yra mūsų kliūtinio bėgimo 

rekordistė ir šiais metais laimė 
jo visas mokyklų bei AAU pa
grindines varžybas pagal senąjį 
kliūčių išdėstymą, tačiau šiose 
varžybose jai dar nepavyko pri 
sitaikyti prie naujo kliūčių iš
dėstymo.

Julija Staškūnaitė nustūmė 8 
sv. rutulį 29’-7%”, laimėdama 
antrą vietą.

K Vaivadaitė buvo 4-ji 80 jd. 
kliūtiniame bėgime (12.5 sek,).

Pažymėtina, kad šių varžybų 
pirmų vietų laimėtojai ir geres
nes pasekmes pasiekę antrų vie 
ų laimėtojai bus vežami į 6-jo 
AAU Regiono pirmenybes, ku 
rios bu,s š, m. rugpiūčio 1 d. 
Louis vile, Kentucky. (6-tas re 
gionae apima Illinois, Michigan, 
Indiana, Ohio, Kentucky ir 
West Virginia valstijas. Ohio tu 
ri 2 distriktus, kitos valstijos po 
vieną)..

Liepos 16 d. Clevelande įvy
kusiose Cuyahoga County, Pat-

(Nukelta į 6 psl.)

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

DRAUGAS
4645 YVest 68rd Street

CHICAGO, ILLINOIS 60629

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

PRITAIKO AKINTOS 
2868 YVest 68rd Street 

. <U_: Kasdien 10—12 vai. tr 7—t V. 
vak. Sečtadlenlala 10—1 vai. Trečlad. 
.uždaryta Ligoniai prUmaml Bnaltaru. 

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Rea. telef. WAlbroafc 6-5076

DR. ANNA BALIUNAS

Rezld. Telef. 959-4685

DR. K. G. BALU KAS
AKUSERUA IR MOTERŲ LIGOM 

GINKKOLOG1N* CHIRUKO1JA 
6449 So. Puiaski Road (Cratvford 
Medical Building) TeL LU 6-6446
fc-rllma ligoniui pagal auoltarlma, 
Jei neatsUlepla. akambtntl >74-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

1801 West 65rd Street 
Kampas 68-Čkm Ir California

A-totatogTOBo Iki rugp. 24 d. reikalui 
esant prašomo skamb. Dir. Taurui 
PR 8-1223.

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo Taką 

Chirurgija
Tel. 6964)688 — Elght
426 No. Liberty Street

Knate 26. Rlgin. llUnob

AŠTUNTOJO ATEITININKŲ KONGRESO Į
proga

SIMFONINIS KONCERTAS
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

ČIURLIONIO

J C C A
Ištraukos iš Jakubėno siuitos “Miško Šventė”

Beethoveno koncertas Nr. 1 
Tercetas ir Kvartetas iš operos Fidelio

Dirigentas VYTAUTAS MARIJOŠIUS 
Pianistas ANTANAS SMETONA 

Vokalistai — DANUTĖ STANKAITYTE, STASYS BARAS
ALGIRDAS BRAZIS, JONAS VAZNELIS 

SIMFONINIS ORKESTRAS

1970 m. rugsėjo 5 d , 8:00 vai. vakaro
ORCHESTRA HALL, 220 S. Michigan Avė.

LITERATŪROS VAKARAS
JAUNIMO CENTRE, rugsėjo 4 d., 7 vai. vakaro _____

BANKETAS
SOUTH SHORE COUNTRY CLUB, 7059 So. Shora Driva 

Rugsėjo 6 d., 6:00 vai. vakaro
Staliukus prašome rezervuoti pas A. DUMBRIENĘ, Telefonas: 434-2090

VISI BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE 
. Koncerto bilietų kainos: 8, 7, 5 ir 3 dol.

Užsakant bilietus paštu, prašom rašyti čekį šiuo pavadinimu:
LITH. R. CATH. FEDERATION ATEITIS 

ir kartu siųsti sau adresuotą voką su pašto ženklu šiuo adresu:
MARGINIAI, 2511 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629 

Telefonas — PR 8 - 4585

Visus lietuvius kviečia dalyvauti
I ATEITININKŲ FEDERACIJA

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

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, Seštadie-

niais — 8:30 — 12:00.

TeL ofiso HE 4-5849. rez. S88-22M

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 YVest Tlst Street
Vai.: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-9 
antr.. penkt 1-5. treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant Rudoko kabinete perims

0R. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 YVest 51st Street 
TEL. GR 6-1400

Vai. pagal susitarime: Pirmad. b 
ketv. 1—4 Ir 7—#: antrad. Ir penk
tad. 10-4: šeštad. 10-2 vai.

OfS. 755-4477. Rez. PR 8-6900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
■PEČIAI,YBfi — NERVU DR 

EMOCINES LIGOS 
TRAYVPORD MEDICAL BUILDING 

6419 So. Puiaski Road 
Valandos pagal susi ta r Lina

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2464 YVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas}
Pirm. b penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r.

Ir 4—8 p. jį>. jSeštad. 9 v. r. lkl 12 č

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

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

"contact lenses".
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNtKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7697

6159 South Domėn Avenue
Valandos tlik pagal susitartais 

Trečiadieniais uždaryta

Re*. TeL GI 8-0878

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

Glnekologinš Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu-rezid. — PRospect 8-B081
OR. JANINA JAKŠEVičIUS

J O K t i
VAIKU LIGOK

2666 YVest 68rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo 5 lkl 8 
vai vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 YVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir t 
lkl 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryte

Telef. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS .

9760 South Kedzie Avenue
Vai., pirmad. antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. 8 v r. Iki » v v. Treč. ii 
(eštad. 8 v. r. iki 8 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
•PEC, ORTHOPEDUOS LIGOS 

2746 YVest 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)
Atostogose nuo liepos 18 d. 

lkl rugpiūčio 10 d.

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės Ir Prostata 

Chirnrgija
Ofisas 2464 YV. 71st Street

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

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5540
Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ALG KAVALIŪNAS
6640 S. Puiaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 686-2526 
Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REliano* 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietini. gydytojas}
8925 YV. 69 Street

VaL: pirmad.. antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p„ 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-3 vaL p. p., 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®
KŪDIKIU IR VALKU LIGŲ 

- SPECIAIJSTfi
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
drmad., antrad.. ketvlrt. ir penkt. 

ano 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
S—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl S vai. p.p.

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

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 YV. 16th Street, Cicero
iaadlen 1—S vai. ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadlenlua 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS

2817 Weet 71at Street

Telef. HEmlock 6-3545 
(Oflao ir rezldencilo.) 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
'chirurgas

2868 YVest 69rd Street
Priima tik susitarus 

Valandos pirmad.. ketv i—1 vai
1—4 v*l

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

Ofiso tel. REllanoe 5-4410 
Rea. GRovelhill 6-0617

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt nuo 12 lkl 2 vai. p.p 
Ir vakarai, pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisą. 3750 W. 71st Street

Telefonas 025-8290 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—13 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 
_______ Rezld. tel. WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA EB MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 8 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 YVest 71st Street

Prllmlnčja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak, 

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGB 
6648 Sonth Albany Avenoe

Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8 vai. 
vak., penkt. Ir šeštad. 3—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susttarlma 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-5150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 YVest 71st Street 
VaL: 3 lkl 4 v. p. ir 7 lkl 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Sonth Puiaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namų 656-4850 
VaL: pirmad., antrad. penktad. 1-4 
Ir 6-8 v. v. ketvlrt. 6-8 v. vakaro
Šeštadieniais 11-1 vai- popiet 

SKELBKITES “DRAUGE?’.
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Revoliucionierių dėmesiui

KOVOTOJAI PRIEŠ TIRONIJĄ
Dar graikų filosofas Plutar- 

chas rašė: “Išminčius, paklaus
tas, koks gyvulys yra kenks- 

fc mingiausias, atsakė: ‘Jeigu kal
bėsime apie žvėris, tai — tiro
nas; jeigu apie naminius, tai — 
pataikūnas”, šios abidvi žmonių 
padugnės jungiasi: tironai mėgs
ta apsistatyti pataikūnais.

Žmonijos istorija aukštai ger
bia kovotojus prieš tironiją. 
Šventumo aureolės susilaukė 
krikščionijos kankiniai, kovoję 
prieš Nerono, Dioklecijono ir 
kitų tironiją. Paminklai stato-

* mi kovotojams prieš nacių ir 
fašistų tironiją. Plačios pagar
bos dabar susilaukia kovotojai 
prieš Maskvos tironiją.. Vienu 
iš jų yra Andrei Amalrik, au
torius didžiu garsu pasaulyje 
praskambėjusios knygos “Ar 
Sovietų Sąjunga išliks iki 1984 
metų?”

*
w Dėl parodytos meilės avan

gardiniam menui, dėl susitiki
mų su užsieniečiais Maskvoje, 
nežiūrint, kad turėjo slaugyti 
pusiau paraližuotą tėvą, jis bu
vo nuteistas ištremti į Sibirą. 
Tas kovotojas prieš diktatūrą 
Rusijoje neseniai buvo pagerb
tas JAV televizijoje, parodant 
filmą pasikalbėjimo su juo ir 
dar su dviemis keliančiais bal- 
są prieš priespaudą.

Atlikęs bausmę kolchozo pri
verčiamuose darbuose, Amalri- 
kas parašė knygą apie savo pa
tirtį Sovietų kalėjimuose ir Si
biro kolchozuose. Slapta perga
benus rankraštį, knyga neseniai 
išleista Harcourt Brace Jova- 
novich leidyklos New Yorke, 
pavadinimu: “Involuntary Jour- 
ney to Siberia” (išvertė M. Ha- 
rari ir M. Hayward; 297 psl.). 
Akivaizdoje įvairių radikalių 
sąjūdžių JAV-se ir ryšium su 
jaunimo tarpe plečiama revoliu
cine mintimi, svarbu įsidėmėti 
Amalriko pateikiamas šiame vei 
kale informacijas, ką reiškia 
marksistinė revoliucija prakti

koje. Čia Amalrikas, patirties 
pamokytas, pabrėžia, kad “Ne
laimei, vienas iš būdingiausių

< Sovietų teisinės sistemos bruo
žų yra žmogaus pasmerkimas 
ne užtai, ką jis padarė, bet už 
tai, kuo jis įtariamas padaręs”. 
Kalėjimuose Amalrikas sutiko 
žmonių, kurie buvo išsėdėję pus
trečių metų kaltinami vagyste, 
nors jų nusikaltimas dar nebuvo 
teisme įrodytas.

*
Uždarytas kalėjiman Amal

rikas neturėjo teisės parašyti 
laiško. Jo artimieji nežinojo, 
kur jis yra ir užtat negaudavo 
jokio maisto iš šalies.

Amalrikas sutiko už tariamą 
“parazitavimą” nuteistus žmo
nes, kurių nusikaltimas tebuvo, 
kad jie, kaip privatūs staliai, 
krosnių statytojai buvo dirbę 
savarankiškai. Vienas totorius 
buvo deportuotas į Irkutsko gu
berniją už tai, kad, nusipirkęs 
karvę, ją papiovė ir pardavė 
mėsą. Būdamas ištrėmime, A- 
malrikas sutiko ukrainiečius, ku 
rie paliudijo, kad kolchozinimo 
metu milijonai žmonių išmirė

Spaudoj ir gyvenime

PATRIOTINIS PAMOKSLĖLIS 
TAUPYTOJAMS .

Savo gausiomis iliustracijomis 
ir informacijoms patrauklus žur
nalas “Lietuvių Dienos” savo nau
jausiame (6) n-ry vedamajame pa
giria J. Krukonj, savo milijoninį 
uždarbį paskirusį Lietuvių fondui, 
ir toliau rašo: “Daugumas vis ku

to riasi, taupo savo juodai dienai, gal 
nė negalvodami, kad juodžiausia 
jo diena bus tada, kai jis gulės jau 
graboriaus malonėje, ir jokos san
taupos nebegalės jo likimo pašvie
sinti. O taip jau ne vienam atsiti
ko, tik, deja, tie atsitikimai vis dar 
nepaimoko “taupytojų”, kaip ano 
Pietų Bostone namo rūsy staiga 
mirusio gyvnašlio, besimaitinusio 
vien kaulų sriuba ir dirbusio dvi 
pamainas, ar Kalifornijoje šį pava
sarį mirusios, Lietuvoj prieš 78 me
tus gimusios X našlės, kuri senuo
se drabužiuose ir poroje bankų lai

badu. Kalėjimo kamerose tada 
jie buvo laikomi be maisto ir 
vandens ir šimtai mirė net ne
sulaukę teismo. Sibire kolcho- 
zininkai tegaudavo po svarą bul 
vių ai' pusę svaro grūdų už dar
badienį.

*
Apie Rusijos kaimiečius A- 

malrikas rašo: “Dabartinė kol
chozų sistema yra pagrįsta pri
verčiamuoju darbu. Kaimiečiai 
visiškai beteisiai. Jie negali iš
sikelti kitur, nebent į kitą kol
chozą. Jų pasai laikomi kolcho
zo įstaigoje, o be jų negali ki
tur vykti”. Amalrikui teko ste
bėti atsitikimus, kada gyvulių 
ganytojai buvo nuteisti sumokė
ti už gyvulius, kurie nugaišo jų 
ganomoje bandoje. Pats Amal
rikas Sibiro speiguose žiemą bu
vo priverstas dirbti lauke be 
pirštinių ir vailokų. Prašymai 
gauti tuos būtinus reikmenis 
buvo nesėkmingi. Kolchozo krau 
tuvėje dažnai pristigdavo būti
niausio maisto, kaip cukraus, 
aliejaus. Mito tik gaudami iš 
kolchozo kvortą pieno ir savo 
sklypely užsiaugintomis bulvė
mis.

Sibiro kolchozuose pastatai 
neturėjo reikiamos apsaugos 
nuo šalčio ir būdavo atsitikimų, 
kada tvartuose dar neužgimę 
gyvuliukai sušaldavo savo mo
tinos viduje.

*
Tai tik keletas faktų, kuriuos 

Amalrikas iškelia savo minėto
je knygoje “Involuntary Jour- 
ney to Siberia”. Reikia atsimin
ti, kad Amalrikas yra gimęs 
1938 m., taigi jau 20 metų po 
revoliucijos, išaugęs sovietinė
je santvarkoje, nuo pat mažens 
veiktas komunistų agitacijos ir 
propaagndos, tačiau žiauri rau
donosios diktatūros tikrovė jam 
atmerkė akis. Jau būdamas u- 
niversitete jis ėmė galvoti sa
varankiškai ir buvo išmestas iš 
Maskvos universiteto, kad jis 
vieną savo istorinę studiją per
davė vakarų mokslininkui. Minė 
toji jo knyga “(Involuntary Jour 
ny to Siberia” pasirodė New 
Yorke šiemet ir Amalrikas greit 
po to vėl buvo areštuotas. Da
bartinis jo likimas mums ne
žinomas, bet mes gerai pažįs
tame jo ryžtą kovoti, kad bent 
Sovietų konstitucijoje paskelb
tos laisvės būtų įgyvendinamos 
tikrovėje. Amalrikas yra vienas 
iš tų Sovietų Sąjungos intelek
tualų, kurie kaip Latvinovas, 
Danielis ir jo žmona Larisa, 
Siniavskis, Ginzburgas, Galans- 
kovas, Brodskis, Jeseninas-Vol- 
pinas ir eilė kitų kelią balsą 
prieš tironiją, nebodami, kad 
bus uždaryti į beprotnamius, 
kalėjimus, priverčiamųjų darbų 
kolchozus ir lagerius.

Apie juos turėtume daugiau 
žinoti, ypač turėtų žinoti jauni
mas šio krašto, kurio vienas 
kūrėjų — prez. Jeffersonas — 
yra pasakęs; “Amžinojo Dievo 
akivaizdoje aš prisiekiu kovoti 
prieš bet kokią tironijos formą, 
bandančią pavergti žmogų”.

J. Pr.

kė “įšaldžiusd" ateičiai apie 40 tūks 
tančių, gi pati gyveno iš valdžios 
duodamos beturčio pašalpos...

Taupumas iki šiol buvo laikoma 
viena iš gerųjų lietuvio būdo dory
bių. Bet nebe šiems laikams, kai 
vertybės keičiasi greitais tempais. 
Nors po I pas. karo bent keletą 
kartų teko keisti valiutą, ir dėl de 
valvacijos patirti gana skaudžių 
nuostolių, lietuvis ir laisvajame pa
sauly vėl “taupo”, vėl krauna į ko
jinę ar investuoja į apartamentus 
ar sklypus (kurie po 100 metų de
šimteriopai pabrangs!), tuo tarpu 
nepajėgdami nusipirkti lietuviškos 
knygos, paveikslo ar nueiti į lietu
višką koncertą. O kalbame apie 
gražesnę ateitį, tuo tarpu tamsin
dami dabartį, juoda paversdami 
šiandieną."

Reikia vengti kraštutinumų. Pro-

Pagal jau susidariusią tradi
ciją laikas nuo laiko organizuo
jame mums palankių žmonių 
medžioklę: varstom politinių, vi
suomeninių ir religinių įstaigų 
duris, teiraudamiesi rūpimais 
reikalais. Ta medžioklė tai in
tensyvėja, tai slūgsta. Priklau
so nuo gyvenamojo momento, 
nuo metų laikotarpio, nuo pa
saulinių įvykių raidos. Visi su
tinkame, kad medžioklė yra 
svarbi ir kartais duoda teigia
mų rezultatų. Ir laisvoje tėvy
nėje kartais buvo reikalinga 
pravesti panašią medžioklę įvai
rių tautų diplomatų tarpe. Ką 
laimėjome, geru prisimename.

Palankumas, objektyvumas 
ir teisingumas

Palankumas nevisada rišasi 
su objektyvūmu ir tiesos meile. 
Jis gali būti trumpalaikis, ma
žiau pagrįstas, nepastovus, pri
klausąs labiau jausmų sričiai. 
Objektyvumas remiasi tiesa ir 
teisingumu, o palankumas ap
linkybėmis, tam tikros rūšies 
pataikavimu. Politika dažniau
siai ’ apsiriboja palankumu arba 
nepalankumu. Palankumas yra 
labiau subjektyvus, siekią nau
dos, kokio nors laimėjimo, čia 
dažnai galioja pragmatiška tai
syklė — kas naudinga, tai ir 
teisinga.

Tiesa reiškia pastovumą, pa
lankumas — tik laikinumą. Ge
rai darome ir palankumo ieško
dami, bet palankumas siejasi > 
su praradimo baime, kai tiesa 
šitos baimės neturi. Į vargą 
puolęs, iš kiekvieno gerą žodį 
tariančio šio to viliesi. Palan
kumo medžioklės negalima iš
imti iš mūsų veiklos plano, nors 
ir aiškiai matytumėm, kad tai 
mums laisvės nepriartins. Tai 
tik palaikyti gyvą mintį, kad 
mes tautos laisvės nesame išsi
žadėję.
Palankumas krikščioniškame 

pasauly
Dažnai kaltinam Vakarų pa

saulį, tuo pačiu ir krikščionišką 
jį, kad jis kurčias kenčiančių 
tautų pagalbos šauksmui, bukas 
pačiam teisingumui. Nepanei
giamas kaltinimas. Nebūtų di
desnės prasmės apeliuoti į val
stybių “sąžines’, į laisvųjų tau
tų savigarbą, bet negalima pra
eiti tylomis pro krikščionių są
žinę, kuri juk turėtų remtis ties-

tingai tvarkantis užteks lėšų ir mū 
sų lietuviškiems kultūriniams rei
kalams, ir atsargiai nelaimės atve- 
juje. Šiame numery yra dar Kir- 
šos poezijos. Kairio beletristikos. 
Informacijoje apie Batuno veiklą 
matome, kad buvo aplankytos 87 
atstovybės prie Jungt. tautų, vien 
1969 m. parašyta 35.455 laiškai.

J. Daugi.

VILNIAUS 

VYSKUPO UŽRAŠAI
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JONAS DULEBAITIS
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Du vyresnieji boliai, kurie jūsų akyse yra tokie 

nepopuliarūs, daug daugiau prisideda prie sąrangos kū
rimo, negu kvailys. Mes vardus turime imti rimtai. 
Kas yra vadinama kvailiu ir vadinamas ne be pagrin
do, tas ir yra kvailys, nors jis atsitiktinai ir didelius 
darbus darytų. Mes žmonijos istorijoje turime visą 
eilę tokių Jurgių, pažymėtų dideliais darbais, bet jų 
pabaiga visų yra tokia pati, kaip trečiojo brolio. Jis 
turi prasišalinti iš brolių tarpo ir iš savo visuomenės. 
Tai kvailys yra ir padaręs. Aš nenoriu šio garbingo su
sirinkimo gaišint pasakodamas istorijas, jums visiems 
gerai žinomas, kaip savo kvailystes yra užbaigę, prasiša 
lindami iš istorijos visi praeito šimtmečio didieji poli
tiniai kvailiai.

Pasilikime prie mūsų Jurgio. Šiandien, kai mes 
daug keliaujame, mes neįvertiname giliau tos tragikos, 
kurią reiškia laisvas ar nelaisvas prasišalinimas iš tė
vynės. Graikijos klasikinėje teisėje tai reiškė politinę 
m'rtį. Romos visuomenėje šią tragiką nuostabiai yra 
apdainavęs Ovidijus, kuris buvo ištremtas prie jūsų 
valstybės pakraščių.

Tiesa, jis ten buvo laisvas. Tačiau jis pukiai ži
nojo, kad kiekvieną kartą, jam pasirodžius kultūringos

JIS PALANKUS IR LIETUVIAMS
Palankiu asmenų medžioklė 

PRANAS RAZMINAS

sa ir teisingumu. Kas nesiremia 
tiesa ir teisingumu, kas neturi 
artimo meilės, tas nėra ir krikš
čionis. Gal apie tai reikėtų ir 
tylėti, jei nebūtų patirta krikš
čioniškojo pasaulio sąžinės bu
kumo savu kailiu.

Tad kuo galėtume pasitikėti 
ir kuo atsiremti? Būtų neprotin 
ga atsimesti nuo krikščioniško
jo pasaulio. Nustojus tikėti, kad 
krikščioniško pasaulio sąžinė 
gali būti pažadinta, reikėtų pa
laidoti ir šviesesnio ateities gy
venimo viltį. Juk mes patys e- 
same to krikščioniškojo pasau
lio sąžinės dalis. Jo kaitė yra 
kartu ir mūsų kaltė. Budinda
mi savo sąžinę, budinsim kartu 
ir kitų. Tad mūsų pareiga ne 
tik laukti ko nors iš šio pasau
lio, bet ir jam duoti, Krikščio
niškasis pasaulis niekada ne
buvo ir nėra tik krykštaujan
tis kūdikis. Dvasinės negerovės 
jo niekada neapleidžia. Jis bren
da iš vargo į vargą. Jis ieško 
paramos, teisingumo, meilės.

Evangelija remiasi tiesa, 
teisingumu ir meile

Kristus mylėjo savo apašta
lus ir net savo priešus. Tad ko
dėl pasiūlomas pačių krikščio
nių tik abejotinos vertės .palan
kumas, kai prašoma teisingu
mo ir objektyvumo,

'Iš kur kyla tas palankumas, 
taip visų mėgstamas ir akcen
tuojamas? Pirmiausia, jį ro
dant, nieko neprarandama ir 
niekuo neįsipareigojama. Viso
kie prašymai ir reikalai galima 
pradėti nuo pradžios, niekada 
neprieinant prie galo ir prie kon 
kretaus atsakymo. Pasaulis lin
kęs teisti, remdamasis palan
kumu, o ne sąžine1 (ne politi
ne), tiesa ir teisingumu.

Kas skelbia Evangeliją, tas 
vadovaujasi tiesa ir teisingu
mu, o ne iš jo paties kylančio
mis nuotaikomis. Net ir eilinis 
krikščionis negali nebūti palan
kus tiesai ir teisingumui, nes 
juik ir pagonys praktikuoja tie
są ir teisingumą. Tačiau krikš
čionis išsiskiria meile ne tik sa
vo broliui, bet ir savo priešui.

Besiiriant į ateitį

Prieš savo buvusios laisvos 
tautos ir valstybės šventes mes 
visada kreipiamės į laisvąjį pa* 
šaulį, primindami savo tautos 
tragediją, ir džiaugiamės, kad 
tas ar kitas aukštas valdžios 
pareigūnas mūsų atstovus pa
lankiai priėmė, vieną kitą žodį 
tarė ir kur nors, radęs progą, 
užtarė. Jis žino, kad ranka ran
ką plauna. Jo palankumas tam 
tikra prasme yra savanaudiš

kas. Tačiau mes esame ir tuo 
patenkinti. Vis geriau, negu nie
kas. Tokia jau silpnųjų dalia. 
Taip vyko visais amžiais, taip 
vyksta dabar. Silpnasis visada 
turi parodyti didžiausią nuolan
kumą, kad įsigytų nors mažiau
sią prielankumą.

Peržifirėti savo veiJDą

Mūsų didžiųjų rūpesčių metu, 
matant žmonių nepastovumą, jų 
pažadų silpnumą ir iš to einan
čią beveik nulinę naudą, reikė
tų eiti prie savo veiklos peržiū
ros, kad mūsų ribotos jėgos ne
būtų be reikalo naudojamos ir 
išnaudojamos. Nereikėtų išgąs
tingai klausti, ar tas bei kitas 
žmogus yra palankus mūsų as
piracijoms.

Atrodo, kad mums labiau tik
tų ne palankumo ieškoti, bet 
bendruomeninę veiklą stiprinti, 
kad kalbantieji ir veikiantieji 
už mus turėtų stipresnę atramą. 
Savo atsilankymais mes dažnai 
sugadiname gerą aukšto val
džios pareigūno ar kongresma- 
no apetitą. Jie daug žino, bet 
mažai gali. Svarbu, koks sąjū
dis stovi už atsilankiusio nuga
ros, kas jį remia. Argi nežino
me, kad jie patys net labai svar
biais valstybės reikalais nesu
sikalba. Taigi ir palankumas 
mums tėra tik reliatyvus daly
kas.

Atrodo, kad garbingiausią 
kelią savo tautai tarnauti yra 
pasirinkę tie, kurie arčiausiai 
laikosi prie lietuviškosios visuo
menės reikalų. Tik per savo ben 
druomenę galima didžius darbus 
nuveikti. Ir tie, kurie bus įga
lioti ieškoti ne tik palankumo, 
bet ir teisingumo, ji turėtų būti 
geriausia atrama, beldžiantis į 
valstybių vyrų sąžines ir teisin
gumą.

Du Vietkongo belaisviai laukia apklausinėjimo netoli Kampomg Tra- 
bek, Kambodijoj, gi paršiukas, ieškąs maisto visai nesibaido tų suim
tųjų.

visuomenės gyvenvietėse, kiekvienas kareivis turės tei 
sę jį nušauti. Sakysite, tai žiauru. Taip. Bet žmogui, 
kuris sulaužo broliją, tai yra švelni bausmė.

Mūsų laikais tai yra sunku supasti. Mes pirmiau 
esame žmonės, o tik po to savo šeimos ar tautos na
riai. Mums tauta ar brolija reiškia susiaurinimą. Mes į 
tai žiūrime, kaip į savotišką egoizmo apraišką.

Tačiau pažvelkime į dalyką iš kitos pusės. Ar žmo
gus, kuris laužo savo šeimos, tautos ar visuomenės 
įstatymus gali būti visuotinės tvarkos kūrėju? Ar jis 
gali suvokti laisvą sąrangą? Toks žmogus yra ne 
kas kita, kaip senovės normanų žodžiu tariant, veng- 
tinybė ir daugiau nieko. Ir nenuostabu, kad prieš du 
tūkstančius metų šitokio žmogaus, sutikto pakelėje, 
nužudymas visoje Europoje nebuvo laikomas nusikal
timu.

VILKOLAKIS
Kas buvo šis kalbėtojas, niekas nežinojo. Vieni 

manė, kad jis yra koks kuršis, kiti, kad rugis, treti, 
kad gerulis. Tačiau niekas nemanė, kad jis būtų žemai
tis. Norėdamas sužinoti daugiau apie šio kalbėtojo as
menį r jo pažiūras, seimo prezidiumas leido jam tęsti 
savo žodį ir rytojaus dieną.

— Aš žinau, kaip mano atstovaujama pažiūra čia 
yra nepopuliari, — kalbėjo jis. — Jūs daug simpati
jos jaučiate trečiajam broliui. Tačiau tai greičiau liu
dija jūsų širdies gerumą, negu jo vertingumą. Ir šir
dies jautrumas šiandieniniame mediciniškame pasau
lyje nėra vertinamas kaip teigiama apraiška.

— Trečias brolis yra nusikaltęs ne tik prieš bro
liją, bet ir prieš Dievą. Jis yra tas žmogus, kuris su
kliudė aukojimo procesą ir pačią Dievybę, kuriai au
ka buvo teikiama, sunakino. Tai yra aiškus bedieviš
kas elgesys. Aš suprantu, kad aukojimas žmogaus Die

KOOPERATYVAI NEPATENKINA 
VARTOTOJU

Letuvos vartotojų kooperatyvai vartotojų neaptarnauja

JURGIS VftTRA

Lietuvos vartotojų koopera
tyvų sąjunga yra stambiausia 
ūkinė organizacija. Ji apjungia 
1,13 mil. narių, patarnauja 2,1 
mil. gyventojų, išlaiko 4,500 
prekybos ir 1,500 visuomeninio 
maitinimo, pramonėSj paruošų, 
statybos ir transporto įmonių.

Kooperatyvų veikla buvo So
vietų vyriausybės atžymėta. Jos 
organizacija pareina nuo tary
binės santvarkos. Tarybinės san 
tvarkos negerovės ryškiai atsi
spindi ir Lietuvos vartotojų ko
operatyvuose. Jie negali išveng
ti tarybinio biurokratizmo, ne
gali parduoti geresnių prekių, 
kaip vietos pramonės pagami
namos. Yra daugiau milijono 
narių, bet kooperatyvų tikslus 
ne nariai, o komunistų partija 
apsprendžia.

Kooperatininkų suvažiavimas
Birželio 25 - 26 dienomis Vil

niuje Profesinių! sąjungų rū
muose vyko Lietuvos vartoto
jų kooperatininkų VIII suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 923 at 
stovai.

Suvažiavime išryškėjo, kad, 
nepaisant veiklos plėtimo, per 
pastaruosius ketverius metus 
prekybos apyvartos 54% padi
dėjimo, daugelis kooperatyvinės 
veiklos nesklandumų dar iki šiol 
nepašalinta. Kai kurios pramo
nės įmonės negamina paklausą 
turinčių prekių. Kitos, pvz. Vil
niaus konservų gamykla, nevyk
do sutarčių, “Audimo” įmonė 
blogai gamina šiltą trikotažą.

Kai kurie rajonai Skundėsi 
bloga važma, netikusiu tieki
mu. Daugelis įmonių dar netu
ri savo valgyklų.

Kooperatyvai pasigenda tech
niškų įrengimų, pvz. šaldytuvų, 
todėl negali laiikpt igreitai gen-

dančio maisto vasaros mėne
siais. Rajonų atstovų kalbose 
pasigyrimus lydėjo aimanos a- 
pie kooperatyvų negalavimus 
tinkamai patarnauti vartoto
jams.

Aplaidumas kooperatyvinėje 
veikloje

Kooperatyvų valdybos pirmi
ninkas A. Jankauskas pasaky
toje kalboje iškėlė eilę nesklau- 
dumų kooperatyvinėje veikloje. 
Didžiausia negerovė — žemos 
kokybės prekių teikimas tebe
vyksta iki šio meto. Netinkan
čių prekių — niekalų vertė pra
šoko kooperatyvinėse parduotu
vėse 1 mil. rublių, bet daugelis 
kooperatyvų į šį reikalą nekrei
pė dėmesio.

A. Jankauskas gana rūsčiai 
bylojo apie kooperatyvų aplai
dumą:

“Vartotojų kooperacijos pre
kybinių organizacijų darbe yra 
aplaidumo. Negailima pakęsti to
kių reiškinių, kai sandėliuose 
prekių pakankamai, o parduo
tuvėse jų stinga. Taip buvo Kre
tingos, Kapsuko, Pakruojo, A- 
lytaus, Panevėžio ir kitų raj
koopsąjungų prekybos tinkle. 
Taip yra dėl to, kad įmonių di
rektoriams ir rajkoopsąjungų 
bei kooperatyvų valdyboms truk 
sta reiklumo. Antra priežastis 
— tai nepaslanki prekyba pre
kėmis, kurios pigtiosi.

Prekybinės organizacijos iš 
pramonės įmonių vis dar nema
žai gauna blogos kokybės pre
kių. Vien tik praėjusiais motais 
prekybos darbuotojai išbrokavo 
odinės avalynės už 128 tūkstan
čius rublių, siuvinių — už 160 
tūkstančių rublių, o radijo pre
kių — už 230 tūkstančių rub
lių”.

Savitarna

Lietuvoje įvesta krautuvėse 
savitarna užtinka daugelį kliū
čių. Svarbiausia kliūtis — nepa
siruošimas savitarnai.

A. Jankauskas, kiek pasigir
damas, negaili piktos kritikos 
kooperatyvams;

“Gyvenimas įsakmiai reika
lauja plačiai diegti pažangius 
prekybos metodui. Svarbiausias 
vaidmuo čia tenka savitarnai. 
Per pastaruosius ketverius me
tus atidaryta daugiau kaip 300 
savitarnos parduotuvių. Dabar 
30 procentų kooperacijos par
duotuvių dirba savitarnos pa
grindais.

Tačiau, įdiegiant pažangias 
prekybos formas, dar yra ne
maža trūkumų. Pasitaiko, kad

(Nukelta į 5 pusi.)

vui neturi reikštis jo žudymu. Jeigu jis būtų buvęs 
geras visuomenininkas ir geras teologas, jis būtų iš
aiškinęs miesto gyventojams, kad Dievybė nereikalau
ja žmogaus naikinimo. Ji reikalauja tik žmogaus pri
pažinimo ir tą pripažinimą miesto gyventojai galėjo iš
reikšti vienokiu ar kitokiu būdu. Gal būt, būtų užtekę 
gerai organizuotos procesijos su gėlių vežimais, kaip 
Pasedenoje, gal būtų užtekę visuotinio miesto gyvento
jų išsimaudymo, kaip tai daro indai Gango upėje ir 
New Yorko gyventojai New Jersey ir Long Island pa
plūdimuose. Tačiau jo kvaila galvelė to nesiekė.

Negana to, jeigu jis būtų buvęs religingas žmo
gus, jis būtų turėjęs išaiškinti žmonėms, ką reiškia die 
vybės pasirodymas devyngalvio slibino išvaizda, už
uot ėjęs tas galvas kapoti. Nebuvo jis toks neišmanė
lis, kad nebūtų žinojęs, su kuo jis kovoja ir ką ši ko
va reiškia. Jis, nugalėjęs devyngalvį slibiną, išpiovė iš 
jo galvų liežuvius ir susidėjo į savo krepšį. Liežuvis 
yra kalbėjimui. Devynių galvų liežuviai yra devynios 
kalbos, kuriomis ši būtybė galėjo reikštis. Kvailys bu
vo tiek naivus ir tiek išdidus, kad jis manė galėsiąs 
atstoti nugalėtą žvėrį, užimti jo vietą ant Olimpo kal
no ir reikštis devyniomis kalbomis.

Šio asmens klaikumui nėra ribų. Tačiau ir jo pa
darytai katastrofai nėra ribų. žinoma, jis vienas šios 
būtybės nebūtų įstengęs nugalėti. Jam tai padėjo atlik
ti jo magiškieji žvėrys, kuriuos jis valdė savo paslaptin 
ga švilpyne ir kuria jis juos prisišaukė pagalbon. 
Paslaptingą švilpuką jis buvo gavęs iš vilkės, kuri ža
dėjo į jo švilpimą visada atsiliepti, pas jį atvykdama. 
Tokį pat švilpuką jis buvo gavęs iš liūtės su tuo pa
čiu pažadu. Panašų švilpuką jis buvo gavęs ir iš kiš
kio.

XBus daugiau),



GYDYTOJAS, STOVĮS 27,000

LIETUVIŲ ARMIJOS PRIEKY
Maloniai pasijauti žmogus at- demokratiją Lietuvių fondo są- 

vykęs į Marijos ir dr. Kazio Am-įrangoje. Kiekvienas narys, įne- 
brozaičių rezidenciją, esančią šęs 100 dol., turi vieną balsą. 
Dune Acres, Indianoje. Pati re-1 Taip metinių suvažiavimų me- 
zideneija stovi ant aukšto kopkal-įtu visų narių balsais renkama ar 
nio, supama naujų sodų ir gely-1darenkama fondo taryba, o vi
ny. Apačioje vėjuotą dieną dau
žosi Michigano ežėras, savo ga
lia bandydamas griauti gerai į- 
tvirtininto kopkalnio pamatus, o 
šviesioje rezidencijoje, kur tiek 
daug erdvės ir saulės, pasijunti 
esąs tikroje lietuviškoje aplinko
je. Per visus aukštus sienos nu
kabintos lietuvių dailininkų pa
veikslais: pradedant A. Galdiku 
ir baigiant pačios šeimininkės 
Marijos Ambrazaitienės darbais, 
kuri yra dailininkė, studijavusi 
meną New Yorko ir Chicagos me 
no institutuose, dalyvavusi ir da
lyvaujanti visoje eilėje parodų. 
O lietuviškų knygų, regis, dar nė 
vieno lietuvio gydytojo reziden
cijoje nesu užtikęs tiek, kiek jų 
yra pas Ambrazaičius.

Kaip žinome, dr. K. Ambrazai
tis, yra “Į Laisvę fondo lietuviš
kai kultūrai ugdyti” pirmininkas. 
Jo vadovaujamas fondas išleidęs 
bene 9 neeilinius veikalus, jų tar
pe V. Mačernio poezijos rinkti
nę, du dr. J. Girniaus filosofi- 
nijus veikalus, J. Daumanto “Par
tizanus” ir eilę kitų retesnių lei
dinių. Pažvelgęs iš arti, supranti 
žmogus, kodėl to fondo veikla to 
kia sėkminga. O gi todėl, i kad 
pats jo pirmininkas yra didelis 
lietuviškos knygos mylėtojas bei 
gerbėjas, kad jis prie jos pralei
džia nemažai savo laisvalaikio, 
kurio nėra daug, nes dr. Ambra
zaitis yra didžiausios Gary mies
to ligoninės — Gary Methodist 
Hospital — radiologijps departa
mento direktorius.

Lietuvių fondas yra apjungęs 
10,000 lietuvių

Kai dr. A. Razma kūrė Lietu
vių fondą, Marija ir dr. K. Am
brozaičiai buvo pirmųjų 50-ties 
tūkstantininkų eilėje. Prisidėjus 
piniginiu įnašu, ilgainiui dr. K. 
Ambrazaičiui Lietuvių fondo or
ganizacijoje atsirado eilė pareigų. 
Per eilę metų jas kantriai ir są
žiningai atliko ir štai šią vasa
rą, dr. A. Razmai pasitraukus iš 
pareigų, Lietuvių fondo taryba 
dr. K. Ambrazaitį išrinko Lietu
vių fondo valdybos pirmininku. 
Nuo tos dienos dr. K. Ambrozai- 
čiui su tarybos pirmininku dr. G. 
Baluku, valdyba ir taryba tenka 
vadovauti milžiniškam Lietuvių 
fondui, šiuo metu turinčiam a- 
pie 660,000 dol. pagrindinio ka
pitalo, 2700 narių ir 160 fondan 
įstojusių organizacijų.

Klausiau dr. K. Ambrazaitį, 
kodėl jis sutiko prisiimti sunkias 
LF v-bos pirmininko pareigas, ko 
kiu keliu numato fondą vairuoti 
ateityje ir apskritai kaip žvelgia 
į ateitį?

Jis pasakojo, kad fondo pirmū
nams (o jų tarpe yra ir dr. K. 
Ambrazaitis) ateina eilė prisiim
ti ir atsakingesnes pareigas. Taip 
šį kartą atėjusi eilė ir jam, ir jis 
buvo pareigoms išrinktas demo
kratiniu būdu — tarybos narių 
balsavimu. Daktaras tuojau pa
brėžė, kad fonde dabar nėra ir 
nebus jokių apmokamų tarnauto 
jų. Iki šiol fondo v-ba yra ren
gusi eilę spąudos konferencijų ir 
šiaip priėmimų. Bet tam iš fon
do kasos niekada nebuvę paimta 
nė cento. Išlaidas iš savo kiše
nės apmokėdavę dr. A. Razma, 
dr. G. Balukas, dr. P. Kisielius, 
dr. K. Ambrazaitis ir kiti. .Tuo 
pačiu keliu bus einama ir atei
tyje. Fondo kapitalas ir toliau 
liks nejudinamas, o procentai 
bus skirstomi tik lietuvybės ir lie 
tuviškos kultūros reikalams.

Šiuo metu fondo įplaukos kiek 
sumažėjusios, o taip pat ir pelnas 
bus kiek mažesnis, nes akcijos 
kritusios. Bet tai tik laikinas da
lykas. Šiaip fondo investavimai 
yra saugūs ir geri. Fondo vado
vų pagrindinis tikslas kaip ga
lint greičiau — 1971-72 metais 
pasiekti milijoną dolerių pagrin
dinio kapitalo.

Taip pat naujasis LF pirminin 
kas ypatingai akcentavo esančią

sų narių balsais išrinkti tarybos 
nariai renka valdybą. Įskaitant 
apie 160 į fondą įstojusių orga
nizacijų su jų nariais, ir 2,700 
tikrųjų fondo narių, viso Lietu
vių fondas šiuo metu yra apjun
gęs apie 10,000 gyvųjų lietuvių.

— Fonde sudėti pinigai yra 
jūsų visų, mes esame tik mene
džeriai. Fondo pasisekimas ga
rantuotas. Su tokiu kapitalu at
gal nebegalima eiti, mums likęs 
vienintelis kelias pirmyn iki mi
lijono dolerių, — su šviesia vil
timi žvelgdamas į ateitį, pasako
jo d'r. K. Ambrazaitis.

Lituanikos parkas ir paminklas 
Po to kalba nukrypo į Lituani

kos parką, esantį kaimyniniame 
Beverly Shores vasarviečių mies
telyje. Kiek iš spaudos žinoma, 
dr. K. Ambrazaitis nemažai pa
deda ir ten. Beverly Shores lie
tuvių klubas tai nedidelė organi
zacija, turinti tik apie 40 narių. 
Bet Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų proga šis Veik 
lūs klubas iš miestelio valdžios 
gavo leidimą vienintelį miestelio 
parką pavadinti Lituanikos var
du. Kad lietuvių pėdsakų ženk
las ilgesniems amžiams liktų Mi
chigano paežeryje, Beverly Sho
res lietuviai sumanė Lituanikos 
parke pastatyti ir monumentalų, 
šių laikų meno raidą atspindin
tį paminklą. Paminklas bus 24 
pėdų aukščio, padarytas iš plie
no ir spalvotų metalų bei spal
voto stiklo. Dail. A. Valeškos 
žodžiais, tas paminklas turėtų sto 
vėti šalia Picasso Chicagos cent
re, kur jis susilauktų nemažiau 
dėmesio.

Bet ateityje Lituanikos parko 
ir būsimojo paminklo laukia di
delis turistų antplūdis. Neužilgo 
Beverly Shores bus įsteigtas na
cionalinis parkas, jį per metus 
aplankys iki 100,000 žmonių, ir 
daugelio jų žvilgsniai nukryps ir 
į lietuvių pastatytą paminklą sa
vo ir visos lietuvių išeivijos pė
doms įamžinti. Kaip gražu ir mie 
la, kai kokius didelius dalykus pa 
daro narių skaičiumi mažas, bet 
užsispyręs ir energingas lietuvių 
būrelis. Ir kas įdomiausia, kad 
paminkle, skulpt. Bakio paruoš
tame, atspindės šių laikų meno 
raida.

Kai temstant iš Dune Acres 
pajudėjom Chicagos link, mums 
dar teko nugalėti 60 mylių kelią. 
Bet dr. K. Ambrazaičiui ir jo šei
mai tas kelias kuone kasdieninis 
reiškinys. Daktaras ne vieną kar
tą savaitėje turi vykti į Chicagą 
į įvairius posėdžius ar šventęs, o 
M. Ambrazaitienė kiekvieną šeš-

Tai 140 kartų padidinta skruzdės galva mikroskopu, kurį pagamino General Electric centras Schenectady, N. Y. 
Tokiuo prietaisu, be kitų dalykų, galės stebėti ir meta lo sudėtį.

Jaunimas dainuoja Tėvynes valandėlėje Studijų dienų metu Vokietijo
je liepos 19-26 d.- Nuotr. K. Dėdino

Lietuvių bendruomene:

VEIKSMINGASIS BRANDUOLYS
Stasys Barzdukas, PLB valdybos pirmininkas

Teigdami, kad Bendruomenė, 
kaip visus išeivijos lietuvius api
manti organizacija, yra “nepasie
kiama svajonė”, mūsų realistai 
— praktikai mano reikiant rem
tis ne visuma, bet dalimi, ir bū
tent ta dalimi, kuri esanti Bend
ruomenės “tikintysis ir veiklusis 
ekstraktas” (V. Rastenis, “Akira
čiai”, 1968 nr. 2). Bet ir šis eks- 
traktinis Bendruomenės branduo
lys ne visų mūsų vienodai suvo
kiamas, tad naujai išrinktai JAV 
LB tarybai rengiantis keisti šios 
bendruomenės įstatus, reikia ir šį 
klausimą pagrindžiau pasvarsty
ti. *
Balsavimo ir delegavimo kelias

Vieniems “tikintysis ir veiklu
sis ekstraktas” — tai senosios bei 
naujosios politinės mūsų srovės 
ir visos centrinės mūsų organiza
cijos. Todėl jie ir Bendruomenę 
horėtų matyti į jas atremtą: “At
rodo, jog jau pribrendo laikas ge
rai pagalyoti ir kelti lietuvių vi
suomenėje nuomonę, kad jos 
(Bendruomenės) vyriausia' vado
vybė JAV būtų sudaryta ne bal
savimo keliu, bet tokiu pat pa
grindu, kaip sudarytos kitos lie
tuvių institucijos, sakysim, Altas 
bei Vilkas, kur visos politinės sro
vės bei visos centrinės organiza
cijos siunčia savo atstovus. Tada 
ji apimtų visą organizuotą lietu
vių masę, senosios ir naujosios 
kartos lietuvius” (“Naujienos”, 
1970. VI. 2).

tadienį sąžiningai veža dukras į 
lituanistines mokyklas Chicago
je. Visa tai lietuvybės labui. Juk 
tam ir dr. A. Razma įsteigė lie
tuvių fondą, tam ir dr. K. Ambra
zaitis šiais metais atėjo prie sun7 
kių pareigų. Telieka palinkėti, 
kad fondo kapitalas augtų, kad 
vis daugiau pelno procentų ati
tektų lietuvybės ir lietuviškos kul 
tūros reikalams.

VI. Rmjs

Kitiems natūrali Bendruome
nės atrama yra ne partinis lietu
vis, bet apskritai kiekvienas: “At
skira plyta yra nereikšmin
gas daiktas. Tačiau tam tikra 
tvarka surikiuotos ir tvirtai ce
mentu sujungtos plytos sudaro 
patvarų pastatą. Tas pat galima 
pasakyti ir apie pašaulyje paskli
dusius lietuvius. Kiekvienas lietu
vis yra lietuviškoji plyta. Tačiau 
kol lietuvio su lietuviu nejungia 
lietuvių bendruomenės organai, 
tol tokie lietuviai tėra tarsi palai
dų plytų krūva, iš kurios kiekvie
nas prašalaitis gali naudotis. Tik 
tada, kai visų kraštų visi lietuviai 
bus surikiuoti atitinkama tvarka 
į savosios bendruomenės patva
rų pastatą, iš palaidų lietuviškų 
plytų krūvos turėsime pasistatę 
savajai lietuvybei tvirtovę” (M. 
Krupavičius, “Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės keliu”, 1950 m., 
7 psl.).

Turime taip pat ir kompromi
sų siekiančių. Jie galvoja reikiant 
remtis visais lietuviais rinkimų 
būdų, bet neišrinkta mažuma į 
JAV LB tarybą įsileidžiama ats
kiru JAV LB įstatų straipsniu: 
“Iš tradicijos dalis tautiečių veik
loje nori reikštis per savas orga
nizacijas, dalis jų reiškiasi indi
vidualiai. Ar neatėjo laikas abi 
šias veiklos kryptis suderinti... 
Kai individas išrenkamas į LB or
ganus, tai jis atsineša tik dvi, 
kad ir labai darbščias, rankas. 
Kai organizacija savo atstovą de
leguoja — už jo pečių stovi visa 
jo organizacijos talka. Išvada, 
mūsų supratimu, peršasi viena: 
JAV LB Tarybos sudėtis turėtų 
būti praplėsta. Reikia sudaryti 
sąlygas, kad joję būtų atstovauja
mos visos didesnės lietuvių apy
linkės ir visų pakraipų ir įsitikini
mų tautiečiai” (dr. Antanas But
kus, “Dirva”, VII. 8).

Rinkimai laiduoja pritarimą
Fantazuoti turim teisę kiekvie-. 

nas. Gyvenimo praktika turi sa

vo logiką ir reikalavimus. Nesu
sikalbama tuose parlamentuose, 
kur atstovaujami “visų pakraipų 
ir įsitikinimų” piliečiai, pvz. Ita
lijoj. Prancūzijoj juos apramdė į 
valdžią atėjęs de Gaulle‘is, o Va
karų Vokietija turi įstatymą, kad 
partija, nesurinkusi 5 proc. balsų, 
į reichstagą- neišrenka nė vieno 
atstovo ir praranda piniginius už
status. Kame geriau ir daugiau 
tvarkos: Italijoje ar Prancūzijoje 
ir ypač Vokietijoje? Jei ką neįti
kins šie svetimi pavyzdžiai, pa
žiūrėkim į savąją Amerikos Liet. 
Kat. Federaciją, tariamai sudary
tą iš visų kat. organizacijų: kiek 
ji terodo realios bei veiklios gyvy
bės? Štai kodėl, JAV LB tarybą re
formuojant, reikia ieškoti atra
mų, kurios ją stiprintų, o ne pras
kiestų.

Tad reikia Bendruomenėj ir to
liau remtis kiekvienu lietuviu, 
kuris savo valią čia reiškia regu
liarių, laisvų ir visuotinių rinki
mų tvarka. Tokioj Bendruome
nėj durys atviros kiekvienam, ir 
jos demokratiškumas reiškiasi vi
sų įsipareigojimu, visų darbu ir 
visų atsakomybe. Teisingai pas
tebi dr. Butkus, kad Bendruome
nės visuotinumo mandatas nėra 
likimo dovana ir kad jam neuž
tenka gražbylystės, daug svarbiau 
laimėti visų, bent daugumo prita
rimą. Bet tokį pritarimą visų ge
riausiai laiduoja rinkimai, įgali
ną natūralią daugumą bei mažu
mą, natūralią poziciją bei opozi
ciją. Ir ne rinkimai kalti, jei dau
guma ir mažuma mūsų Bendruo
menėj neatsistoja reikiamoj savo 
uždavinių bei pareigų aukštumo
je —esame kalti mes patys, nepa
rodydami reikiamo visuomeninio 
subrendimo. Demokratijos palai
mą kuria visi, štai kodėl iš visų 
reikia pageidauti ne paviršutiniš
ko blaškymosi, ne improvizuoto 
šūkavimo, bet “vertingų žygių 
tiek asmeniniame, tiek visuome
niniame gyvenime” (A. Macei
na, “Tautinis auklėjimas” 194).

Ar reikia Bendruomenę 
supartint?

Ką duotų Bendruomenei “par
tinis mūsų ekstraktas”? Visų pir
ma tai ne jo darbo laukas, kai 
tradicinės senosios mūsų partijos 
yra pasisakiusios už griežtą dar
bų padalinimą dviem atskirom 
sritim: mes esam politikai, o jūs 
esate kultūrininkai. Tad ir pali
kim joms Vliką su Altu ir parti
jų įsivedimu į LB nekurkim nei 
“naujo” Vliko, nei “naujo” Alto. 
Antra, partija turi realią atramą 
savam krašte, jos neturi svetur, 
tad būtų nenuoseklu Bendruome
nę partinti tada, kai didžioji da
lis visuomenės, ypačiai mūsų jau
nimas, jau yra už partijų ribų 
(plačiau apie tai pasisakyta ‘Pa

saulio lietuvio’ 11-47 n-rio straip
sny “Bendruomenės santvarkos 
temomis”). Trečia, kai kuriems 
partininkams savarankiška ir stip
ri Bendruomenė apskritai yra ne
priimtina, ir jų svajonė kita: “Jei
gu visi mūsų broliai staiga susi
burtų į mūsų politines grupes, re
zistencinius sąjūdžius ir kitus sam 
būrius, tai juk staiga stotų net 
penkiolika stiprių armijų (skai
čius pagal Vlike dalyvaujančias 
organizacijas)” (Jonas F. Daugė
la, “Naujienbs” 1969. VIII. 12). 
Ką gi: Dieve jiems padėk.

Atkrintant “partiniam ekstrak
tui”, visu ryškumu iškyla pačios 
Bendruomenės “darbo ekstrak
tas” — tos apylinkių skruzdės, 
kuriomis remiasi paskirų vieto
vių švietimo, kultūros, labdaros 
ir kitokia veikla. Čia, t.y. Bend
ruomenės apylinkėse, iš tikrųjų 
yra jos “tikintysis ir veiklusis eks
traktas”, ir juo, o ne kokiu nors 
“išsvajptu ekstraktu”, reikia grįs

Paieško jimas
Paieškomas Juozas Sujieta iš 

Mikyčių kaimo, Lazdijų apskričio. 
Ieško Juozas Motiejūnas, 3859 W. 
Montrose Avenue, Chicago, Illinois 
60618, USA. 48-tais metais gyveno 
Vokietijoj. Prašau atsiliepti arba 
žinantieji api© jį pranešti man.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nuolaida 
Galima pirkti dalimis ir išmokėtina 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
8200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

CROSBY’S BLUEBERRY ACRES 
U - Pick or Ready Picked

Open daily 8-6. Located 7 miles 
N. Importe exit of Indiana Tollway 
1 mi. W. of Indiana 39 on 1000 N.

PHONE 219 — 325-0286

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 
l asykite: V. Tomkus, 700 Ocean 
Dr. Juno Beach, North Palm 
Beach, Florida, 33403 arba 
skambinkite: 305 — 844-3388.

(sk.)

ti Bendruomenės tolimesnį susi- 
organizavimą, kilimą ir stiprėji
mą. Šiam tikslui būtina įvesti ir 
į JAV LB tarybą apylinkių atsto
vus, kaip kad yra pvz. Kanados 
LB-nėje. Tuo būdu JAV LB tary
bą turėtų sudaryti dvejopu būdu 

: renkami jos atstovai: 1. visuoti- 
■ niais rinkimais apygardose, kaip 
kad yra dabar, 2. apylinkių ats- 

I tovų (visuotiniuose ar sritiniuo- 
1 se) suvažiavimuose, kuriuos turė
tų legalizuoti pertvarkomi įsta
tai. Šiuo būdu būtų užlyginamas 
atsirandąs plyšys: apylinkės, gau- 

I damos LB taryboj sprendžiamąjį 
balsą, nesijaustų pasmerktos 
vien “juodajam” bendruomeni
niam darbui. Apylinkės, atrodo, 
galėtų tenkintis trečdaliu atsto
vų, nes ir apygardiniuose rinki
muose jos reikštųsi taip pat dide
liu savo svoriu. Šitaip sudaryta 
JAV LB taryba iš tikrųjų jaustų
si atstovaujanti gyvajai bendruo
menei.

ŠĮiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu:

Į NEPYKITE ANT DRAUGO |
Kartais Draugo skaitytojai skundžiasi dėl blogo pristatymo. = 

E Bet ar Draugas visąda būna kaltas?
Draugo vadovybė yra nusipirkusi automatiškas mašinas rai- E 

E dėms rinkti, gerokai patobulino spausdinimo mašiną, kad nebūtų E 
= sutrukdymų, pasamdė kitą vairuotoją, kad laikraščiai būtų spe- E 
E eialiai, betarpišku būdu pristatyti j kaikuriuos pašto skyrius E 
E Chicagoje, kad paštininkams nereikėtų atgabenti iš centrinio E 
E pašto. Taippat stengiasi kitais būdais pagerinti mūsų laikraščio E 
E pristatymą.

Mes visas laikraščio siuntas greitai pristatom paštui ir jas E 
E perima pašto valdininkai. Nuo čia ir prasideda įvairūs sutruk- E 
S dymah Visos mūsų pastangos virsta beveik niekais.

Mūsų skaitytojai turi skustis, kai' nereguliariai pristatomas E 
E dienraštis. Kaikurie kaltina mūsų įstaigą, net grasinai nutraukti E 
E prenumeratą.

Prašom nepykti ant Draugo. Dvigubai daugiau mokam už = 
E pašto patarnavimą, bet gauname blogesnį patarnavimą. Susi- E 
S mildami įvertinkite padėtį ir nekaitinkite Draugą. Mes stengia- E 
E mes, bet dažnai tas mažai padeda. z E *

XXX
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Vienos Kardinolas Arkivyskupas
FRANZ K0ENIG |

apie V. Bagdanavičiaus knygą |

THE CULTURAL WELLSPRINGS | 
OF FOLKTALES Į

................  raSo: ' ' 8
“Kaip< religijos istorijos specialistas aš galiu paliudyti apie B 

šio rinkinio įdomumą ir svarbą moksliniam šios srities darbui, s 
Jūsų aiškinimai yra išimtinės vertės.”

Ši knyga yra vertinga priemone supažindinti kitataučius su S 
senąją lietuviška kultūra. S

Apie tai Kardinolas rašo:
"Žvalgydamasis po jūsų knygą kiekvienas ras, kad Mircea 

Eliadės pareiškimas jog lietuviška tautosaka 1 yra turtingiausia * 
Europoje, pasitvirtina.”

Knyga gaunama Drauge. Ji kainuoja $ 6.00.

BIRUTE 
PŪKELEVIČIŪ TĖ

RUGSĖJO
premijuotas romanas

Brandi, plačios apimties rašytoja su psichologiniu 
gilumu ir šviežiu artumu aprašo

MARQUETTE PARKO 
lietuvių gyvenimą dar niekeno nepažvelgtu požiūriu. 

Knyga gaunama „Drauge“ ir pas platintojus

Kaina — $5.00

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7262
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPitVOTne TF’T.F’VTVl 1OC 4p»RAT«l

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponį i

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
y J. LIEPONIS

FURNITURE CENTER, INC. 
Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875

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



Mažoji Janina garsėja JAV 
scenoje ir televizijoje

Dainuoja, šoka nuo 3 metų amž'aus, 8 metų sulaukusi 
dvejus metus vaidino Broadway teatre

VYT. ALSEIKA, mūšy spec. koresp. New Yorke

Jei kas lankėsi New Yorke 
1967 — 1969 m. ir domėjosi te
atrų pastatymais Broadwayju- 
je, negalėjo nepatirti, kad nedi
deliame Bert Wheeler teatre, 
43 gatvėje, “Dixie” viešbučio 
namuose, dvejus metus buvo 
statomas muzikinis veikalas 
“Curley McDimple” ir kad ne 
tik newyorkiečiams ir turis
tams, bet ir kitų JAV miestų 
gyventojams buvo žinomas Ja
ninos Mathews svarbiausios vei
kėjos vardas. Ji solistės Lionės 
Juodytės duktė, taigi lietuvaitė.

“Draugo” atstovui rūpėjo pa
tirti, koks buvo mažosios Jani
nos kelias į populiarumo bei pa
garsėjimo pakopą, kur Janina 
ligšiol rodėsi, kaip ji gyvena, 
ar ji šimtaprocentinė lietuvaitė 
ir kur ji ateity dar numato pa
sirodyti.

Prasidėjo “Darbininko” 
gegužinėje

Mažosios Janinos Aleksand
ros meno karjeros pradžia ten
ka laikyt 1962 m. įvykusią “Dar 
bininko” gegužinę, kai Janina 
teturėjo dvejus su puse metų 
amžiaus. Viena organizatorių, 
Gerdvilienė, motiną Juodytę, iš
tekėjusią už Mathews, ragino: 
“Duok mergaitę gegužinei...” 
Janina nuvyko ir be ypatingo 
pasiruošimo padainavo tris dai
nas ir pašoko. Vėliau ji sėkmin
gai dalyvaudavo ir visą progra
mą atlikdavo kitose “Darbinin
ko” gegužinėse.

1963 m. motinai L. Juodytei 
turint dainų rečitalį Town Hali, 
trejų metų dukrelė jau žinojo 
kiėkvdeną penkiom kalbom at
liktą dainą, motinai padėjo, sto
vėdama užkulisy, ir teigė: “Kai 
užaugsiu, ir aš būsiu čia...”

Netrukus jau Scenoje
Dar metams nepraslinkus, Ja

nina 1964 m. buvo pakviesta so
liste toje pačioje Town Hali. 
Tiesa, tai buvo vaikų rečitalis, 
bet gi ji savo pažadą išpildė.

Toliau jau vyko pasirodymai 
New Yorko valdžiai bei jos sve
čiams ir televizijos tinkle. 1964 
m. Janina vos ketverių metų 
atliko “Exodus” dainą, klausan- 

• tis tuometiniam New Yorko me
rui R. Wagneriui ir miesto sa
vivaldybės svečiams. Tais pa
čiais metais ji buvo pakviesta 
pasirodyti mero Wagnerio rezi
dencijoje Gracie Mansion. čia 
buvo susirinkę net apie 900 sve
čių, jų tarpe žymūs politikai. 
Janina čia dainavo viena him
ną. Ją sveikino politikai, o šen. 
R. Kennedy ją net apkabino.

Susidomėjo televizija
Priėmimas pas VVagnerj buvo 

perduotas televizijos žiūrovams, 
ir tą pačią naktį jaunoji daini
ninkė buvo pakviesta pasirody
ti teldvizijoje. Ją kvietė Jack 
Paar, bet New Yorko įstaigos 
pasipriešino, nes televizijoje te
buvo leista dainuoti ar šokti ne 
jaunesnėms, kaip devynerių me
tų. Vėliau Janina tose J. Paar 
programose dalyvavo.

Koncertai Floridoje ir 
New Yorko parodoje

1965 m. motina ir duktė vy
ko į Floridą ir abi dainavo ame
rikiečių ir savųjų publikai. Mia
mi Beach ir St. Petersburgo 
spauda anuomet rašė. teigiamai 
apie “dvi lietuvaites”. Buvo at
sitikimas, kad, motinai susir
gus, dukrelė atliko visą progra
mą. Floridoje jos dalyvavo ir 
trijose radijo programose.

Tais pačiais metais, sugrįžusi 
į New Yorką, Janina tris kartus 
dalyvavo New Yorko paviljone 
pasaulinėje parodoje surengtoje 
programoje.

Vėliau motina ir duktė daly
vavo Bostono Liet. Piliečių klu
be, kur atvykusiam gubernato
riaus pavaduotojui Janina įtei
kė Lietuvos vėliavą. Sekė keli 
.koncertai Putname (vysk. Ma-

tulaikio namų statybai parem
ti) ir Maspethe, New Yorke.

JAV televizijoje ir į Švediją 1 
Eidama 6 metus amžiaus, Ja

nina jau buvo paruošta daly
vauti televizijos programose. 
1966 m. ji dainavo ir šoko Joe 
Franklin TV programoje; be 
to, NBC programoje, Kraft Mū- 
sic Hali drauge su žinomuoju 
filmų aktorium Rock Hudson 
ir Connie Steve'ns. 1967 m, mo
tina su dukrele išvyko į {Švedi
ją. Janina buvo išmokusi ir 
“Grand Hotel” viešbuty, Stock- 
holme, paadinavo dvi švedų dai
nas.

1967 m. buvo lemtingi jau
najai dainininkei ir šokėjai į- 
zengti į pastovaus teatro sce
ną- ir ne kur kitur, o teatralinio 
New Yorko širdyje, Broadway 
teatre, visai netoli nuo Times 
aikštės.

Tais metais filmų gaminto
jas Robert Dahdah, pastatęs 
per pastaruosius penkerius me
tus 40 veikalų, pats parašęs mu
zikinį veikalą “Curley McPirrip- 
le”, ieškojo atitinkamos gabios 
svarbiausio vaidmens atlikėjos. 
Tai nebuvo lengva, Jaet pavyko 
Janiną rašti tiek per šokių mo
kyklą, kurioje ji mokėsi, tiek 
per fotografą Vytautą Maželį.

Dar septynerių metų nebaigu
si mergaitė, gavusi vaidįnimo, 
skriptą, jį išstudijuoja, pasiruoš 
dama sunkiam vaidmeniui per 
dvi savaites. Tai iš tikrųjų sun
kus vaidmuo, nes dviejų veiks
mų muzikiniame veikale (veiks
mas vyksta 1234 m. New Yor
ke) mažajai mergaitei teko ne 
tik vaidinti, bet ir atlikti eilę 
dainų bei šokti. (

Visi bandymai praėjo be kliū
čių ir Janina 1987 m. pradėjo 
teatrinę “karjerą”. Ji su neil-, 
gomis ' pertraukomis wko ligi 
šių metu pradžios ir, aišku, jai 
dar neatėjo galas.

Bent 450 spektaklių teatre
Tad ir .prasidėjo įtemptas dal

bas Bert1 Wheeler teatre. Pats 
pirmasis spektaklis buvo išpirk
tas. Buvo sėkmingi ir kiti, nes, 
jei veikalas New Yorke stato
mas dvejus metus ir daugjau, 
reiškia", kad jis traukia publiką 
vaidintojais, turiniu ar muziki
niu apipavidalinimu ir pan. šiuo 
atveju sėkmė reiškė New Yor
ko ir kitų miestų didmiesčio , 
lankytojų, šimtu tūkstančių tu- ! 
ristų, net ir užsieniečių dėmesį 
traukė 1957 m. scenoje švyste
lėjusi naujoji, po ilgos pertraur 
kos, net nuo 1930 — 1935 m., 
Shirley Temple ii malonu tarti 
— lietuvaitė Janina.

Tiesa, reikia pridurti, kad 
Curley vaidmens antrininkė bu
vo rasta ir kita jaunutė mer
gaitė, dviem metais už Janiną 
jaunesnė Robbi Morgan. Buvo 
ir dar viena, bet greitai pasitrau 
kusi. Janinai išaugus, atrodė, 
kad ji jau “per sena”, tad jai 
laikinai teko pasitraukti, ypač 
tėvui Mathews pernai mirus. 
Tačiau po pertraukos Janina 
vėl scenoje ir vaidino pakaito
mis pasikeisdama su R. Morgan. 
Tai buvo neišvengiama, nes vie
nai mergaitei “atlaikyti” aštuo
nis spektaklius per savaite ne
įmanoma veikalui einant dvejus 
su viršum metų.
Dėmesys ir simpatijos Janinai

Paskutinis> “Curley” vaidini
mas įvyko šių metų sausio 15 d. 
Per savaitę keturiuose spektak
liuose pasirodydavo lietuvaitė 
Janina ir keturiuose žydiškos 
šeimos atstovė Robbi Morgan. 
Kas gi pasirodė? Vyresnioji Ja
nina pavergė žiūrovų simpati
jas. Tai buvo aišku, kai žiūro
vai labiau lankydavo vaidinimus 
su Janinai svarb. vaidmeny, žy
miai mažiau, kai vaidino antri
ninkė Robbi.

Janinos populiarumas buvo 
aiškus ne tik j spaudą pažvel
gus/ bet ir keliolkią minučių 
vaidinimui pasibaigus, šių eilu-

čių autorius, pats šių metų pa
čioje pradžioje apsilankęs vaidi
nime, stebėjo, kai mažoji akto
rė ties teatro durimis pasiraši
nėjo autogrąfus ne tik vaikams. 
Ne tik New Yorko, bet ir St. 
Louis, Denver, Chicagos ar Co- 
lumbus gyventojams.

Paskutiniame spektaklyje B. 
Wheeler teatre apsilankęs, “Har 
per’s Bazaar” redaktorius susi
žavėjo Janina ir ją, po poros 
savaičių suradęs, nutarė, kaip 
‘speicial Broadway star” drauge 
su R. Morgan, parodyti žurna
le (š. m. gegužės mėn. laidoje). 
Tai ypatinga jaunosios aktorės 
nuotrauka.

Dar š. m. sausio niėn. Janina 
su Robbi buvo pakviestos daly
vauti CBS televizijoje, Mike 
Douglas Srow. Čia jos dainavo, 
šoko ir turėjo pasikalbėjimą.

Liepos mėn. vėl scenoje 
ties Atlantu

Žymus teatro vadovas David 
Merrilk šių metų vasarą nuta
rė Jonės Beach, ties New Yor
ko Atlanto pakraščiais, kur su
plaukia milijonai žmonių, pasta
tyti žinomąjį muzikinį veikalą 
“Sound of Music”. Kovo mėn. 
įvyko konkursas veikalui parink 
ti iš 6 mergaičių ir berniukų 
grupės. Dalyvių buvo net iki 
1000 ir ar reikia abejoti, — lai
mėjo mūsiškė Janina. Tai Guy 
Lombardo gamyba. Spektakliai 
vyks liepos - rugpiūčio mėne
siais ligi Darbo dienos.

Po Darbo dienos abi, motina 
ir duktė Janina, pakviestos su 
koncertais pasirodyti Long Is- 
land keliose kolegijose. Vienos 
valandos ir 15 min. programo
je Lionė atliks klasikines dai
nas, o duktė šoks ir dainuos 
Broadwąy melodijas.

O kas toliau? Kokie planai? 
Ledo čiuožėjų bendrovė “Ice 
Capades” jau buvo beveik susi
tarusi abi kviesti į pasirodymus. 
Gal pavyks susitarti rudens me
tu.

Ligšiolinis Janinos svarbusis 
globėjas, autorius ir veikalų sta
tytojas Dahdah pasiryžęs Ja
niną įtraukti svarbiausia vei
kėja į kitą savo rašomą veika
lą. Tai jau būtų 1971 m. pn.va
sarį. Tikėkime, Janina vėl ste
bins tūkstančius ir vis labiau 
kops naujosios Shirley Temple 
sėkmės bei populiarumo laip
tais.

Chicagos liet. jūros skautai, -ės ruošia savo laivelius plaukiojimo pra
tyboms Rako stovyklavietėje. Nuotr. V. Kauliaus, SJ

Lankė lietuvišką mokyklą
Ar Janina laiko save lietuvai

te? Neabejotinai. Ji tai visur 
pabrėžia — televizijoje, estra
doje ar kitur. Ji mokėsi Brook
lyno Apreiškimo parapijos mo
kykloje, dar 6 metų būdama 
lankė lietuvišką mokyklą šešta
dieniais, ji nenutraukė ryšių su 
mokykla ir dabar. Pvz. kai š. m. 
kovo mėn. Apreiškimų parapi
joje vyko konkursas, Lai Janina, 
kaip garsenybė, buvo pakviesta 
būti iškilmių vadove. Ji ne tik 
pasakė atitinkamą kalbą, bet ir 
vaikus, net ir kai kuriuos .vyres
nius už save parengė vaidini
mui.

Ji visa galva prašoko kitus 
vaikus. Ji, žinoma, ir teatro pub 
likai, ir TV žiūrovams ir išgar
sėjusi spaudoje, čia dar kiek 
spaudos atgarsių.

“Life” apie dviejų metų 
“stebuklą”

Milijoninio tiražo žurnalas 
“Life” pernai vasarą 1989 m. 
birželio 13 d. laidoje paskelbė 
straipsnį “Shirley or Curley”. 
Žurnalas, įdėjęs septynias nuo
traukas, jų tarpe ir Shirley 
Temple atvaizdą, nurodė, kad 
tos. mergaitės Broadway įvyk- 
džiusios stebuklą, nes vaidini
mas “Cutley” scenoje išsilaikęs 
daugiau dvejų metų. “Life” nuo 
mone, Sh. Temple su vad. “šei
mos komedijomis” filmuose lai
kai jau praėję, bet visvien R. 
Dahdah pavyko sukurti spek
taklį, kuris ir simpatiškas, ir 
visiškai švarus ir maloni pramo
ga kiekvienam žiūrovui.

Žinomas kritikas Emory De
ivis ypatingai iškelia Janiną, 
“nebe naujokę scenoje”. Jo nuo
mone, ji gabiausia iš visų Cur
ley vaidmens atlikėjų. “Long 
Island Press” kritikė- Shirley 
Harrison teigė, kad “Janina 
Curley vaidmeny iš tikrųjų ypa
tingai gyva, išmintinga ir mie
la. Ji dainuoja ir šoka nemen- 
kiau už suaugusius”.

1967 m. pradedant, kai Curley 
— Janiną scenoje pamatė tūks
tančiai žiūrovų, jų nemaža susi
žavėję siuntė laiškus, telegra
mas, kai kurie Janinos atvaiz

Kristina Nanzalova, 20 m., Čekoslo 
vakijos gražuolė, grįždama iš gra
žuolės rinkimų Miami, Fla., nebe
grįžo į savo komunistų pavergtą 
tėvynę, bet Vokietijoj Nuemberge 
paprašė pabėgėlio teisių.

t KOOPERATYVAI 
NEPATENKINA

VARTOTOJŲ
i At UoI+9 iį 3 1

savitarnos skyriui priskiriamas 
didelis prekybos salės plotas, o 
dalis fasuotų prekių ir toliau 
davinėjama senoviškai”.
Netesi kolūkiai ir statybininkai

KooperatyVų sąjungos pirmi
ninkas iškėlė daugelį negerovių, 
kurios stabdo kooperatyvimę 
veiklą:

Mažmeninės prekybos tinklo 
vystymui daug padėjo respubli
kos kolūkai. Jų jėgomis ir lėšo
mis buvo pastatyta 100 parduo
tuvių, kurias vėliau nupirko ko
operatinės organizacijos. Tačiau 
dar ne visų respublikos rajonu 
ir ūkių vadovai padeda stiprinti 
prekybos bazę.

Bet esant dideliems porei
kiams, vartotojų kooperacijai 
statybos darbus vykdo ir kitos 
statybinės organizacijos. Tačiau 
ne visada jos dirba rūpestingai. 
Blogai stato Kaimo statybos 
ministerijos Lazdijų mechani
zuotoji kolona, kuri niekaip ne
gali užbaigti preši trejus metus 
pradėtų darbų”.

Tokiose sąlygose veikia ta
rybiniai kooperatyvai Lietuvo
je,

dus kabino ant sienų.
Čia tik keli pavyzdžiai. Jean 

Barlovv, gerbėja iš St. Louis, 
telegramoje rašė: “Good luck, 
babe, to the worlds best little 
spoofer”.

Gen. Cinema Corp. direkto
rius Garry iš West Orange, N. 
Jersey, Janinos paveikslą pa
kabino savo įstaigoje.

Autografų prašymas — nuo
latinis reiškinys. Štai, nevvyor- 
kietė Weiss su vyru rašė Jani
nai: “Mūsų sūnus, 11 m. am- 
-žiaus, Michael, tiek buvo su
sižavėjęs jūsų vaidyba, kad jis 
sekmadienį vėl atsilankys ir jo 
kėdės nr. A-108. Jis bus laimin
gas, jei po vaidinimo už teatro 
durų galėtumėt jam duoti savo 
parašą”.

Ir tokių laiškų daugybė. Jie 
ir iš Kalifornijos, iš N. Meksi
kos ir iš to paties gimtojo 
Brooklyno, iš Chicagos ir iš ki
tų vietų.

Visi jie liudijo ir liudija, kad 
Janina, Juodytės duktė, dabar 
jau apie 10 metų amžiaus, bet 
dainininkė ir šokėja jau šešeri 
metai, yra neeilinis talentas.

Malonių kad ji garsėja, ir dar 
maloniau, kad ji kiekviena pro
ga pasisako esanti lietuvaitė.

Mažajai brooklynietei belieka 
palinkėti daug sėkmės ir vis ne
pamiršti, kad “esu lietuvaitė 
mergaitė”. Neabejojame, kad ji 
daugelį tūkstančių žavės ne tik 
šią vasarą, bet ir dar daugelį 
metų.

•

Marisol Malaret Contreras iš Puer- 
to Rico išrinkta “Miss Universe"

Not anymore anyway.
Especially ginče the new higher interest 

ra tęs went i n to effect.
U.S. Savings Bonds now pay 5% in

terest when held to maturity of 5 years, 
10 months (4% for the firat year; there* 
after 5.20% to maturity).

Interest likę that'makes Bonds a great 
way to save for the exti*a things that 
make living a little bit more fun. Boats, 
vacations, campers, a place at the lake or 
in the mountains. Things you cah enjoy 
while you’re štili feeling young.

You-can get your savings plan started 
by joining the Payroll Savings Plan where 
you work or the Bond-a-Month Plan 
where you bank.

Start saving now. Bonds are for more 
than retiring.

Bonds are a proud way to save.

lake stock in America.
Vfth higlMrpaying U& Saving. Bemfc,

Bonds are nfe. f f lošt, stolen, or destroyed, 
we replace them. \Vhen needed, they can be 
cashed at vour bank. Tax may be deferred * ’SS * 
until redemption. And always remember, -n„ ------ ,-------

SBJM631B

ŠILTA SROVfi ŠILDO 
VANDENYNĄ

Iš Meksikos įlankos šilta van
dens srovė veržiasi į Atlanto 
vandenyną ir teka toli į šiaurę 
skersai visą vandenyną ir net 
pasiekia Siaurinės Norvegijos 
pakraščius.

giltas vanduo iš (Meksikos į- 
lankos teka į šiaurės rytus. Ry
šium su tuo daugelis Šiaurinėje 
Europoje uostų visai neužšąla, 
dėka šiai šiltai srovei, Golflštro- 
mui. Bet kodėl šios srovės van
duo nesusimaišo su Atlanto van 
denyno vandenimis ir neatšą
la? (Tyrinėtojai mokslininkai 
aiškina taip: su Atlanto vande
niu nesimaitšo todėl, kad Golfš- 
tromo srovė yra tokia didelė 
ir galingai, kad ji nesuspėja su
silietė ir dalis jos nueina iki 
šiaurės Europos pakraščių. Pro 
Floridos smaigalį Golfštromas 
per valandą varo 100,000,000,- 
000 tonųdens, arba kitaip sa
kant, tūkstantį kartų daugiau 
vandens, negu į Meksikos įlan
ką neša galinga Mississippi upė. 
Vadinasi, tik dėl savo vandenų 
gausumo Golfštromas gali per 
vandenyną nutekėti kelis tūks
tančius mylių visai nesusimai- 
šęs šešiuose Atlanto vandeny
se. J. Mšk

SKELBKITE PARDUODAMUS 
DALYKUS DRAUGE 

PARDUODATE NAMĄ? BALDUS? AUTOMOBILĮ?
Geriausia vieta skelbtis Jūsų dienraščio ‘‘Draugo’’ puslapiuose. Re

zultatai būna geri, kaip matote iš šių liudijimų:

"Kai mano vyras mirė. aš norėjau parduoti automobili. Paskelbiau
"Drauge”) ir atsiliepė 15 asmenų. Pirmas nupirko. Pasiūlymas buvo ge
ras" (Mrs. S. S.).

"Mano darbininkė patarė man paduoti skelbimą j "Draugą", kai ai 
norėjau parduoti seną, didelį, gražų stalą, kurį man paliko mano bobutė 
Jau kitą dieną atsiliepė inteligentiškas vyras ir nupirko. Aš tik mokėjau 
$1.96 ir atsiliepė 5" (M. K.).

Paskelbiau namą pardavimui, ir adresas buvo klaidingai paduotas 
bet mano kaimynė, kurios adresas buvo pažymėtas, atsiuntė pirkėjus pas 
mane ir aš pardaviau trečiam lankytojui” (Mrs. B. B.).

Tokie paliudymai labąi dažni, dėlto apsimoka skelbtis dienraščio 
‘Draugo’’ puslapiuose.

Not eve. yone buys 
Bonds for ref irement.

ŽEMĖS TURTAI
Viduriniuose Rytuose, kaip 

sakoma, yra apie trys ketvirta
daliai visų ligi šiol pasauly ži
nomų skystųjų degalų atsargų. 
Didžiausias tas atsargas turi 
Kuwajata ir Saudi Arabija.

J. Mšk.

Paieškojimas
Paieškomas Jonas Kukša iš Lietu
vos Saulių miesto. Ieško Jonas Lei- 
ta, 3943 N. Darien st., Phlladel- 
phia, Pa. 19140. Žinantieji apie jį 
prašau pranešti man.

Viena iš 'daugiausiai perkamų 
knygą vra Juzės Oaiižvardienė*

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPIES

joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200. 
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.5C dol., galima gau- 
d DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos praši mi pridėti 5 proc
mokesčiams
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MAFIA KONTROLIUOJA 
NARKOTIKŲ 

KONTRABANDĄ

Vienas New Yorko teismo

REIKIA VANDENS
Mokslininkai tyrinėtojai sako, 
kad Sacharoj ir kitose žemės plo 
to dykumose tikras rojus pasi-

jlarys, kuriam yra pavesta sek darytų net iš sausiausio smėlio,
tii narkotikų platintojus, pa
reiškė spaudos atstovams, kad
SO—95 nąi'laatikų kontraban
dos yra mafijos rankose. Jie 
kontroliuoja narkotikų įveži
mą į Ameriką ir jų platinimą. 
Teismo narys pareiškė, kad 5 
tos gaujos nariai yra jau suim 
ti, bet tuo tarpu jiems byla 
nekeliama dėl tolimesnių suė
mimų ir aiškesnių įrodymų.

PORTORIKIETĮ PASKYRĖ
AUKŠTOMS PAREIGOMS
Portoriikiečiai New Yorke 

vis daugiau gauna aukštų val
džios tarnybų. šiomis dieno
mis į N. Y. policijos departa
mentą paskyrė policijos komi- 
sionieriaus padėjėju viešie
siems reikalams portorikietį 
Luiz Neoo, 38 metų amžiaus, 
baigusį mokslus Columbijos 
universitete, kur įsigijo advo
kato teises.

PANAIKINO NUOMŲ 
KONTROLĘ

New Yorko miesto taryba po 
ilgų ginčų 27 balsais prieš 2 
panaikino butų kontrolės įsta
tymą, kuris veikė 27 metus. 
Iš naujo įstatymo žinoma 
tiek, kad namų savininkai ne
galės kaip kas nori pakelti nuo 
mias, bet turės pristatyti namo 
išlaikymo knygas ir reikalavi
mus, kokios yra reikalingos iš
laidos jų pagerinimui. Tuomet 
valdžia duos leidimą pagal rei
kalą pakelti nuomą. Nuomų pa
kėlimas bus vykdomas palaips
niui ir pilnai įsigalios nuo 1972 
metų sausio 1 d. Nuomas bus 
galima pakelti kas antri metai 
po 7*4> procento. Ir dabar na
mų remonto reikalais, jeigu 
savininkas įrodys, kad reikia 
mamą remontuoti, galės pakelti 
nuomas. Išimtis daroma nuomi 
ninkams 62 metų ir daugiau 
amžiaus.

VANDUO TURTINA
Žemės planetoje yra dauf 
aemonių žmones padaryti tur 
ilgais. Juk žemėj nėra nei vie 
>s neturtingos vietos; reiklia 
ip suprasti, kad yra galimy- 
ų pasiekti turtų net tuščiose

mederiingiausiose žemės vie- 
•vėse. Net ir didžiulė I3acha- 
>s dykuma yra turtinga gal
ybėmis, kad tik žmogus suge
ltų ją tinkamai x panaudoti.

SPORTAS
(Atkelta iš 2 psl.)

riek Henry distrikto Junior 
Olympics kvalifikacinėse leng
vosios atletikos varžybose Rita 
Čyvaitė nušoko į tolį 18’-0” 
(5.485 m), jau ketvirtą kaitą, 
šiais metais, pagerindama Š. 
Amerikos lietuvių moterų ir mer 
gaičių A ir B kl. rekordą, kurį 
paskutinį kartą buvo pasiekusi 
liepos 10 d. (17’-6”). Tose pa 
čiose varžybose ji prabėgo 75 
jd. per' 9.2 sek. Abejone rungty
se ji lengvai laimėjo pirmas vie 
tas ir kvalifikavosi į finalines 
Cuyahoga County Junior Olym- 
pic varžybas, kurios įvyko lie
pos 31 d. James Rhodes H. S. 
stadione ir buvo rodomos televi 
zijoj, kanale WJW. Rita daly
vavo mergaičių 14-15 m. grupėj.

Tose pačiose varjybose kita 
žaibietė Ilona Ciuberkytė laimė 
jo pirmą, vietą šuolyje į tolį pa
sekme 13’-3” ir antrą vietą 50 
jd. bėgime. Ilona dalyvavo mer
gaičių 12-13 m. grupėje ir taip 
gi kvalifikavosi į finalines var
žybas.

Primintina, kad šios varžybos 
neturi nieko bendro su Lake 
Erie AAU Junior Olympios, ku 
rios įvyko liepos 10 d. Jos yra 
skirtos tik dėl Cuyahoga County 
ir jų rengėjai yra Clevelando 
miesto rekreacijos departamen
tas, remiamas televizijos toties 
WJW ir dienraščio Plain Dealer.

jei jam galima 
vandens.

būtų suteikti

TELEFONINIAI PASIKALBĖ
JIMAI SU KUBA

Tarp Amerikos ir Kubos pra

muš. Cnstro leido kubiečiams 
telefonu kalbėtis su asmenimis 
gyvenančiais Amerikoje. Tačiau 
telefono pasikalbėjimo mokestį 
privalo sumokėti iššauktasis 
Amerikoje. Jau pirmomis die
nomis buvo tūkstančiai tokių 
pasikalbėjimų, daugiausiai su 
kubiečiais gyvenančiais Miarni 
ir New Yorke. Kl.

MISCELLANEOUS

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

TELEF. — 268-8733

APDRAUDĘ AGENTŪRA 
Sumų, tr>*ybea

blznv
.yutoinobUių.

dėjo veikti telefoninis susisieki- šiinsi.
Abejingą ne bet kuo pavad-

PalUKiuN LsMlmo 
kėjimo sulygo*.

J. 1* A U E V 1 C 1 U S 
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

j i'«asa

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 1 VI I s U E L L A N E O U S

Brighton Parke išnuomojamas 5 Illllllllllllllt1llllllflllllllllllllllll||||||||||||  
kamb. erdvus butas su, centrahniu i. ' VALOME
šildymu 2-me aukšte vyresnio am
žiaus porai. Skambuiti po 5 valan
dos popiet — tel. 927-6378.

R E AL ESTATE

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

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

iHiHiuiiiiiiiimiHiHHHimniHnmimmii

D B M E S I O I
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KaDIO programa

A. -f- A.
ALFONSUI' NEVARDAUSKUI 

mirus, jo dukteriai MEILUTEI ERINGIENEI, žentui 
LEONARDUI ir anūkams ANTANUI ir ALGIUI reiškia
me užuojautą ir kartu liūd'me.

Dr. Gabrielius ir Kathe 
Misevičiai

Ger'ems bičiuliams
ADOMUI DIDŽBALIUI ir ANTOSEI 

RAČIŪNIENEI ir jų šeimoms, 
seseriai Urugvajuje mirus, nuoširdžiausią užuojau
tą reiškiame ir kartu liūdime.

Juknetiių šeima 
Antanina ir Albinas Repšiai

Solistei
DANAI ST ANKAITYTEI,

jos tėveliui mirus, reiškiame gilią užuo
jautą.

Brighton Parko Lietuvių Bendruomenės 
VALDYBA

A. + A.
VLADUI STANKAIČIUI

mirus,
velionio ŽMONAI. DUKTERIMS. SŪNUI IR JŲ ŠEI
MOMS, re škiame gilią užuojautą.

Irena ir Mečys šilkaičiai

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjui Savanoriui

A. -j“ A.
PETRUI ASAUSKUI

mirus, jo žmonai IZABELEI ir giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia

L. K. K. S. Sąjungos 
Chicagos V. D. Skyriaus Valdyba

LAIMUTEI ir LEONARDUI ERINGIAMS, dėl jų tėvelio 
if uošvi©

A. T A.
ALFONSO NEVARDAUSKO

mirties, reiškiame giliausią užuojautą.

Bruškių šeima

A. + A.
ERNESTUI SMITUI

mirus, jojb liūdinčią šeimą: žmoną — Ponią STASĘ 
ŠMITIENĘ, dukreles ir sūnų nuoširdžiai užjaučiame.

Kazys Miltakis ir dukros:
Yolanda Baužienė, Ismena Lefkienė

Mylimai motinai ir uošvei

A. -f- A.
ONAI RIMIENEI

mirus, jos sūnui ALFONSUI ir marč'aif ALDONAI RI
MAMS bei šeimai reiškiame gilią užuojautą

Aldona ir Marius Sodoniai 
Marcelė Stepaitienė
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
'Krautuvė Marąuette Parke 

Pardavimas ir taisymas

MIGLINAS
2346 W. 69th St. — tel. 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063
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MOVING
SERENAS perkraustd baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8068

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

CONTRACTORS
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STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus.

Petrauskas Builders & Co.
Tel. — 585-5285 

imiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiimiii

VACY
CONSTRUCTION C0.

= REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

MOT Wwt OOtb Steert
VeL SSB 4-7482

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- 
If 0.1X1 fįt

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

Telefonas VI 7-3447

Modem 2 flat. 6 & 6 65th & Ar- 
tesian. Air conditioned, carpeting, 
drapes, stove, refrig., finished ba- 
sement. $150 a mo. ineome. Low 
30’s. Mušt see. 436-5135

Ypatingai puošnus 8 kambarių 
COLONIAL tipo mūrinis namas. 
Išklotas kilimais. Užuolaidos, cent- 
ralinis vėdinimas. 2 židiniai (Fire 
places), 4 ypatingai erdvūs miega
mieji 2]/2 vonios. Mūrinis 2 autom, 
garažas. Įrengtas rūsys. BOGAN 
apylinkėje. Apie $30,000.00. Dėl 
susitarimo pašaukite: GR 6-6340.

Taverna, duodanti geras pajamas. 
Dvi Krautuvės ir 50 pėdij sklypas

automobiliams pastatyti.
Taverna su apribotu leidimu piet

vakarių priemiestyje.
Ekstra didelės brutto pajamos iš 

tavernos.

ZICKUS REALTY CO. 
5900 W. 87th Street 

Chicago, BĮ. — Phone 424-4450

Condominium. Deluxe apt., 2 
baths, 2 bedroom, large balcony, 
fully carpeted, air-conditioned. 
10332 S. Crawford Avė., $32,000. 
Call daily between 8 and 5.

Namas ir 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. hungalo-n. 6 kamb., Įrengtas

skiepas. 60 ir Prancisco.
1% aukšto. 6 ir 6 kamb.. erdvūs

butai. Modern. virtuves ir vonios. 
Prie pat Marijos mokyklos.

Insurance — Ineome Tau 
Notary Public

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd St., CL4-2390

0 kamb. 20 m. švarus mūr. bunga- 
low prie 71-os ir Cal ifoirnia. 45 p. 
sklypas, S auto garažas. $24,000. 
Palikimas. 2 butai imi 5 kamb. mūr.
prie 69 ir Rookwell. 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.

0 kamb. mfir. bungalovv prie 67- 
tos ir California. Gazo šiluma, 2-jų 
auto garažas. $20,900.

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARIA

TAS, IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. — Tel. 925-6015

REAL ESTATE

4 nauji mūriniai namai — 3-jų 
mieg. Lemonte. Galėsite užbaigti 
patys arba mes pabaigsime.

P. ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter Street, Lemont, III. 

Telef. — 257-6675

A. ABALL ROOFING C0
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus Tai
•ome arba dedame naujus kaminus 
finas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
tome iš lauko Taisome mūra “tuok 
polnting’. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

Tel — LA 1-6041
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiba.

SIUNTINIAI j LIETUVA
COSMOS PARCELS EAPRESS

(Llcenaed by VNE8HPO8TLTORG > 
2501 W. (ifttli St., Chicago, OI. 60629 
8333 S. Halsted, Cldoago, UI. 6066K 

Tel. WA 5-2737; 254-3320 
įvairių prekių pasirinkimas, moto- 
ciklai, šaldytuvai, maištas, doleriniai
CEFTIFIKATAI.
___ E. Žukauską-
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DAŽYMAS
Pigiai dažau namus Iš vidaus n 
lauko. Valau kilimus ir baldus

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1051*

iiiiiiiiiiiiiiiiuiimimiiiiiiiiimiimiiiimii

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P NEDZINSKAS, 4065 Archer A\ 
Chicago. UI. 60682. 1«L YA 7-5980

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomoblliai, šaldytuvai, televizilos, do 
ler. certifikatal, maistas, akordeonai
2«OS W. 09th St., Chicago. III. 6O62I 

I TELEF. WA 5-27S7

A. VILIMĄ 
MOVING

Apdraustas perkraustymas
— Įvairių atstumų

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

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Ineome Tax 
Notariatas Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BE LL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2288

Tvarkingas, teisingas ii greitas 
patarnavimas visais Real Estate 

' reikalais. Be to, veikia Notariatas.
1 Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Ineome Tas ir atliekami kitokį 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTiARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Remkit tuos bmūerius. kurie Perskaitę “Draugą", duo* 
skelbiasi dienraštyje ‘‘Drauge kitę kitiems pasiskaityti.

REAL ESTAT

SALES ■ NMTSASESa lUNUENEIT

Mombvr af «.
AL£X S A TfiS — flEA L IŪR

Mato Office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, Illinois. Tet OL 6-2283 
Turime šhntus namų Berwyne, Cioeroj, Riverside, La Grange Parį,

Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | musų įstai
gą ir išsirinkti iš katalogo.

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas 

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

Iš Romos gavome keletą 
egzempliorių kunigams skir
to naujo mišiolo

MIŠIŲ EIGA,
kurį išleido Vakarų Europos 
Lietuvių Sielovados Centras.

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

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš Btotiea 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
men tarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Ėlorists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E, 
Broadway, So. Boston, Mass. Tet 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas b 
dienraštis Draugas.
Illlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll
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Draugo spaustuvėje gali
ma gauti veltu; medinių 
platformėlių (sk:ds) — dy
dis apie 3x4 pėdų ir 8 col. 
aukščio. Kreipkitės į Drau
go spaustuvę 9 iki 5 v. v
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii

IEŠKO NUOMOTI

Vyresnio amžiaus moteris ieško 
mažą butą arba kaimb. Brighton 
Park apylinkėj. Skamb. 652-7612

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama maisto ir likerių 
krautuvė liet. apylinkėje. Kreiptis 
tel. RE 7-7911

DRY CLEANING STORE
Gioss over 30,000 yetu-ly Indudes 

panei trudk store enuipment and 
established oustomer route in South- 
w ėst Suburbs.
Mušt sacrifice — totai price $6,500 
Tel. FA 3-6092; Eves — 366-1778

FOR SALE
Print shop eąuipment—plate mark- 
er, printer collator, punch and 
binder.

Phone - 582-2441

HELP VVANTED — MOTERYS

Short Order Cook
Hours — 9 A.M. to 3:30 P.M.

Steady work. Apply in person —
Florence McClain

MEYER3 DEPT. STORE 
4805 So. Ashland Avė.

HELP VVANTED — VYRAI

MAINTENANCE MAN
To do general cleaning in Office and 
shop

REVERE
PHOTO ENGRAVING

712 So. Federal Street 
TEL. — WA 2-9816

‘Exeellent Imimediate Opening-” 
STOCKMEN — VVILL TRAIN 

Young men with good memory — 
for steady year round work. Co. 
benefits, 40 hr. week — congenial
wonking conditions. Apply:
1328 S. Miehigan, Tel. WE 9-2723

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

PHYSICAL THERAPIST
Immediate opening for Registered Physical Therapist in large 

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

and major medical insurance. Write, Wire or CaU —

MISERICORDIA HOSPITAL
DIVISION OF MCMC

54th & Cedar Avenue, Philadelphia, Penna. 19143 
(215) SH 7-7600, Evtension 385
An Eąual Opportunity Employer

HELP VVANTED —VYRAI

EXCELLENT IMMEDIATE OPENINGS!”

MECHANICS AND 
SET-UP MEN

STEADY YEAR ROUND WORK 
NO LAY-OFFS 

GUARANTEED OViERTIME 
COMPANY BENEFITS INCLUDE INSURANCE,

PAID VACATION, ETC.
VERY CONGENIAL WORKING CONDITIONS

APPLY N O W

OTTEN MANUFACTURING COMPANY 
8340 South Birkhoff — 650 West — 

or call — 487-9191

-



JAUNIMO DRAUGUI 
AMŽINYBĖN IŠKELIAVUS 

A. a. mokyt. Jurgis Radvilas

Naktį j rugpjūčio 5 d. Cice
ro mieste po ilgos ir sunkios 
ligos mirė mokytojas ir buvęs 
didelis jaunimo draugas Jurgis 
Radvilas. Liūdna stovėti prie 
kiekvieno mirusio pažįstamo 
karsto. Dar liūdniau apsidaro, 
kai prie karsto rauda trys dar 
tėvo globos labai reikalingi vai
kučiai ir taip anksti našle pasi
likusi žmona.

A. a. mokytoją Jurgį Radvi
lą gyvenime teko stebėti ir su 
juo dalintis daugiausia džiaugs
mingesnėmis akimirkomis. Bet 
mažai kam žinoma, kiek jam ir

* jo artimiesiems yra tekę pergy
venti nelaimių. Apie tai jis ma
žai kam pasipasakodavo. Visų 
pirma, bolševikams antrą kartą 
į Lietuvą grįžtant, vokiečiai 
Žemaitijoje nušovė jo brolį kun. 
Radvilavičių. Vokietijoje auto 
nelaimėje tragiškai žuvo kitas 
jo brolis. Tas nelaimes jautrios 
širdies Jurgis labai skaudžiai

I išgyveno. Būdamas giliai religin 
gas, Jurgis Radvilas buvo nu
matęs likti kunigu. Bet, netekęs 
vienos akies, Eichstaetto kuni
gų seminariją turėjo apleisti. 
Tada pasirinko mokytojo ke
lią. Kurį laiką mokytojavo Eich 
staetto lietuvių gimnazijoje, dės 
tydamas lotynų kalbą. Jį labai 
pamilo mokiniai. Pasidarė tie
siog nebeišskiriamas mokinių 
draugas, juos žavėjęs savo slė

nios švelnumu, dideliu nuoširdu
mu ir draugiškumu.

Kažkokie keisti Vakarų alian-
tų potvarkiai bei skriningai pa
lietė ir Jurgį Radvilą. Jis tu
rėjo palikti Eiehstaefctą, gimna
ziją ir jį taip pamilusius moki
nius. 1949 m. pavasarį Jurgis 
Radvila atsirado didžiojoje Diep 
holzo lietuvių stovykloje. Sto- 
vykios vadovybė jį apgyvendino 
mano kambaryje, nes agrono
mui Juliui Grinkevičiui emigra
vus į JĄ^Jjis mirė 1951 m. 
Chicagoje), buvo tuščia vieta. 
Per kelis mėnesius stebėdamas 
Jurgį, grėit įsidėmėjau, kokia 
tai miela, sociali, tiesiog šventa 
asmenybė. Jis spinduliavo ne
paprasta artimo meile ir neme
luotu religingumu. Nuėjęs mo
kytojauti į Diepholzo stovyklos

■♦lietuvių mokyklą, jis greit susi
draugavo su mokiniais ir buvo 
mylimas nemažiau, kaip Eich- 
staotto gimnazistų. Gimnazijos 
ir pradžios mokyklos mokyto
jai, o taip pat ir šviesesni sto
vyklos gyventojai greit pažino 
Jurgio gerąsias ypatybes ir be
matant susidarė gražus jo drau 
gų bei gerbėjų ratelis. Mūsų 
kambaryje visada būdavo pilna 
svečių, nes Jurgio Radvilos as
muo juos kažkaip traukė, vilio
jo. Iš jų ypač prisimenu cle- 
velandiškį ateitininkų veikėją 
mokyt. Simą Laniauską, inž. 
Juozą Letaitį, poetą Joną Minel- 
gą ir daug kitų.

♦ Atvykęs į Ameriką, Jurgis 
Radvila apsigyveno East Chi
cagoje. Vieną vakarą su Adol
fu Markeliu pas Jurgį nusive- 
žėm iš'stovyklos laikų pažįsta
mą mok. Leonorą Vasiliauskai
tę. Matomai, greit vienas kitam 
patiko, nes Jurgis netrukus per 
sikėlė į Chicagą ir vedė Leono
rą. Teko dalyvauti džiaugsmin
goje vestuvių puotoje, vėliau 
krikštyti dukrą Loretą, taip pat

dalyvauti dukters Felės bei sū
naus Viktoro krikštynose. Tai 
vis buvo džiaugsmingos akimir
kos tarp Diepholzo ir Cicero.

Bet Amerikoje Jurgis Radvi
la kažkaip pasikeitė. Nutrūko 
jo ryšiai su jaunimu, su visuo
mene. Visą dėmesį paskyrė šei
mai, nepaprastai mylėdamas 
savąjį atžalyną. Mokyklai ir vi- 

Asai lietuvių bendruomenei dirb
ti stojo jo žmona. Sakyčiau, a- 
bu pasikeitė postais, kad nenu
kentėtų ir šeima ir kartu. lie
tuviško darbo barai, ypatingai
jaunimo organizacijos.

Nežinau kodėl, bet Jurgį Rad
vilą kai kurie ciceriškiai tie
siog vadino atsiskyrėliu, keis
tuoliu. Ir mano akyse paskuti
nių kėlių metų bėgyje Jurgis

Radvila jau buvo kiek pasikei
tęs : mažiau kalbus, daugiau 
užsidaręs. Matomai, busimosios 
sunkios ligos pradžia jau jį kan
kino. O jis dar taip norėjo iš
mokslinti ir ant kojų pastatyti 
savąjį atžalyną, bet lenktynes 
laimėjo mirtis ir a. a. Jurgio 
Radvilos palaikai šiandien jau 
karste.

Liūdi vyro ir tėvo šeima, liū
di giminės ir visi jį pažinusieji. 
Tikiu, kad šis nekrologas pa
sieks daugelį po pasaulį išsisklai 
džiusių buvusių jo mokinių, at
nešdamas liūdną žinią, kad gy
vųjų tarpe nebėra buvusio jų 
taip mylimo mokytojo, auk
lėtojo ir draugo. Vi. Būtėnas

,A. a. J. Radvilas

Mūsų kolonijose
Rockford, III.

ROCKFORDO LIETUVIŲ 
MOTERŲ ŽINIAI

Čia nesenai įsikūręs ^Lietu
vos dukterų” dr-jos skyrius ren 
giasi vartotų drabužių ir kt. 
daiktų išpardavimui. Tai įvyks 
Lietuvių klubo patalpose rug
pjūčio 26 ir 27 dienomis nuo 8 
vai. ryto.

Yra telkiami tiek drabužiai, 
tiek visokie kiti daiktai. Rock
fordo moterys prašomos surink 
ti atliekamus dar tinkamus nau
dojimui drabužiu^ (moterų, vy
rų, vaikų, indus, žaislus ir kt.) 
ir atvežti į Lietuvių klubą rug
piūčio 24 ir 25 dienomis po pie
tų bei vakarais. Jei kas atvežti 
negalėtų, tai prašoma telefo- 
nuoti porą dienų anksčiau 965 - 
1055 arba 968 - 6307.

Reikalinga taip pat ir talka. 
Tad moterys yra kviečiamos 
padėti pravedant išpardavimą 
surinktų daiktų. Visi, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidės 
prie to išpardavimo pasisekimo, 
tuo pačiu prisidės ir prie sutei
kimo lėšų labdaringiems tiks
lams. Jiems iš anksto ačiū.

Valdyba

— New Yorkas. — Prieš 200 
metų buvo suteiktas pirmas me 
dicinos daktaro diplomas Ame
rikoje. Diplomą gavo Robert 
Tucker 1770 metais, gegužės 15, 
iš Kinig College, dabar Colum- 
bia Universitetas.

iiiiiiiiiimimiimimiiiiimiiiiiiiimiiiiiin
DRAUGAS — DIDŽIAUSIAS 

IR PIGIAUSIAS
DIENRAŠTIS

Ar Jūs žinote kiek didelių dien
raščio puslapių kas savaitę gauna 
kiekvienas “Draugo” skaitytojas:

Mūsų skaitytojai kiekvieną sa
vaitę gauna nemažiau kaip 54 
dienraščio puslapius. Taip pat rei
kia pastebėti, kad kitų dienraščių 
prennumeratoriai moka dviem ar 
daugiau dolerių didesnį prenume
ratos mokestį.

Taigi Jums. tikrai apsimoka skai
tyti “Draugo” dienraštį, geriausia 
informuotą ir plačiausia skaitomą 
lietuvių laikraštį laisvajame pa
saulyje.

Prenumeruokitės patys ir ragin
kite kitus skaityti Jūsų dienraštį 
— Draugą !
lllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIH

“Nemuno” stovyklos šeimininkes su stovyklos viršininku. Iš k.: P. 
Baužys, J. Kuprėnienė, D. Česnauskienė (vyr. šeimininkė), A. Gele- 
žiūnienė, J. Miknaitiėne. Trūksta Br. Kiaulėnienes.

Nuotr. V. Kauliaus,

Mokslo metų belaukiant

Jaunimas baigė mokslo metus j 
ir išsiskirstė vasaros poilsiui 
Laisvės metai, gyvenant gim
tajame krašte — Lietuvoje, pri
augančios kartos nekėlė tiek rū
pesčių, kaip kad jis kelia dabar, i 
svetimoje pastogėje. Savame j 
krašte jaunimas nesusidūrė su i 
tais nutautėjimo pavojais, su 
kuriais jis sutinka svetur kiek
viename gyvenimo žingsnyje. 
Mūsų jaunimas telanko sveti
mas mokyklas. Tik nežymi da
lis turi progos lankyti lietuviš
kas mokyklas. Lankantieji sve
timas mokyklas susiduria su 
dideliais nutautinimo pavojais. 
Čia tik tegali talkon ateiti pa
tys tėvai ir pagalbinės lituanis
tinės mokyklos. Kai dėl pagal
binių mokyklų, tai jos tegali 
šiek tiek lietuviškąjį jaunimą 
sulaikyti nuo susiliejimo su sve 
tima aplinka, o tuo pačiu ir nuo 
nutautėjimo. Kai svetimas mo
kyklas lankąs jaunimas yra at
likęs pamokas mokykloje ir jas 
paruošęs sekančiai dienai, tik 
tada jis atspėjamu laiku gali 
lankyti lituanistinę mokyklą. 
Tačiau ne visi svetimose mo
kyklose besimoką lietuviukai tu 
ri progos lankytis lietuviškose 
mokyklose. Nes ne visose lietu- ■ 
vių kolonijose tos mokyklos vei
kia.

Spraga
Tokiu atveju lietuviškojo auk 

Įėjimo ir mokymo srity susida
ranti spraga tenka taisyti pa
tiems tėvams. Bet ir jie ne visi 
šitam ugdymo darbui pakanka
mai pasiruošę, stinga laiko, kas 
dien grįžta iš darbo išsemtomis 
jėgomis. Tiesa, čia talkon gali 
ateiti atitinkama literatūra, laik 
rašteliai ir atitinkamo turinio 
jaunimui skaitytinos knygos ir 
lietuviškos plokštelės. Gera kny
ga daugiau gali turėti prie lie
tuvybės jaunimą rišančios įta
kos, negu kartais kam gali at
rodyti.

Be rūpesčių jaunimą išlaikyti 
lietuviškoje dvasioje, ypač va
sarą poilsiaujant, neleisti jiems 
paskęsti svetimoje aplinkoje,

JONAS DAGYS
Gyveno 1512 N. 16th Avė., 

Melroso Park, III.
MirS rugp. 5 d., 1970, 8 vai. 

ryte.
Amerikoje išgyveno 20 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Vanda (Vainauskai- 
tS), duktS Zita, žmonos brolis 
Adolfas Vainauskas, jo žmona 
ir duktė.

Kūnas pašarvotas Bormann 
koplyčioje, 618 N. 16th Avė. 
Melrose Park, Iii.
rugp. 8 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Saldžiau
sios JSzaus širdies parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldi, bus nulydė
tas į Queen of Heaven kapi
nes, Hillside, III.

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

Nuliūdę: žmona. duktš,
žmonos brolis ir jo šeima.

Laidotuvių direktorius Bor
manui. Tel. Fl 4-0714.

t

Labai svarbu nuspręsti, ku
rion mokyklon leisti.

Šis klausimas kyla tiems tė- J. Miškinis

Gyveno 4554 S. Mozart Str.
Mirė rugp. 4 d., 1970, 10:30 vai, vakaro, sulaukęs 60 m. am

žiaus.
Gimė Chicagoje.
Pasiliko dideliame nubudime žmona Mary, po tėvais Ruffino, 

duktė Madeline Kazokas ir jos vyras Thomas, 1 anūkė Renee 
Ann, brolis Phillip ir kiti giminės, draugai ir pažįstami,

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 S. Califomia
Avė,

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugp. 8 d. iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasid. P. Švč. parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į St. Mary’s Cemetery.

Nuoširdžiai kviečiame visus: giinines, draugius ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas, brolis ir giminės.
Laidotuvių direktoriai Gaidas ir Daimid. Tel. LA 3-0440

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FariltH—

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

A. + A.
EUGENIJA BETKAUSKIENE '

Po tėvais Paulauskaitė — muziko Vlado Paulausko duktė 
Gyveno 2220 South 60th Court, Cicero, Illinois.
Mirė rugp. 6 d., 1970, 7:10 vai. ryto, sulaukusi 60 an. am

žiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Platelių parapijos. Amerikoje iš

gyveno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, dvi dukterys: 

Rasa Girkienė, žentas Kęstutis, anūkai: Henrikas ir Edvar
das; Lakštūnel Vėžienė, žentas Gintautas, anūkė Vaiva, švo- 
gerka Elena Dūdonienė. Lietuvoje liko seserys: Alė Dapkienė, 
Jadvyyyga Raslavičienė ir Justa Garnienė su šeimomis, Aus
tralijoje likc( brolis Gediminas Paulauskas su šeima ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Lietuvos Dukterų Draugijai ir Panevėžiečių 
draugijai.

Kūnas pašarvotas Jean Vance koplyčioje, 1424 So. 50th 
Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 8 d. iš kop
lyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos baž
nyčią^ kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero Lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Vyras, dukterys, žentai, anūkai, brolis ir giminės.

Laidotuvių direkt. Jean Vance. Tel.: 652-5245.

MARQUETTE FUNERAL HOME 
-TĖVAS IR SŪNUS - 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7!st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

Savininko

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapiniu 
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE

Telef. — CEdarcrest 3-6335

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
Laidotuviy Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios

4330 South Califomia Avenue
Telefonai: Lfl 3-0440 ir LA 3-9852

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

24#4 W. 89th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Plaot Tel. Vlrginia 7-6672

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Ava. TeL YA 7-1138PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. Califomia Avė. Tel. LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50tb Avė, Cicero, UI., Tel. OL 2-1008

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 So. Lituanica Avė. TeL YArds 7-8401

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% West O5th Stroet 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8054 Ir GR 0-4330

g e l e s
Vestuvėms, banketams, laidotuvSms 

Ir kitokioms progoms
GUŽSAUSKŲ 

2443 VV. 03rd Street, Chicago, Illinois
TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834
Beverly Hills Gėlinyčia

LIETUVIŠKO STILIAUS
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road,
Chicago, III. 60629

ČESLOVAS VITKAUSKAS 
District Manager 

Tel.: 585-0242 ; 585-0243

PAMINKLAI

| vams, kurių vaikai baigė vidu
rines mokyklas. Mat, jaunieji 

' gerai neapsisprendę norį stoti į 
aukštąsias mokyklas studijuoti 
tokių dalykų, kurie kartais bū
na nepritaikyti gyvenimui. Tai 
šį klausimą tėvams pasiryžu- 

i siems vaikus leisti aukštųjų 
' mckslų studijuoti reikia atsi
dėjus pasvarstyti. Taip pat ne
leisti iš dėmesio tai, kad geras' 

i vienos kitos srities specialistas 
į kiekvienu atveju turės progos 
l progresuoti ir tuo pačiu suda
rys mūsų tautai garbės ir pasi
didžiavimo.

Šie du klausimai — jaunimą 
išauklėti lietuviškoje dvasioje 
ir jį nukreipti į mokyklą, kurią 
baigęs jis užsitikrintų sau atei
tį ir būtų naudingas Lietuvai. 
Tėvams lietuviams turėtų būti 
pats savrbiausias rūpestis.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1970 m. rugpiūčio 6 d. 1
■ .... —-„ i į   ...................— — ■

DĖL KO KARIAUJAMA

Pramonė, žaliava, rinka yra 
bene svarbiausieji klausimai, ku 
lių dažnai nepavyksta taikiu bū
du išspręsti. Pvz., I-jio pasauli
nio karo metu kariavo dėl Elza-

A. f A. JURGIS RADVILAS
Gyveno 1434 So. 51st Ct., Cicero, III.
Mirė rugpiūčio 5 d., 1970, 3:25 vai. ryte, sulaukęs 50 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr.
Amerikoje išgyveno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eleonora (po tėvais 

Vasiliauskaitė), 2 dukterys Loretta. Felicija ir sūnus Vikto
ras, uošvienė Matilda Vasiliauskienė, švogeriai Justinas ir Ig
nas Vasiliauskai su šeimomis, Kanadoje liko sesuo Juzė Kai
rienė ir šeima. Lietuvoje liko brolis Juozas su šeima, uošvis 
Juozas Vasiliauskas ir švogeris Zigmas Vasiliauskas ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. j

Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 S. 
50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugp. 8 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bua atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero Lietuvių kapines.

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

Nuliūdę:'Žmona, dukterys ir sūnus.
Laidotuvių direktorius Vasaitis - Butkus. Tel. OL 2-1003

so geležies, dėl Irako naftos, 
dėl Afrikos kolonijų ir t. t. II- 
jo pasaulinio karo kilusio prisi
dėjo dar keletas naujų klausi
nių, kurių tarpe buvo svarbiau
sias __ tautinis teritorinis klau
Simas.
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X Teklė Norbutienė, Vyčių 
sendraugių kupos narė, išbuvus 
6 savaites Šv. Kryžiaus ligoni
nėje, grįžo į namus, 4239 So. 
Washtenaw, Chicagoje baigti 
gydytis. Vyčiai linki jai pa
sveikti ir dalyvauti seime.

X ‘^Lietuviai Televizijoje” 
aptars lietuvių senelių namų 
statybos reikalus šį sekmadie
nį, rugpiūčio 9 d., 8:30 v. v. 
26 stotis. Pranešėjai Komas 
Raudonikis, svečias iš Naujo
sios Zelandijos, ir Jonas Ado
mavičius, M. D.

x Pov. Dirkis, Alvudo kultū
rinių paskaitų vedėjas, rugpiū- 
čio 8 d. 6 v. v. Marąuette Par
ko ąžuolyne Alvudo vakaroji
mo metu kalbės tema: “Proto 
ligų ir psichologinių kūno ligų 
priežastys.”

X Aukotojai ir rėmėjai__ tik
rieji lietuviškos spaudos leidė
jai. “Draugą” aukomis parėmė: 
po 3 dol. — K. Tautfkai, Jadv. 
Jankauskienė;; 2 dol. — J. Gi- 
pas; 1 dol. — VI. Bačiulis. Vi
siems tariame ačiū.

X Nuoširdi parama reikalin
ga mūsų spaudai. “Draugų” au
komis parėmė: 3 dol. — T. Za- 
įborskienė; 2 dol. — J. Bajori- 
nas. Nuoširdžiai dėkojame.

X Elvyra Vadopalienė iš 
Glen Dale, Md. įstojo nariu į 
Lietuviškos Knygos klubą ir už
sisakė Aloyzo Barono knygų.

X Sekmadienį visi vykstame 
į susivienijimo gegužinę, š. m. 
rugpiūčio mėn. 9 d. 1 vai. p. p. 
Bnizgulienės sode 8200 So. 
Kean Avė. įvyksta 228 kuopos 
Amerikoj susivienijimo gegu
žinė.

Aukštųjų svečių tarpe bus 
mums lietuviams draugiškas 
Cook County prezidentas
George W. Dunne ir kiti rep
rezentaciniai komiteto nariai 
Albertas Kerelis, Juozas Ba
cevičius, Edmund Mithell ir 
Stanley Balzekas Jr.

Programai vadovauja John 
G. Ehvans. Meninę dalį išpildys 
buv. Metropal. operos baritonas 
Al. Brazis, šokiams gros Jur
gio Joniko orkestras. Visi pra
leisime dieną geroje nuotaiko
je. V. P-s

(pr).
X Lithuanian Radio Forum

šio šešt. programoje per FM 
radio stotį WXRT banga 93,1 
nuo 8-9 v. v. Southwest Com- 
munity Congress praves disku
sijas aktualiais pietvakarių 
gyventojų reikalais. Diskusijo
se dalyvaus: Dr. Ernest Jaski, 
Father Ivan liimith, Emily ;Tho- 
maa ir George Petraitis. Ir iš 
Xavier Kolegijos Mrs. Barbara 
Cella. Norintieji klausti prašo
mi skamb. tel. 445-6842. (pr.)

0 Vilią Maria — poilsio namuose 
reikalinga šeimininkė. Visai lietu
viškoj apylinkoj. Pilnas išlaikymas 
ir geras atlyginimas. Skambinti 
vakare po 9 vai. (.203 ) 923-9004, 
arba rašyti Ad. Sės. Vedėjai, Vilią 
Maria — Ręst Home, P. O. Box 
155, Thompson, Conn. 06277. (pr.)

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

X, Jei Aircondition reik—tai 
pag Balį Brazdžionį ir užeik — 
2646 W. 71 Str. PR 8-5374. 5 
metų garantija, įvairių dydžių 
ir pajėgumo. Visokį radijai, T. 
V. ir dovanos bei liet. plokšte
lės. (sk.)

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

Popietė praleista malonioje 
saulutėj prie Spyglio ežero. Ka 
dangi iš Washingtono turbūt 
daugiau suvažiavo nei iš Chica 
gos, tad po vakarienės buvo 
paskelbtos tinklinio rungtynės 
— Washingtonas prieš stovyk
lą. Washingtonas rungtynes

SENDRAUGIŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLOS 

PIRMOJI DIENA

Rugpiūčio 2 — 9 d. Daina
voje vyksta sendraugių stovyk
la. Sekmadienio popiete surie
dėjo automobiliai net nuo Paei- 
ifiko ir Atlanto kraštų.

Kaip ir kiekvienas būrys žmo 
nių turi turėti savo vadą, taip 
ir ši šimtinė grupė turi savo 
vadovybę. Stovyklos kapelio
nas — kun. K. Pugevičius, sto 
vykios vadovas — P. Baltakis, 
ūkio reikalų vedėjas J. Mikai
la, meno vadovas P. Zaranka 
ir komendanto švilpukas teko 
A. Barzdukui.

Sekmadienio vakarą kun. K.
Pugevičius aiškino liturgijos 
pasikeitimo reikšmę. Pirmadie
nį pradėjom šv. Mišiomis, vė
liavos pakėlinui _P° pusryčių jauniejj RamUn.ė (Valukonytė) ir Romas Žemaitaičiai, susituokę 1970 m. liepos 11d. Los Angeles, Calif. 
sekė dr. J. Balčiūno paskaita (gv Kazimiero bažnyčioj; sutuokė kun. R. Kasponis). Vestuvių palyda: vyr. pabrolys — Albinas Že- 
apie narkotikų ir kitų vaistų J maitaitis, jaunojo brolis, pabroliai: Gytis Kvedaras ir Eimutis Kairys, vyr. pamergė — Marytė Skirgau- 
per didelį vartojimą. Čia buvo daite, jaunosios’ geriausia draugė nuo vaikystės, pamergės: Rože Černiauskaitė ir Irena Štaraitė. Gėlių 
iškeltos narkotikų, alkoholio nuėjai vaikai: Rimutė Jasiulionytė, Litą Jonynaitė ir Chucky Adams, jaunosios krikštasūnis ir Det- 
ir kitų adiktinių vaistų blogy- rOlt°' 
bės jaunimo tarpe. Kas tuo 
labiausiai kaltas? Per diskusi
jas buvo prieita, kad pirmiau
siai ir labiausiai kalti tėvai,
'šeima, mokyklos. Kodėl jauni
mas taip palinkęs į vaistus?
Asmeninis pasimetimas, per 
didelė laisvė.

DŽIAUGIAMĖS KIEKVIENA 
NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Prie vestuvinių vaišių stalo 
(1970 m. liepos 11 d., Los An
geles, Calif.) svečiai rado gra
žias baltas servetėles, su sidab
ro spalva įspaustais vardais: 
Romas ir Ramunė. Apie 200 
kviestinių svečių (gražiame res
torane, prie gausių, nuoširdžių 
ir tvarkingų vaišių), iš tikro, 
buvo labai linksmi ir nudžiugę 
bei pilni vilčių, matydami nuo
stabiai gražią porą, sujungus

Genė rankas, širdis ir savus sugebė-laimėjo.

Vaterburiečiai Kemežai, atostogų proga vykdami lankyti giminių Micutų 
ir Bradūnų Otnahoje, keletai dienų stabtelėjo ir Chicagoje. Aplankė ir 
Draugų, įsigydami naujų leidinių ir domėdamiesi redakcijos ir spaustu
vės darbu Nuotraukoje svečiai Draugo redakcijoje (iš dešinės j kairę): Jo
nas Kemeža, duktė Ramutė, Onutė Kemežienė — Draugo redaktoriaus Ka
zio Bradūno sesuo, red. Kazys Bradūnas ir Kemežų sūnus Petras.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

__ Penkerl metai nuo Au
dronės Lapinskaitės mirties. 
Balio ir Veronikos Lapinskų 
duktė, kompozitoriaus Dariaus 
Lapinsko sesuo Audronė La
pinskaitė prieš penkerius metus 
mirė Ispanijoje ’automobilio ne
laimėje. Tėvų ir brolio rūpesčiu 
jos kūnas buvo parvežtas į Bos
toną ir čia palaidota. Taip pat 
tėvų ir brolio rūpesčiu ant jos 
kapo buvo pastatytas pamink
las. Šių metų rugpiūčio 2 d. bu
vo paminėte 5 metų jos mir
ties sukaktis. Mišias laikė kun. 
J. Svirskas, vargonais grojo 
komp. J. Kačinskas, solo giedo
jo solistė Daiva Mongirdaitė 
Po pamaldų Lapinskų namuose 
buvo gražios vaišės. Į minėji 
mą buvo atvykęs iš Chicagos 
Audronės brolis komp. Darius 
Lapinskas. Audronė Lapinskaitė 
buvo gabi Boston College stu
dentė, turėjo daug draugų ir 
draugių, kurie ją visada malo
niai atsimena.

— Edvardas Stepas iš Balfo 
Clevelando skyr. pirmininko

r.-. - ; r ..
RICHMOND AI TO SERVICE 

2934 West 63rd Street
'TMentntu Ir vietiniu auto taisyme 
°atyre mechanikai. Elektroninis mo 
toro pattkrlntmae. Vilkiką*.

Tel. GR «-31S4 arbe GR A-SSIUt
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

[pareigų yra pasitraukęs š. m. 
gegužės 11 d.
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IŠLAIKYKIM LIETUVYBĘ 
AMERIKOJE

Daugelis Amerikos lietuvių sie
lojasi lietuvybės išsilaikymu' Ame
rikoje. Dar daugiau lietuvių dar
buojasi, kad Lietuva vėl būtų lais
va.

Ruošiami kongresai, stovyklos, 
koncertai, studijas, susirinkimai ir 
vairūs pobūviai, — vis lietuvybės 
įaudai. Kiekviena grupė stengiasi 
jutraukti daugiau ir daugiau žmo- 
įių, kad būtų nauda lietuvybei ir 
organizacijai.

Kokiais būdais informacijos pa
skleidžiamos mūsų žmonių tarpe 
įpie visas tas pastangas lietuvybės 
labui? — Per mūsų laikraščius, 
ypatingai per Draugą, plačiausiai 
3kaitomą lietuvių dienraštį Ame
rikoje.

Kiti informacijų skleidimo būdai 
tik mažą ratelį lietuvių tepasiekia, 
kai mūsų dienra't’s pasiekia pla
čiąją visuomenę Be laikraščio toms 
organizacijoms būtų sunku gyvuo
ti ir klestėti, nes mūsų dienraštis 
kiekvieną dieną ateina į lietuvių 
namus ir duoda reikalingas infor
macijas. Lietuvybei būtų sunku be 
dienraščio ir lietuviams būtų sun
ku orientuotis lietuviškuose reika
luose be savo laikraščio.

Taip, jūsų šventa, tautiška pa
reiga palaikyti mūsų laikraščius, 
ypatingai dienraštį Draugą.

jimus bei likimus, kurti naują 
lietuvišką židinėlį — šeimą, kur 
ti prasmingą bendrą įgyvenamą.

Jaunoji — Ramunė Valuko
nytė — gimusi Lietuvoje, (tė
veliai — Aldona Katiliūtė ir Jo 
nas Valukoniai), baigė mokslus 
Detroite, prieš penkis metus 
atsikėlė į Californiją ir dėstė 
Glendale College chemiją ir ma
tematiką. Los Angeles lietuvių
kolonijoj Ramunė gyvai įsijun- j vestuvėse dalyvauti ir tėvelių 
gė į ateitininkų (Detroite irgi I geri draugai Skirigaudai iš De- 
buvo veikli), Bendruomenės, troito bei jaunosios geros drau- 
tautahių šokių grupės, choro ir gės. Mirs. V. Adams iš Detroito 
kitų organizacijų veiklą. (Šv. Ka- jr Miss įGenie Bafcris iš Hawa- 
zimiero parapijos chore (vad. jų.
muz. Br. Budriūno) sus’paži- >
no ir susidraugavo su Romu. i Dau^bė sveikinimų gauta iš 

Jaunasis — Romas Žemaitei-PvairhJ Amerikos, Kanados rie
tis — gimęs irgi Lietuvoje, sul tovili’ iš įropos Pietų Ameri-
tėveliaia (Terese Grajauskaite (^O8,
ir Bronium Žemaitaičiais) pasi-’ Iškilmingų vestuvių pobūvį 
traukęs nuo komunistinio rėži- gražiai pravedė jaunojo pus- 
mo į Lenkiją, ten gyveno (iki brolis Algimantas Žemaitaitis, 
1961 m.) ir studijavo. Į Ameri- žinomas aktorius ir režisierius, 
ką atvyko 1961 m. — į Conec-
tieut valstiją, o 1965 _ į Los TrumPu ir paprastu, bet la- 
Angeles, Calif. Čia dirba staty- nuoširdžiu ir prasmingu žo- 
bų srity. Žemaitaičių giminė , P°kylį atidarė, bei linkėji- 
labai plati; vien išeivijoj — Ka- mus vaišių šeimininkas
nadoj ir Amerikoj — priskai- tėvelis Jonas Valukonis; jis pa-
čiuojama virš šimto; visi susi
pratę lietuviai, gabūs ir darbš-
tūs. Romo sesutės su šeimomis lietuviškojo gyvenimo puoselėji- 
tebegyvena Lenkijoj, o tėveliai mo išeivijoj.
ir didelė dalis giminių randasi 
Los Angeles ir apylinkėse.

Ramunės giminė, taip pat, viškų ratelių bei sutartinai lie
piat!, garbinga, lietuviška, ga- tuviškai padainuota. A.

“Gintaro” vasarvietės savininkas Algis Karaitis skambina varpu ir 
kviečia Union Pier vasarotojus dvasinio susikaupimo valandai sek
madienio popietėmis. Nuotrauka Algirdo Grigaičio

būs ir labai širdingi žmonės (tė
velis Jonas Valukonis dzūkas, 
sėkmingai dirbąs kaip matema
tikos inžinierius Detroite, ma
mytės Aldonos Katiliūtės dėdė 
— neseniai miręs prel. Albavi- 
čius). Iš jaunosios giminių ves
tuvių pokylį puošė Califomie- 
čiai giminės S. A. Jonynai, Ka
tiliai; atvažiavę iš toli — Mrs. 
Milly Daley ir Miss Susan Da
ley — iš New Jersey, Mrs. Ve
ronika Scihmidt — iš New Yor
ko, Antanas Rašytinis — iš De
troito; be to, iš toli atskrido

linkėjo dukrai ir žentui neuž
miršti Lietuvos ir prisidėti prie

Prie šokių, grojant puikiam 
orkestrui, buvo eita ir lietū-

Atskubančios vasaros dieno
mis daugelis kalbėjo, kad šiais 
metais Union Pier paežerėse 
būsią neįmajnoma poilsiauti dėl 
nelemtosios žuvies. Deja, ši 
baimė nepasitvirtino. Nuskubė
jo pavasaris ir vasaros didžioji 
dalis, o Union Pier Michiganas 
ramiai sau dainuoja amžiną 
dainą ir net nemano į krantus 
išplukdyti nepageidaujamų sve
čių. Ši gena; žinia paveikė į no
rinčius papoilsiauti ir jau nuo 
liepos pabaigos šią jaukią vie
tovę užliejo vasarotojų didelė 
banga. O kai susirenkame di
deliais spiečiais, tai ir pramo
gų prireikia,.

Šaunus savaitgalis įvyko lie
pos 31 ir rugpiūčio 1 dienomis. 
Kaip parastai kasmet, taip ir 
liepos 31 dieną į “Gintaro” va
sarvietę rinkosi visais takeliais 
vasarotojai pabuvoti tradicinia
me lauže. Svietelio keletas šim
tų. Dėjia, Šį kartą laužas buvo 
kitoks. Nebuvo nei liepsnų, nei 
dūmų.

Šių eilučių autorius pasveiki
na svečius, sugrįžusius į žavin
gą Michigano ežero pakrantę 
ir palinkėjo visokeriopos laimės 
einant poilsio takais. Pasveiki
mo ilgiausiai “Gintaro” vasar
vietėje išvasarojusius. Pasiro
do, 'kad prof. Rukuiža su ponia 
šioje “Gintaro” vasarvietėje 
praleido savas atostogas jau 
dešimtį metų, atseit, nuo pat 
pirmos dienos, 'kad šią vietą į- 
sigijo lietuviai Viktorija ir Al
gis Karaičiai. Aštunti metai 
savas atostogas čia praleidžia 
gražioji ir pavyzdingoji dr. Sid- 
rio gausioji šeima. Čia išaugo 
ir tos šeimos šaunus atžalynas. 
Gi dr. Sidrio šeima yra viena 
iš stambiųjų šalpos šulų, kas
met Balfui paskirdama 500 dol. 
auką. Janušaičiai čia atostogau
ja jau septinti metai. Inž. J. 
.Stankaus šeima taip pat išti
sas kelias vasaras čia vasaro
ja.

Šeimininkams Algiui ir Vik
torijai Karaičiams, ištvėru- 
siems šioje gražioje “Gintaro” 
siems šioje gražioje “Gintaro” 
vasarvietėje visą dešimtmetį, 
susirinkusieji sugiedojo. Ilgiau
sių metų ir laužavedis palinkėjo 
drair daug gražių ir sėkmingų 
metų. Ilgiausiai vasarojusioms 
ponioms ponai Karaičiai įteikė 
po gėlių puokštę.

Į krantą išplaukė ir “Ginta
ro” oficiozas “Ešerio uodega” 
Nr. 15, kurioje pro juokų priz
mę žvilgtelėta į vasarotojų pa
saulį.

Vietoje įprastinio laužo, kun. 
Algimantas Kezys, SJ, atvežė 
vasarotojams malonią dovaną 
— šaunų V tautinės skautų 
stovyklos filmą. Šis filmas pa
gamintas Lietuvių Foto archy
vo vedėjo kun. A. Kezio, SJ, o 
jo pagaminimą finansavo skau
tų vadovybė. Filmas meniškai 
puikus, jame tiek daug gražių, 
patriotinių skautų gyvenimo 
motyvų. Tai ilgam išliekantis 
dokumentas, rodąs, kaip gražiai 
buvo i&uklėjamas mūsų skautiš
kas jaunimas, kiek meilės, dar- 
ob ir sielos įdedama į stovykla
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vimą, į skautų gyvenimą, šiuo 
filmu gėrėsis ir dabar skauta- 
vęs jaunimas po daugelio metų. 
Gerą valandą keliavome po Ra
ko miškus, dainavome, meldė
mės, stebėjome skautų žygius, 
darioms, jtų laužo nuotaikas. JI

Rugpiūčio 1 d. Conununity 
salėje įvyko Lietuvių Foto ar
chyvo. lėšų telkimo komiteto 
linksmavakaris. Tai tikrai reto 
smagumo vakaras. Žmonių arti 
300. Gabaus akordeonisto Ąžuo 
lo Stelmoko vedamas orkestras 
kėlė gerą nuotaiką. Vyresnieji 
ir jaunesnieji vasarotojai, po 
skanios vakarienės, besivaišin- 
dami kilo nuo kėdžių, jungėsi į 
smagius šokius, o kai kiek nu- 
vargdavo, tuojau suskambėda
vo gražios lietuviškos dainos. 
Gera nuotaika linksmavakario 
dalyvius lydėjo iki gaidgystų.

Komiteto pirmininkas John 
Evans, nors ir turėdamas dide
lių problemų ir begales darbo 
laidotuvių koplyčioje, su dide
liu talkininkų štabu atvyko ir 
išsijuosę dirbo visą šeštadienį 
ir tegrįžo į Chicagą sekmadie
nį. Pasigėrėtiną talką sudarė 
be pirmininko J. Evans ir ve
dėjo kun. A. Kezio, SJ, Eglė 
Vilutienė, B. Perrey, St. Semė
nienė, J. Grybauskienė, M. Re
inienė, B. Briedienė. Vaišes pa
ruošė K. Repšienė, transportu 
ir gaivos tiekimu uoliai rūpi
nosi K. Repšys, J. Mackevi
čius, Bielskus Mališauskas ir < 
kit. Gi “Gintaro” savininkai p. 
Karaičiai linksmavakariui su
teikė visokeriopą paramą ir pa
galbą.

Nuoširdus ačiū P. Odinui,
St. Šarauskui, J. Plančiūnui,
A. Varnui, Karsui ir visiems šio 
linksmavakario talkininkams.

Gausus atsilankymas ir gied
ri nuotaika džiugino rengėjus, 
gi svečių išleistas centas atite
ko gražiems Lietuvių Foto ar
chyvo vykdomiems darbams. 

(Sekmadienį Union Pier gy
ventojai, kaip kas sekmadienį, 
rinkosi į “Gintaro” vasarvietę 
dvasiniam susikaupimui. Kun.
A. Kezys, SJ, atnašavo šv. Mi
šias už visus čia vasarojan- 
čius it savo žodyje iškėlė žmo
gaus džiaugsmą, gyvenimo es- > 
mę, prisimindamas ir toli už 
ošiančio Michigano ir vandeny
nų likusią brangią tėvynę ir 
brolius lietuvius. Nuo kalno į 
ežero tolius sklido Marijos gies 
mės posmai, ir malda jungė vi
sus su toli pasilikusiais gimtai
siais namais.

Union Pier maloni vasara. 
Amžiną dainą dainuoja Michi- 
ganos ežerias, penktadienio va
kare vėl suliepsnos “Gintare” 
laužas.

KARIAUS PRIEŠ VYRUS
New Yorke įsisteigė moterų 

saugumla lyga, kuri kovos prieš * 
vyrus, užkabinėjančius moteris.
Ši moterų komanda ne tik per
duos tokius vyrus policijai, bet 
ir pačios įgalės vietoje bausti. 
Tokių atsitikimų jau buvo N.
Y. požeminiam traukiny, kur 
moterys apmušė vyrus, kurie 
jas užkalbinėjo.


