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Svarbusis ‘‘Apollo 11” skrydžio įvykis: sekmadienį pop'et prietaisas 
"Aras”, su dviem astronautais, lėtai nusileis mėnulio paviršiuje. Čia pa
vaizduoti trys tarpsniai. Viršuje, dešinėje — žemės rutulys.

Astronautai ir 
nuotaikos Europoje

Europiečiai: “Mes tos dienos ne
pamiršime”

Liepos 16 d. Cape Kennedy 
Floridoje pakilus “Apollo 11” er
dvėlaiviui, tuo metu Europos 
miestų gatvės buvo lyg išminu
sios. Visi skubėjo namo ar pas kai 
mynus stebėti televizijos vaizdų. 
Tuo metu vak. Europoje laikas 
buvo po 5 vai. popiet, tad nebu
vo sunkumų ir įstaigų tarnauto
jams bei darbininkams pergyven
ti istorinio įvykio akimirkas.

Frankfurto šeimininkė, sustin
gusi ties TV priimtuvu, tarė: 
“Ne, tos dienos mes niekuomet 
negalėsime pamiršti”.

500 lenkų JAV ambasadoje

Varšuva. —JAV ambasada pa
rodė neįprastą mostą: ji pakvietė 
500 lenkų j laukiamąjį - priėmi
mo kambarį, pastatė didelį TV 
priimtuvą ir tarė: žiūrėkite ne
paprasto įvykio vaizdų. Lenkijos 
televizijos tinklui susitarus, jie 
buvo perduodami ir visame kraš
te.

Daugely miestų buvo girdėti 
gyventojų pasitenkinimo išraiš
kos: “Nuostabu - stebuklinga - 
tikra sėkmė” ir pan.

Lenkas komentatorius “Apol
lo 11” žygio pradžią laikė esant 
“epokiniu įvykiu”, kurį visas pa

Popiežius Paulius VI keliais atve
jais kalbėjo apie žygį į mėnulį. Čia 
jis, su žemės gaubliu, astronau
tams palinkėjęs tėkmės

saulis seka su “nepaprastu dėme
siu, susijaudinimu ir nerimu”.

Humphrey ir rusai gėrė “už 
sėkmę”

Buvęs viceprezidentas, pralai
mėtojas prezidentinėse varžybo
se, H. Humphrey tą dieną buvo 
“Izviestijų” dienraščio vyr. re
daktoriaus Levo Tolkunovo įstai
goje. Jiems pavykus patirti žinias 
apie laimingai prasidėjusį žygį, 

j Tolkunovas JAV politikui pasiū
lė išgerti į “kosmonautų sveika
tą, už žygio sėkmę”.

“Vyrukai, grįžkite laimingai 
atgal”

Vak. Vokiečių milijoninio tira
žo, sensacingas antraštes pamė
gęs dienraštis “Bild- Zeitung” 
liepos 17 d. skelbė riebiom rai
dėm: “Vyrukai, laimingai sugrįš- 
kite”. Kitas dienraštis, “Frank
furter Rundschau pranešė: “Jie 
viršuje, jie viršuje”.

Laimėjo lažybas - 24,000 dol.
. ..Lancashire, Anglija. — Davi
dui Threlfall’iui penkeri lauki
mo' metai atnešė laimę. 1964 m. 
jis dalyvavo lažybose ir teigė, kad 
žmogus pasieks mėnulį dar prieš 
1971 metus. Dabar jis tikisi gau
ti numatytą - laimėtą 24,000 dol. 
sumą.

Europa gyvena įvykiu

Nuostaba net ir komunistiniuose 
kraštuose

JAV-bėms liepos 16 d', pradė
jus erdvės žygį į mėnulį, dėmesys 
nepaprastu, istoriniu įvykiu, 
nuostaba, pritarimas Amerikos 
sugebėjimams -pastebimas visa
me pasaulyje. Vienu ypu žymiai 
pakilo JAV vardas pasauly.

Tai liudija balsai ne tik iš Vak. 
Europos kraštų, bet ir atgarsis 
komunistinio režimo šalyse. Tie
sa, režimai Maskvoje, Vengrijo
je, Lenkijoje ar Bulgarijoje jiems 
įmanomomis priemonėmis var
žo informaciją, tačiau gyvento
jai apie “Apollo 11” skrydį, jo 
puikią pradžią, sėkmingą skridi
mą greitai patyrė ir daugiau ne
gu kitais atvejais griebėsi Vaka
rų radijo šaltiniit.

ŽMOGUS ARTĖJA PRIE MENULIO
Skrydis tebevyksta sklandžiai, be sutrikimų — Vakar vakare pasiekta mėnulio trau

ka ir šiandien jau mėnulio orbitoje — Astronautai savo veiksmus mėnulio paviršiuje 
gali pradėti apie 4 vai. anksčiau — Vykę televizijos vaizdai —Nepaprastas žygio po
veikis visos Europos gyventojams — Kitaip vertina JAV-bes

Skridimas į mėnulį — 
sklandus, be jokių sutrikimų
HOUSTON. — “Apollo 11” 

erdvėlaivio pusketvirtos dienos 
kelionė į mėnulį tebevyksta sėk 
mingai. Vakar rytą trys astro
nautai nuo žemės buvo nuto'ę 
190,000 mylių ir skrido vis 2,
440 mylių per vai. greičiu. Jis 
vis mažės, bet kils artėjant prie 
mėnulio traukos.

Vakar po 10 vai. vak. Chica
gos laiku (11 vai. rytų Ameri
kos laiku) erdvėlaivis jau pa
siekė mėnulio trauką — nema
tomąją demarkacijos ribą erd
vėje. Trys astronautai buvę tre
čioji erdvėlaivio įgula, mėnulio 
trauką pasiekusi.

Vakar vakare jau buvo nu
skrista daugiau kaip 200, 000 
mylių nuo žemės ir ligi mėnulio 
beliko apie 38,000 mylių.

Nuo vakar erdvėlaivis vis di
dino greitį ir pasiekei mėnulio 
trauką, buvo išvydęs 2,100 m. 
per vai. greitį, vėliau jis pakilo 
iki 5,500 m. per vai.
Vakar vakare lankėsi mėnulio 

prietaise
Trečioji skrydžio diena, penk

tadienis, nebuvo ypatingai svar
bi. Ryto metu nebuvo jokių
svarbesnių veiksmų, vėliau trys čioti”mėnuito"pavirfiu~ie"

—— — ■
Astronautų specialus apavas vaikš-

Europos dėmesys 
erdvės žygiui

Dėmesys Vakarų radijo siųstu
vams

Lenkijoje ypatingai, bet ir 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje, Bul
garijoje, gyventojai apgulė radi
jo priimtuvus ir nepaprastai smal 
šiai klausėsi Laisvojo Europos 
Radijo, Muenchene, pranešimų 
lenkų, vengrų ir kitomis kalbo
mis. Žymiai daugiau, negu pa
prastai, klausytas! Amerikos Bal
so ar britų BBC.

Rytų Vokietijos gyventojai, 
ten, kur tai prieinama, skubėjo 
prie TV aparatų ir stebėjo Vak. 
Vokietijos televizijos dviejų pa
grindinių kanalų programas. Jo
se plačiai pavaizduotas erdvėlai
vio pakilimas ir nušviesta skry- 
džio eiga.

Lietuva ir skrydis
Lietuvoje - maža oficialių žinių
Lietuvos spauda vakar tepa- 

kartojo Tass informaciją apie 
skrydžio pradžią ir apie “drą
sius amerikiečių kosmonautus”. 
Tačiau, kaip ir kitais svarbiais 
atvejais (Čekoslovakijos invazija) 
Lietuvos gyventojai jiems įpras
tais būdais papildė savo informa
cijų lobyną.

Kas tik turėjo stipresnius pri
imtuvus, sekė užsienio radijo pra
nešimus, kiti apie įvykį infor
mavo savo kaimynus ir... garsas 
greitai pasiekė visus Lietuvos 
kampelius.

Te/e vizijoje
šiandien, šeštadienį, 3:02 vai. 

popiet Chicagos laiku numaty
tas 15 min. televizijos seansas. 
Astronautai rodys mėnulio pa
viršiaus vaizdus.

įgulos nariai pietavo (viščiukų 
sriuba, kalakutas su padažu, 
vaisių sunka ir sūrio sausai
niai).

Svarbesnės buvo popiečio va
landos. 4:40 popiet, Chicagos 
laiku, du astronautai, Aldrin ir 
kiek vėliau A/m strong prašliau
žė pro angą iš savo pagrindinio 
laivo į “Aro” prietaisą. Jie tik
rino visus įrengimus, instru
mentus ir susipažino su jų būsi
mais veiksmais sekmadienį, kaiA , , „ . , , - isavo “Aro” prietaisu mėnulio
teks atsiskirti ir savarankiškai paviršiuje atsiradę sekmadienį, 
škristi į mėnulio paviršių. 6:20 Ji0pos 20 d popietf numaty. 
vai. abu astronautai jau buvo “pasivaikščiojimą”, įvairių 
grįžę ir visi trys toliau ramiai TOiksmų vykdymą paviršiuje 
skrido pirmyn. g.^ atlikti apie pusketvirtos

Anglija — daugiau JAV-bėms 
palankesnės nuotaikos

Londonas. — Liepos 16 d. žy
gio pradžia europiečius palan
kiau nuteikė JAV-bių atžvilgiu 
(nuo 1949 m. buvusio Berlyno 
“oro tilto”) kaip kiti įvykiai.

įdomu, kad technikos atžvil
giu toli pažengusiuose kraštuose, 
kaip D. Britanijoje ir Vak. Vokie
tijoje dėmesys bei gyventojų susi
jaudinimas “Apollo II” žygiu 
yra žymiai didesnis kaip pačiose 
JAV-se.

Joks pokario įvykis spaudos ne

Lemtingos 11 minučių... “Apollo 11” žygyje ypatingai svarbios minutės, kai ‘‘Aro” prietaisas, su dviem astronautais, 50.000 pėdų nuct mėnu
lio nuotoly pradeda leistis j mėnulio paviršių. Kaip matyti (aukštai dešinėje) pradžioje ‘‘Aro” greitis siekia 4,609 mylias per vai., bet 100 pėdų 
priartėjus, greitis mažėja iki 3,5 m. per vai. Aukštai matyti “Cohunbia “erdvėlaivis, 69 m. aukštyje skrendąs su astronautu Collins

Vakare vyko televizijos vaiz
dų perdavimas. Panašiai kaip 
antrąją skrydžio dieną, jie buvo 
ryškūs ir įdomūs.

Ar pakeis istorinę datą ?
Vaikščios mėnulio paviršiuje 

kiek anksčiau?
HOUSTON. — Erdvės tyri

nėjimų įstaigos pareigūnai va
kar buvo paskelbę: galimas da
lykas, kad abu astronautai, su

valandos anksčiau, negu buvo dienį pradėjus “pasivaikščioji-
numatyta. Tuo atveju, istorinis 
įvykis — žmogaus žingsniavi
mas mėnulio paviršiuje prasidė
tų sekmadienį, tarp 9 ir 10 vai.
vak. Chicagos, Vid. Amerikos 
laiku, (bet ne po 1 vai. nakties 
metu) — tad liepos 20 d.

(Bet... tai priklauso nuo 
astronautų sprendimo

NASA pareigūnai norėtų, kad 
planas nebūtų keičiamas, bet... 
jei abu astronautai pasitenkin
tų trumpesniu poilsiu, tuo at
veju jiems būtų leista progra
mą vykdyti anksčiau.

Poilsis ‘Aro” prietaise, jam 
nutūpus sekmadienį popiet, lai
komas svarbiu, nes abu vyrai 
turėsią pakankamai darbo pa
siruošti žygiams mėnulyje ir 
vėliau, pakilti. Bet... neaiškios 
kai kurios nežinomosios, pvz. 
ar astronautai bus žymiai pa
vargę, ar jiems bus lengva už
migti ?

Laukiama astronautų spren
dimo ir jis tegalimas tik sek
madienį vakare.

buvo taip plačiai aprašytas bei 
vertintas, įvairiais požiūriais, 
kaip dabartinis skrydis į mėnulį.

Teigiamai vertina mėnulio 
pasiekimą

Europiečiai, jų spauda plačiai 
svarstydami žygį į mėnulį, jo 
sunkumus bei naujas galimybes, 
vis daugiau randa teigiamųjų 
bruožų bei naudos pačiai žmo
nijai.

Kai erdvėlaivis pradės kelionę at
gal į žemę

Telefonu su mėnuliu...
Prez. Nixonas telefonu kalbėsis 

su mėnulio nugalėtojais
NEW YORK. — Šiuo metu 

vykdomi pasiruošimai dar vie
nam įvykiui: prez. Nixonas nori 
telefonu kalbėtis su dviem ast
ronautais, jiems naktį į pirma-

mą” mėnulio paviršiuje. Tokio 
pobūdžio įvykis būtų televizi
jos perduotas visam kraštui.

Televizijos tinklas ABC, ku
riam pavesta derinti visų įvy
kių perdavimą, pareiškė, kad 
technikiniu atžvilgiu tai leng
vai išsprendžiamas klausimas. 
Pokalbis būsiąs perduotas ar 
per erdvės tyrinėjimų centrą 
Houstone arba tarpininkaujant 
ABC tinklui New Yorke.

♦ Paštas, kaip ir kitos fede
ralinės įstaigos JAV-se, šį pir
madienį, istorinę žygio į mė
nulį dieną, neveiks. Tą dieną 
paštas JAV miestų bei kitų vie
tovių gyventojams nepristato- 
mas.

KALENDORIUS
Šiandien, liepos 19 d.: šv. Vin

centas P., šv. Aurėja, Darsūnas, 
Tanga.

Ryt, liepos 20 d.: šv. Jeroni
mas Em., šv. Severą, Alvydas, 
Aukštuolė.

Poryt, liepos 21 d.: šv. Lau
rynas Br., šv. Prakseda, Rim
vydas, Lasota.

ORAS

Oro biuras praneša; Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
vis šilta ir drėgna, galimi kri
tuliai su perkūnija, temp. sieks 
80 ir daugiau 1. F., ryt — be 
pakitimų.

Saulė teka: 5:32, leidžias 8:21.

TRUMPAI
Rusai: mes nekliudysim

Pranešė per astronautą 
F. Bormaną

WASHJNGTON. — Sovietų 
Sąjungos vyriausybės įstaigos 
vakar pranešė JAV erdvės pa
reigūnams, per pulk. F. Borma
ną, erdvės veiksmų derinimo 
direktorių: sovietai, kurių erd
vėlaivis “Luna 15” šiuo metu 
skrenda aplink mėnulį, netruk
dys JAV-bėms vykdyti jų ,‘A- 
pollo 11” žygį į mėnulį. Nuro
dyta, kad ‘Luna 15” erdvėlai
vis atlieka jam pavestus užda
vinius.

Rusų erdvėlaivį ‘"Luna 15” 
vakar vis dar gaubė paslaptis. 
Apie jo paskirtį neskelbė nė ru
sai.

Pagerbiami 5 žuvę
astronautai

WASHINGTON. — Preziden
tas Nixonas vakar pranešė, kad 
astronautai pasiėmė su savim 
ir paliks mėnulyje ženklus, žy
minčius žuvusių trijų JAV ast
ronautų ir dviejų sovietų kos
monautų atmintį. Rusai buvo 
prašę du medalius, žyminčiūs 
Komarovo ir GagarinO įnašą 
erdvei, palikti mėnulio paviršiu
je.

žuvusieji JAV astronautai

yra: 1967 m. sausio 27 d. pra
timų metu kapsulėje sudegę 
Įeit. pulk. V. Grissom, Įeit. R. 
B. Chaffee ir Įeit. pulk. E. H. 
White. Žuvę rusai: M. Koma- 
rov, 1967 m. balandžio 24 d. 
žuvęs, jam nepavykus nusileisti 
su parašiutu ir J. Gagarin, pir
masis žmogus erdvėje, žuvęs, 
bandydamas naują lėktuvą, 
1968 m. kovo 27 d.

Komunistai vykdo
invaziją į Laosą

Įsiveržė su visa karių divizija, 
tankais

VIENTIANE, Laos. — Va
kar paskelbta: Š. Vietnamo a- 
pie 12,000 karių, su 60 rusų 
gamybos tankų, įsiveržė į šiau
rines Laoso sritis. Laoso karių 
nuomone, padėtis — rimta ir 
esant krizės apraiškoms, Vien- 
tiane, sostinėje sukviestas kraš 
to parlamentas.



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. liepos mėn. 19 d.

TARP NEPRIKLAUSOMYBES 
IR KINIJOS

Turtingi Malajai gali atitekti Kinijai 

VLADAS MINGftLA

K Vi
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Pereitą įkartą (str. Civilinis 
karas Malajuose) susipažinome 
su turtingo pietryčių Azijos pu
siasalio ir salų gyvenimu, ta
čiau ne viską teišsakėme. Rei
kia dar pridėti, kad Malajų val
stybė labai turtinga mineralais 
ir augalinėmis žaliavomis. Pir
mą vietą užima kaučiukas, ku
rio medžių plantacijos sudaro 
63 proc. viso naudojamo žemės 
ploto. Natūralios žaliavos gu
mai gaminti — kaučiuko čia pa
gaminama daugiausia pasauly
je. Per metus 1968 m. kaučiuko 
gamybos tonažas siekė apie 700. 
000 tortų. Per metus iškasama 
apie 692.000 tonų cinko rūdos 
(apie 35% pas. gamybos). Ma
lajuose išauginama ryžių apie 
870.000 tonų, pagaminama pal
mių alyvos apie 60.000 tonų, ar
batžolių 3000 tonų; apie 3.000. 
000 tortų geležies rūdos, apie 
28.000 uncijų aukso. Malajų pu
siasalis savo žemių gelmėse 
daug turtų slepia. Užtat savo 
laiku Sukamo valdoma Indone
zija buvo pasiryžusi Malajus 
okupuoti. Vyko sunkus partiza
ninis karas džiuglėse.

Malajieeiai lr kiniečiai
D. Britanija ilgai šį kraštą 

naudojo savo reikalams. Tačiau 
šis- tas buvo duota ir malajams. 
Darbininkai beveik nuolatos bu
vo įvežami iš kaimyninės Kini
jos. Anglams vadovaujant, Ma
lajų federacijos ekonominė ge
rovė kilo. Kartu gerėjo darbš
čių, švarių žmonių, 'gerų darbi
ninkų ir sumanių prekybininkų 
kiniečių buitis ir ekonominė ge
rovė. Laikui bėgant jie ėmė vai
dinti šio krašto gyvenime žy
miai svarbesni vaidmenį. Jų vai
kai mokėsi gimnazijose ir uni
versitetuose. Tuo tarpu mala- 
jieČiai buvo visad tingūs, vengė 
sunkių darbų. Jie mėgo gamtą, 
girias — džiungles. Prie girių 
jie statėsi sau kaimelius ir juo- 
se gyveno. Malajieeiai daugiau 
kaimiečiai, nors ne ta pačia pra

IS ATEITININKŲ GYVENIMO
Ateitininkų stovykla Kenne

bunkporte, Maine

Registracija į moksleivių ir jau
dulių ateitininkų stovyklą, kuri 
įvyks rugpiūčio 3-17 dienomis 
pas tėvus pranciškonus, Kenne
bunkporte, jau prie pabaigos. 
Pirmoji užsiregistravusi buvo Zi
ta Babickaitė iš Worcesterio, 
Mass... Mas Rytų atstovybės jai 
paskirta vienerių inetų Ateities 
žurnalo prenumerata.

Stovyklos kapelionu bus kun.
H.J. Šulcas, pastaruoju laiku e- 
santis Anglijoje. Taip pat stovyk
loje dalyvaus dvi MAS centro 
valdybos atstovės iš Kanados. 
Stud. Laima Gustaitytė, centro 
valdybos sekretorė, globos vyr. 
mergaites, Regina Kryžanauskaitė 
studijuojanti kūno kultūrą, vado
vaus sportui. Jaunučius ateitinin
kus globos patyrusios pedagogės: 
Gintarė Ivaškienė ir Teresė Ge
čienė.

Šių metų stovyklos tema: ESA
ME VIENA ŠEIMA, netik deri
nasi su PLB paskelbta metine, 
tema, bet taip pat duos progos 
giliau pagvildenti vieną iš atei- 
tininkiškųjų principų. Pašneke
siams, šią temą pravesti, yra pa
kviesta visa eilė sendraugių: ra
šytojas - visuomeninkas V. Voler 
tas iš Delran, N.J., Philadelphi 
jos liet. bendruomenės veikėjai

Teresė ir Alg. Cečiai, visuo
menininkas C. Surdokas ir poetė 
Šakytė -Surdokienė iš Baltimorės 
ir kiti, kurie bus paskelbti vėliau.

Be ideologinio ir fizinio auklė
jimo nemažai dėmesio bus skirta 
ir meniniams pasirodymams, kur 
daugiausia pasireiškia mokslei
vių talentai ir sugebėjimai. Gal 
būt gausiausiai čia repreaentuo-

'sme, kaip tai buvo Lietuvoje.
Tuo tarpu visai kito būdo 

•žmonės yra kiniečiai. Anglų at
vežti kasyklų darbams, ilgainiui 

‘savo stropumu ir sumanumu su
gebėjo prisitaikyti prie vietinio 
gyvenimo. Vieni šiek tiek su
sitaupė pinigų, o kiti pralobo. 
'Kiniečiai — miestų žmonės, pui
kūs verslininkai. Kadangi jiem 
vietiniai įstatymai neleido užim
ti valstybinių vietų (šioje srity
je buvo proteguojami malajai), 
tad jiem nieko kito ir nebeliko 
— dirbti kasyklose, prie kelių 
statybos, kaučiuko plantacijo
se, arba verstis prekyba ir vers
lais. Jie pasirinko prekybą. Pa-? 
aiškėjo, jog kinai gabūs ir ta
lentingi prekybininkai, finansi
ninkai. Jeigu kinietis kur koją 

’ękėlė, jo iš ten neiškrapštysi. 
Visos jų apgyvendintos vietos 
pavirsdavo žydinčiais sodais ir 
miestais, kurie greitai pasipuoš
davo kinietiškos architektūros 
puošmenimis. Jau iš tolo gali su
prasti, kad tie miestai ne mala
jiečių, bet kiniečių. Jie ėmė leis
ti savo laikraščius ir knygas. 
Statė budistų bažnyčias, įsigy
davo nejudomo turto, steigė sa
vo politines ir ekonomines drau
gijas, bendroves, kūrė bankus.

Svarbiausi verslai malajiečių 
rankose

Didžiosios Malajų prekybos 
bendrovės, verslai, gamybos į- 
monės, bankai yra išimtinai ki
niečių rankose. Visos ten gy
venančios rasės (malajiečiai, in
dai ir kiti) atiduoda savo pini
gus kiniečiams, kurie turi įvai
riausių prekių. Kiniečiai savo 
miesto kvartaluose parduoda į- 
vairias reikmenis, prabangos 
dalykus, deimantus, aukso ir 
sidabro papuošalus, laikrodžius, 
mašinas, dviračius, drabužius — 
žodžiu, viską, kas gaminama ir 
parduodama Vakarų pasaulyje. 
Jų krautuvėse parduodami įvai
rūs maisto produktai, daržovės, 
vaisiai; gausi net gyvačių ir 
šunų mėsos, kadangi šios rū-

sis Philadelphijos at-kų kuopa, 
atvykstanti su orkestru “Ateitis 
ir mergaičių kvintetu. Meninėms 
programoms stovykloje vadovaus: 
Elenutė Bradūnaitė iš Chicagos.

Stovyklos komendantu bus 
stud. Kazys Razgaitis, vyr. ber
niukams vadovaus stud. Jurgis 
Oniūnas, stovyklos admistraci- 
nius reikalus tvarkys Juozas Gai
la. Mas Rytų Atstovybė

SENDRAUGIŲ SAVAITE

Ateitininkų Sendraugių savai
tė Dainavoje įvyksta rugpiūčio 
3-10 dienomis. Įdomi progra
ma baigiama organizuoti: savai
tės bėgyje paskaitos, pranešimai, 
diskusijos, o šeštadienį koncer
tas.

Dar yra laisvų kambarių. Re
gistraciją veda inž. Jurgis Mikai
la, 24334 Pierce Avė, SouthfieLd,

Stovyklose šio to ir išmokstama

Šį prietaisą, kuris nusileis mėnulyje, pažymėtas 5 nr.yra 10 pėdų aukščio, 31 pėdos diametro. Iš jo išlipę 
vyrai padės be Amerikos vėliavų įvairių prietaisų, seismologijos aparatai, televizijos persiuntimo ir kiti 
prietaisai mėnuliui tirti.

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

F.lll.... .

šies mėsą (kiniečiai delikatesais 
vadinama.

D. Britanija, 1963 m. steigda
ma Malajų federaciją, norėjo 
pristabdyti kinų ekspansiją, kad 
jie nedominrtotų Malajuose. Bet 
ar jiems tai pavyko pasiekti?

Šiandien Malajų federacijoje 
gyvena 11.359.551 gyv., 0 1966 
m. ten gyveno tik 10 mil. žmo
nių : 4 mū. malajiečių, 4 mil. ki
nų, 1 mil. indų ir 1 mil. kitų ra
sių.

Iš tiesų Malajuose malajie
čiai menki varžovai kinams, 
nors įstatymai pirmuosius visur 
proteguoja. Valstybės konstitu
cija ne tik apsaugo visas mala
jiečių teises, bet dar suteikia 
jiems įvairių privilegijų. Be
veik visos valstybinės tarnybos 
suteikiamos malajiečiams 5:1 
proporcija. Taigi, priimami 4 
malajiečiai ir tik vienas iš visų 
kitų rasių, jų tarpe ir kinų. Ma
lajiečių kalba yra valstybinė kai 
ba.

Aukščiau visko — Kinija
Taigi, aukščiau komunizmo, 

kapitalizmo ir demokratijos ir 
politinių ideologijų stovi nepa
liečiamai didinga ateities Kini
ja. Beveik visi kiniečiai, kurie 
užsieny gyvena ir prasigyvena, 
praturtėja, išeina mokslus, pui
kiai žino, kurioj pasaulio da
ly, kokiame didmiesty gyvena 
kiniečiai; inteligentai net susi
rašinėja su jais. Jie jaučiasi e- 
są vienos tėvynės vaikais, ir gal 
voja, kad visi pasauly išbarstyti 
kinai sudaro vieną šeimą. Jie 
gali būti kosmopolitais kitų tau 
tų atžvilgiu, tik ne Kinijos. Čia 
jie naciai.

Trys rasės Malajuose niekad 
nesuartės, kadangi jų tarpe per 
dideli skirtumai. Jie neturi tar
pusavy nieko bendro ir jokių 
ryšių. O neapykanta, tai juk 
ne meilė! Prieštaravimai čia di- , 
deli. Įtampa irgi didėja. Kada 
nors ateis laikas, kad toji įtam
pa turės trūkti. Jokių suartėji
mo tiltų niekas dar neišgalvo
jo. Ir mišrios vedybos tarp ra
sių tėra labai retas atsitikimas.

Sakoma, kad kiniečiai iki fa
natizmo domisi savo vaikų auk
lėjimu. Daugybė tėvų veža savo 
vaikus į kiniečių kalbos mokyk
las. Dažnai jos nelengvai pa
siekiamos, toli. Bet tėvai auko
jasi savo vaikų ir tėvynės atei
čiai, nesigaili pinigų. Gal pana
šiai, kaip mūsų tėvai, vežą savo 
vaikus į šeštadienines lituanis
tines mokyklas.

Mich. 48075, tel. 313-3521983. 
Anksčiau užsiregistravusiems bus 
duodama pirmenybė.

AUTOBUSAS IŠ DAINAVOS

Iš jaunesniųjų ateitininkų sto
vyklose Dainavoje stovyklauto
jai grįžta sekmadienį, liepos 20 
d. Prie Jaunimo centro autobu
sas bus apie 7 vai. vakaro, prie 
Šv. Antano parapijos mokyklos 
kviečiame numatytu laiku lauk
ti grįžtančių stovyklautojų.

— Smarki perkūnija su žai
bais ir gausiu lietum anksti 
penktadienio rytą gąsdino Chi
cagą ir jos priemiesčius. Chica
ga ir jos apylinkės “tokį malo
numą” turėjo: pergyventi antrą 
dieną iš eilės.

MOŠŲ KOLONIJOSE
New York, N. Y.

SAVANORIŲ VEIKLA

Liepos 11 įvyko Lietuvos Ka
riuomenės kūrėjų - savanorių s- 
gos New Yorko skyr. susirinki
mas, kurio pirmininku buvo iš
rinktas Pr. Vainauskas, sekre
torium P. Jurgėla.

Valdybos pranešimas apie vei
kimą buvo priimtas su padėka. 
Narių skaičius auga. Drauge su 
ramovėnais buvo užprašytos pa
maldos už žuvusius bei mirusius 
Lietuvos savanorius ir kitus ka
rius. Įspūdingą pamokslą pasa
kė kun. dr. V. Gidžiūnas. Nu
tarta skyriui nariu įstoti į New 
Yorko Lietuvių tarybą. Vėlia
vos įgyti pavesta Ve. Alksniniui. 
Pageidauta sušaukti rytinėse 
valstybėse gyvenančių savano
rių suvažiavimą, apjungti juos 
ir sugyvint vekiią.

Skyriaus valdyba buvo per
rinkta : p-kas L. Virbickas, vice- 
pirm. ir iždininkas V. Alksninis, 
sekretorius A. Koncė. Revizijos 
komisijon išrinkti J. Jankus ir
J. Zarauskas. P. J.

Brockton, Mass.
K VYKSTA KLBIJNSKAI

Ir Brocktono lietuvių tarpe be
skubėdamas laikas padarė daug 
neužpildomų spragų, viena gal 
didžiausių, tai bus netekimas 
Kunigundos Keblinskiertės. Ji su 
savo vyru Pranu persikelia gy
venti į Detroitą, arčiau savo 
vaikų ir artimųjų.

Keblinskai Brocktone buvo 
visiems gerai žinomi kaip ne
pailstami darbuotojai Dievui ir 
tėvynei. Ypatingai K. Keblins- 
kienė buvo veikli L.R.K. Moterų 
sąjungoje. Jos rūpesčiu Brock
tono 15 kp. buvo atkurta ir 
sustiprinta iki 66 narių. Sąjun- 
gietės, atsidėkodamos už jos 
triūsą, birželio 17 d. vakare su
rengė jai kuklias išleistrtves. S. 
Mantautienė papasakojo šį tą 
iš K. Keblinskienės gyvenimo. 
Buvo įteikta rožių puokštė, K. 
Bradūno poezijos knyga ir lie
tuviškais raštais austas takelis. 
Taip pat kun. M. Vembrė tarė 
žodį, o kun. V. Valkavičius pa
grojo keletą dalykėlių smuiku. 
P. Keblinskienė dėkojo visoms 
ir visiems už suteiktą visokerio
pą pagalbą jos darbuose. Atsi
sveikinimas užbaigtas Tautos 
himnu.

Reikia pažymėti, kad K. Keb
linskienė dirbo ne vien Moterų 
sąjungai. Jos pastangomis buvo 
suorganizuotas Vasario 16 gim
nazijai remti būrelis. Ir ypatin
gai daug ji pasidarbavo Putna
mo seselių vienuolyno rėmimui. 
Ir šiaip jau Brocktone nepraė
jo nė vienas parengimas, kad
K. Keblinskienė nebūtų daly
vavusi. Esu tikra, kad visi brock 
toniečiai linki jai laimingo gy
venimo Detroite.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

Birželio 12 d. Onos ir Petro 
Radzevičių sode įvyko šv. Kazi
miero parapiios choro sezono 
užbaigimas., Chorui vadovauja 
muzikalusis krtnč Virtcaa Val

kavičius.
Birželio 19 d. vakar i Brock

tone įvyko baisiojo birželio iš
vežimų minėjimas. Po šv. Mišių 
Šv. Kazimiero bažnyčioje daly
viai susirinko bažnyčios salėje 
trumpam minėjimui. Bendruo
menės pirm. Burba atidarė mi
nėjimą, buvo įneštos Lietuvos 
ir Amerikos vėliavos ir sugie
doti himnai. Kun. M. Vembrė 
paskaitė trumpą, tai progai pri
taikytą, paskaitėlę, o kun. Val
kavičius paaiškino susirinku
siem apie rezoliuciją lietuviškai, 
kurią jis suredagavo angliškai.

Pabaigai parapijos choras su
giedojo Budriūno: Neapleiski 
mūsų, Vanagaičio: Maldą ir 
Marija, Marija. Tas pats cho
ras giedojo ir per šv. Mišias.

Žmonių šv. Mišiose ir minėji
me buvo susirinkę labai mažai. 
Be choro dalyvių teko suskai
čiuoti apie 30 asmenų! Kur din
go visa mūsų inteligentija ir 
kas atsitiko su tuo patriotiz
mu, apie kurį visi mėgstame 
daug' kalbėti. Garbė čia gimu
siam kun. V. Valkavičiui, kuris 
kiekviena proga kelia lietuvių 
vardą tarp savųjų ir tarp ame
rikiečių. Jeigu ne jo pasišventi
mas, šv. Kazimiero bažnyčioje 
viešpatautų tyla. Jis paruošia 
ir chorą, į kurį ateina nedide
lė dalelė brooktoniškių, kurie 
kaip ir kiti per dieną dirba, bet 
suranda valandėlę laiko lietu
viškai giesmei ir dainai.

Visiems gerai žinomi brock-

Jeigu jau rodoma, kad negalima 
lenkti tai nelenk, nes gali susidurti 
su priekyje atvažiuojančia mašina.

Norį gauti saugaus vairavimo 
taisyklių knygutę, turi rašyti: Paul 
Powell, Secretary of State, Spring
field, UI. 62706.

DAR VIENA KELIONĖ 
Į VILNIŲ

Gordon Travel įService, 220 
South Street, nori pranešti, kad 
paskutinė šios vasaros turisti
nė kelionė į Vilnių išvyksta 
rugpjūčio mėnesio 25 dieną iš 
Chicagos.

Lietuviai, keliavę su pirmąją 
grupe, išvykusią birželio mėne
sio 3 dieną, grįžo patenkinti 
savo kelione ir pasimatę su sa
vo artimaisiais.

Antroji grupė išvyksta liepos 
mėnesio 22 dieną — visos vie
tos jau užpildytos. Jei planavo
te, dar šią vasarą, pamatyti sa
vuosius, prašome paskubėti, nes 
beliko tik kelios laisvos vietos 
ir laiko, dokumentams sutvar
kyti, jau nedaug. Norintiems 
išsikviesti gimines viėšnagėn į 
Ameriką, Gordon Travel Service 
paruošia reikalaujamus iškvie
timus ir padeda parūpinti lėk
tuvo bilietus. Dėl informacijų 
skambinkite Laimai ar Angelei, 
telefonu WE 9-6362. (sk.)

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

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00

3 COOK LOllMy
Kitur JAV 

S Kanadoj ir kitur užsieny

toniečiai buvo susirgę ir gydė
si ligoninėse; Albina Baškaus- 
kienė, Stefanija Mereckienė ir 
Jurgis Sudonis. Bet visi jau na
muose ir sveiksta.

Birute Tamuliehė

ORĄ PRO NOBIS

Jurgis Gliaudą

Penkias Draugo premijas lai- 
nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 
alima gauti DRAUGE. Kaina 
.00 dol.

Likusių egzempliorių skaičius 
ra ribotas, todėl tik pasiskubinę 
u užsakymu galite būti tikri 
ad knygą tikrai gausite.

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

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

UPE Į RYTUS, 
UPĖ J SIAURę

K. ALMENAS 
romanas

Vienintelis šiuo metu rinkoje 
esąs nuotykių romanas, kurį 
skaitydamas jaunuolis negali at
sitraukt, o vyresnios kartos žmo
gus atjaunėję ir keliauja su au
torium pavojais nuklotu keliu iš 
19 amžiaus Lietuvos į Amerikos 
laukinius vakarus.

Knyga išleista Liet. Knygos 
klubo, gaunama “Drauge”.

Kaina: I dal. $3.00, II dal. 
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

SKIP'S Self Service 
LIQUOR STORES

1) 5515 SO. DAMEN AVĖ.
Ali Phones WA 5-8202

2) 5996 SO. ARCHER AVĖ.
Telef. — 735-2345

WHITE CROWN flLCOHOL $4.89 Fifth

GIN & VODKA 80 Proof $2.89 Quart

HAUTFORD COGNAC VSOP. $4.98 Fifth

KRUPNICK $2.98 Fifth

7 UP — 16 oz. pack 75c.,
plūs deposit

CANADIAN WHISKEY $3.39
3 for $10.00

IMPORTED 12 Year SCOTCH $5.49 Fifth

MANO KELIAS PRIE 
ALTORIAUS

PREL DR. F, BARTKUS
Savais žodžiais, lyg pasakoda

mas įdomią istoriją, autorius pie
šia čia savo gyvenimą kaip dai
lininkas paveikslą.

Įvesti dialogai paįvairina pasa
kojimą ir darę,knygutę gyvą ir 
įdomią.

Šeima, tėviškė, mokslas, pašau
kimas į dvasininkų luomą ir gy
venimo įvykiai — viskas dėsto
ma to laikotarpio fone, kuris nu
šviečia ne tik atskirų žmonių, 
bet ir visos Lietuvos gyvenimą.

Knygutė 95 psl., raudonais gy
vais viršeliais, kainuoja tik 1.00 
dol. ir gaunama DRAUGE.

Prie knygos kainos prašome 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

Automobiliai
Į LIETUVĄ

Dabar imame užsakymus

MOSKVITCH 
automobiliams 
Model 408-E

Eksporto kokybė. Kaina 
$2,495.00. Pilna kaina; nėra 
kitų išlaidų nei jums nei gimi
nėms. Skaičius ribotas, parei
kalavimas labai didelis. Todėl,

Užsisakykite dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 E. 23rd Street 

New York, N. Y. 10010
Reikalaukite mūsų naujo biu
letenio apie automobilius ir 
neapmokamo katalogo.



Didysis uždavinys

ATSPARA PRIEŠ TYLĄ
Ne apie karą kalbame, kai 

prisimename laisvę, kuri dau
geliui tautų yra atimta, bet 
apie rezistencinę kovą, kurios 
negali atsisakyti nė vienos pa
vergtos tautos atstovas. Jei 
pavergtuose kraštuose ta rėžis 
tencija — atspara gali reikš
tis tik tyliu, bet atkakliu pa
sipriešinimu okupanto norui 
visiškai pavergti svetimos tau- 
ts kūną ir sielą, tai ta atspa
ra turi būti visuotinė laisvėje 
gyvenančiųjų dvasioje. Netu
rime kito kelio, kaip tik nuolat 
kelti pavergėjo daromas skriau 
das ir pavergtųjų giliausius 
troškimus, kad laisvasis pasau
lis neužmirštų laisvės vertybės 
h- pavergėjai nuolat bijotų ver 
gų sukilimo.

Rusiškas imperializmas jau 
daugeliui parodė savo kėslus. 
Tačiau jie dar nėra aiškūs dau 
gelio kraštų neturtingiesiems, 
kurie jau nieko negali praras
ti, ir daugeliui naivių politikų, 
tikinčių j komunizmo pasikei
timą. Čia ir yra uždavinys tų 
daugelio po svetimus kraštus 
išsisklaidžiusiųjų, kurie turi 
visišką laisvę ir plačias gali
mybes atskleisti komunizmo 
veidą ir parodyti jų paverg
tiesiems daromas neteisybes.

Anot J. Aisčio, “vergija y- 
rą daugiau negu mirtis. Mir
tis žudo kūną, vergija — sie
lą".. Ir tas sielos žudymas, tas 
tautinių ir žmogiškųjų verty
bių žalojimas, nuolatinis per
sekiojimas dė! religinių ir tau
rinių įsitikinimu yra toks bai
sūs, kad jo vieno užtektų, jei 
tik mes pajėgtupię ryškiomis 
spalvomis parodyti laisviesiem, 
kad jie laiku suprastų paverg
tųjų kančias ir sau patiems 
pavojų.

*
Tautinė atspara svetur rei

kalauja didelių pastangų, nes 
dideliems nuotoliams reikia iš
tvermės. Pavergtųjų veikla 
šiuo metu negali ribotis tik 
tradicinių veiksnių ar nusisto
vėjusių veiklos būdų palaiky
mu, bet turi ieškoti pozityvių 
pramonių praladžti tvlos už
dangai laisvajame pasaulyje. 
Atsiliepimai iš pavergtųjų kra 
štų yra tokie silpni ir užslo
pinti, kad jais iau nebegalima 
paveikti laisvųjų sąžinės. Jų 
lūpos surakintos, kad jie gar
siau nešauktų ir nepasiskųstų 
savo skriaudomis. Užtat jų at
stovai čia turi sujungtomis jė
gomis nugalėti ‘laiko inertiš
kumą ir prabilti į pasauli au
tentišku balsu, kuris neleistų 
Ir politinėms viršūnėms už
snūsti savo patogumuose.

Jeigu yra vargstančių ir kon 
čiančių žmonių kur nors pašau 
lyje, tai negali būti ramūs ir 
tie, kurie turi per daug ir ne
nori savo turimais dvasiniais 
lr medžiaginiais turtais pasi
dalinti. Kai vieniems nuolat 
skauda nuo okupanto pada
rytų žaizdų, tai ir sveikieji ne
gali nesirūpinti, kaip tą skaus
mą sumažinti ir jų gyvenimus 
palengvinti. Nusisukti nuo ken 
čiąnčio žmogaus būtų nusikal
timas kiekvienam, juoba di
desnis nusikaltimas tų. kurie

Spaudoj ir cryvenime

SAULE, SMĖLIS IR “EGLUTE”

Atbunda paežerė per vasaros 
karštuosius mėnesius. Pilna 
žmonių besidžiaugiančių geltom) 
mis smiltimis, saulės spinduliais 
ii’ vėsinančiom bangom. Kartais 
ta vasariška nuotaika dar pa
gerėja, kai užtinkama po skė
čiu žmogus su pluoštu lietuviš
kų spaudinių. Per tuos tylius 
lapus nenutolstama nuo lietu
viško gyvenimo pulso, o kartais 
paviršutiniškai praverčiami la
pai tampa vėl gyvesni ir net 
padiskutuojami. Ar reikia gėrės 
nės progos vėl su vaikais “Eg
lutę” paskaityti? Vaikui tą pa
tį Rkaitinėlį gaili * net keletą kar

Užmiršta vergijoje kenčiančius 
savo tautiečius.

Nors laikas gydo žaizdas, 
bet nuo jų daugelis ir mirš
ta, nesulaukę reikalingos pa
galbos. Ir nūdien kaip tik vis 
mažiau ta pagalba rūpinasi 
laisvasis pasaulis, nes ateina 
į vyriausybes ir tautų atst- 
vybes nauji žmonės, kuriems 
milijonų pavergimas ir išnai
kinimas tėra tik istorija, ne
turinti įtakos dabarčiai. Mes 
turime pabudinti užsnūdu
sius, pažadinti jų sąžines ir 
atsakomybės pajautimą, nes vi 
dūrio ir rytų Europos tautų 
pavergimas yra bendras Rriu 
ir Vakarų sąmokslas, dabar 
pereinąs į tylos suokalbį ir už
miršimą. Toje vietoje ir tose 
sąlygose, kur mes šiuo metu 
esame, turime reikštis atspara 
patogumams ir tylai, atspara 
parsidavimui ir svetimu skaus 
mu nesirūpinimui, nes tik mes 
galime garsiai kalbėti už pa
vergtuosius.

*
Pavergtųjų savaitė yra pro

ga susimąstyti savo atsparos 
prieš pavergėją padidinimu. 
Ta savaitė skelbiama ne tik 
pavergtiesiems kraštams pri
siminti, kad po savaitės jie 
vėl būtų užmirštami, bet ir 
parodyti visiems laisvės verte. 
Demonstracijos miestų centru o 
se šiuo metu jau nėra pakan
kama priemonė parodyti pa
vergtiesiems daromu skriaudų 
dydį. Reikia naujais būdais vie
šumai parodyti ir imperialis
tinius komunizmo kėslus. Kai 
šiandien susižinojimo priemo
nės yra tokios plačios ir stip
rios, reikia panaudoti jas lais
vės šūkiams iškelti ir paverg
tųjų troškimams parodyti. Tai 
nepadarys nei paskiras mies
tas, nei paskiros tautos atsto
vai, — tai turi daryti visi ben
dromis jėgomis, kad ir spauda, 
ir radijas ir televiziia parody
tų susidomėjimą pilnutine vi
sų tautų laisve.

Reikia pralaužti tylą ne tik 
svetimųjų tarpe, bet ir pla
čiosiose ateivių masėse, nes 
daugelis jų jau užsikasė ne
žinioje ir patogumuose. Bent 
ši savaitė turėtų išjudinti pa
vergtų tautų atstovus, kuriu 
širdys dar neatitrūko nuo sa
vųjų, nes tauta — tai žmonės, 
sujungti bendru kultūriniu ir 
istoriniu likimu ir kraujo ry
šiais. Niekas negali atsižadėti 
atsakomybės už savo broliui 
daromas skriaudas, juoba tie, 
kurie bent rezistencine kova 
svetur tas skriaudas gali ma
žinti.

Didysis uždavinys šiuo me
tu yra atspara prieš tylą, ku
ria pritariama neteisybei. Ir 
tas uždavinys pirmiausia pri
klauso spręsti mums, mūsų 
politiniams ir visuomeniniams 
veiksniams, priklauso ir kiek
vienam atsakomybės pajauti
mo nepraradusiam žmogui. Il
gesnė tyla paskandins paverg
tuosius užmaršty, o mes turi
me kaip tik garsiau šaukti, 
kad laisvė nebur tikra laisvė, 
kol milijonai pavergtųjų gy
vens vergijoje. Pr. Gr.

tų skaityti. Jis vis atras ką nau 
jo ir įdomaus. Vaikystė, tai at
radimų amžius, kuriuo visi tebe 
sižavime.

Gegužės mėnesio “Eglutėje” 
galima pasidžiaugti tais pakar
totino skaitymo rašiniais. Ypa
tingai '‘Pavasarėjant” atbun
dančia gamta padvelkė. Kiau
nių šeima pusrytėlių laukia. I’? 
gandras jau parskrido. O skruz 
dėlyčių dartbšumėlis taip ir lie
ka mums gyvu pavyzdžiu. Jei
gu Ritonė Jotvingytė žodžiais 
prakalbėjo į vaiko protą ir jaus 
mus, tai menininkė Zita Sodei- 
kionė (Buvo įsivėlusi klaida —

KAIP MES PAMINĖSIME HITLERIO 

SĄMOKSLO SUKAKTĮ
1939 m. rugpiūčio 23 Mask

voje buvo baigtas Hitlerio - Sta
lino sandėris ir pasirašyta de
šimčiai metų nepuolimo sutar
tis. Sutartis kaip ir kitos to po
būdžio sutartys formaliai nieku 
ypatingu nepasižymėjo. Bet prie 
sutarties buvo ir slaptas proto
kolas, tariant, slaptas susitari
mas dėl Baltijos valstybių, Len
kijos ir Rumunijos. Faktiškai 
nepuolimo sutartis tebuvo prie
danga šiam slaptam susitarimui, 
kuris nustatė, kad “šiaurinė 
Lietuvos siena bus Vokietijos - 
Sovietų Sąjungos įtakos sferų 
riba”, kad Lenkijos teritorijos 
atžvilgiu įtakos sferų riba bus 
“maždaug Narevo, Vyslos ir Sa- 
no upių linija”, kad “Vokietija 
pareiškia savo visišką politinį 
nesidomėjimą Besarabija", ku
ria interesuojasi Sovietų Sąjun
ga.

1939 m. rugsėjo 28, kai jau 
Lenkijos nepriklausomybė bu
vo sužlugdyta, tas slaptas su
sitarimas buvo pakeistas ta 
prasme, kad ‘.Lietuvos teritori
ją, esančia į vakarus nuo lini
jos, nubrėžtos pridėtame žemė
lapyje”, t. y. į vakarus nuo 
Šešupės. Šis Lietuvos teritori
jos ruožas su Kudirkos Nau
miesčiu, Vilkaviškiu, Kalvarija

pažymėta L. Sodeikienė) dar 
pagyvino to atėjusio pavasario 
žavesį. Tas gandras varlę sna
pe belaikąs, paraitotos kelnės, 
lyg įrodančios balos šlapumą ir 
skruzdėlių gyvenimas smilgų 
karalystėje tampa tėvų ir vai
kų džiaugsmu.

Įdomus pirmas mažos mer
gaitės nepaprastas susitikimas 
su mamos slaugymu, kuriai 
auginant šeimą, tikrai nėra lai
ko sirgti. Nuotaikingai įveda 
jaunoji Šilėnaitė mažuosius f 
fantazijos pasaulį su “Vienu 
ypatingesniu inuotykiu". Vienu 
puslapiu prisimenamas ir Ma
rijos mėnuo su mūsų lietuviš
koms šventovėms. Tai puiki 
medžiaga priminti mūsų tradi
cijas vyresniesiems.

Birželio “Eglutė” su smui
kuojančiu žiogeliu atliuoksi. Tė
vo diena prisimenama gana 
vaizdingu skaitymėliu “Dova
na”. Geriau skaitantieji su di
deliu susidomėjimu skaito Šilė- 
naitės “Didelę klaidą” net vie
tomis nusikvatodami.

Nieko nėra įdomesnio mažie
siems už Guminukės nuotykį. 
Laimutės lėlytė, tai kiekvienos 
mažos mergytės brangenybė ir 
kurią pametus (visas pasaulis 
pravirksta.

Paveikslų paroda ir vaikų ra
šinėliai visuomet vaikams su
kelia pasigėrėjimo jausmą. Kiek

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVICIENfi
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Už tvoros yra kiemas, kuriame auga surambėję iš 
senatvės medžiai ir be tvarkos žydi gėlės. Už kiemo ei
na dar viena tvora, o už jos pieva. Vidury pievos ne
didelis mūrinis pastatas. Tai paminklas imperatoriaus 
Tsadik Yohannes arkliui Suviel, kuris išnešė savo su
žeistą šeimininką ir pralaimėtos kovos lauko į laisvę, 
bet pats krito negyvas.

Apžiūrėję visas istorines vietas, grįžtam į viešbu
tį. Važiuojam pro kapines, kur ant kapų paminklo vie
toj suverstos akmenų krūvos. Medžiuose matau keistas 
tūtas, kurių vienas galas smailas, o kitas platus ir atvi
ras, atrodo, kaip klauno kepurė. Tai bičių aviliai, ku
riuos žmonės įkelia į medžius. Medus tamsesnės spal
vos nei įprasta ir turi savotišką skonį.

Prieblandos apsuptas Gondar atrodo ramus ir jau
kus. Paviljone viešbučio papėdėje groja muzika ir ren 
kasi jaunimas. Pievoje krykštauja vaikai, o gatvėje su
joję šnekasi suaugę. Prie pašiūrės barškina puodus 
moteris, o paauglė gena vištas į vidų.

Viešbutyje prie kiekvieno stalo stovi po kelnerį ii 
seka kiekvieną tursto judesį, lyg mėgindamas atspėti 
dar negimusias mintis. Balsiai kalbasi vietiniai karinim 
kai, kurie užsuko čia pavakarieniauti.

buvo paliktas Vokietijos įtakai. 
Vėliau betgi Hitleris ir šį ruo
žą perleido Stalinui, už tai ga
vęs septynis su puse milijono 
dolerių.

1969 rugpiūčio 23 sueina 30 
metų nuo šio nacinės Vokietijos 
ir sovietinės Rusijos agresinio 
sąmokslo sudarymo prieš Balti
jos valstybes, Lenkiją ir Rumu
niją. Tas sąmokslas atvėrė du
ris antrajam pasauliniam ka
rui, visiškai sužlugdė Estijos, 
Latvijos, Lietuvos nepriklauso
mybę ir užkorė Kremliaus pri
klausomybę ir komunistinius re
žimus visai centrinei Europai. 
To sąmokslo padarinius ir šian
dien kenčia ne tik sovietų ver
gijoje dūstančios tautos, bet ir 
visas pasaulis.

Ieškant šių dienų tarptauti
nėms painiavoms, netikrumui ir 
nesaugumui pašalinti priemonių, 
reikia grįžti į jų pradines išta
kas, į Stalino - Hitlerio sąmoks
lą. Evangelijos žodžiais tariant, 
reikia pridėti kirvį prie šaknies. 
Tikriausias kelias maliarijai pa
šalinti yra pelkių nusausinimas. 
Deja, tiek tarptautinę politiką 
rikiuojantieji veiksniai, tiek vie
šoji pasaulio opinija Hitlerio - 
Stalino sąmokslo pelkės sausini-

vienas paveikslas praleidžiamas 
pro kritiškąją prizmę, o sava
sis tampa džiaugsmu ir pasidi
džiavimu prieš bendraklasius.

“Eglutės” (skaitymas vasaros 
metu yra maloni pramoga, ku
ri praturtina rudens darbui vai 
kų mintis. Gailutė Valiulienė

ĮĮMBHBBMg

Amerikiečiai astronautai išlips šį sekmadienį mėnulyje. Čia jie matyti 
prieš išskrendant, beeiną į erdvėlaivį- Iš k. į d.: Neil Armstrong, Mike 
Collins ir Ed Aldrin.

mui ligšiol neskiria reikiamo dė
mesio. To sąmokslo 30 metų 
sukaktis — gera proga tam dė
mesiui atkreipti.

Nors esame jau sukakties iš
vakarėse, bet ligšiol nei vienas 
mūsų veiksnys, nei visų jų san
talka dar nėra davusi jokių kon
krečių nurodymų, kaip mes, lais 
vieji lietuviai, tą sukaktį turė
tume atžymėti. Tuo tarpu to
kie čekai ir slovakai sovietinės 
invazijos į Čekoslovakiią meti
nėms atžymėti jau prieš kurį 
laiką yra paskelbę nurodymus 
krašto ir laisvojo pasaulio če
kams ir slovakams. Kai kurie 
tų nurodymų, atrodo, visai de
rėtų ir Hitlerio - Stalino sąmok
slo sukakčiai atžymėti. Pavyz
džiui: 1. Tą dieną visi, kas tik 
gali, susilaiko nuo naudojimosi 
viešomis susisiekimo priemonė
mis ar savo automobiliais. Kas 
tik gali, į darbą eina pėsčias. 
2. Visi tai dienai maisto pasi
rūpina iš ainksto. Tą dieną nie
kas neina į krautuves. 3. Tą 
dieną niekas neina į teatrą, ki
ną, kavinę, restoraną ar šokius. 
4. Tą dieną 12 vai. vienai minu
tei sustabdomas darbas, ėjimas 
ar važiavimas. 5. Jau prieš tą 
dieną kuo plačiau informuoja
mi bendradarbiai, juo labiau ki
tataučiai apie būsimą dieną ir 
jos reikšmę. 6. Tą dieną vakare 
organizuojamos pamaldos ir a- 
kademijos laisvės kovos aukoms 
pagerbti. 7. Nuo savęs pridė
čiau: tą dieną Skelbiama tarp
tautinio nusikaltimo diena”.

G.V.V.

Nieko nepagelbės nė iškalbin
giausi žodžiai apie taiką bei jos 
reikšmę tarptautiniame gyveni
me, jei žmogus, o ypač vado
vaujantieji visuomeniniai bei po 
litiniai sluoksniai nepaisys lais
vės, o ypač pagarbos žmogui 
bei tautoms. Kai žmogus bet ko 
kioje sistemoje (komunistinėje 
ar kapitalistinėje) paverčiamas 
darbo vergu, o visgi darbas žmo 
gui, kaip Dievo kūriniui, turi 
padėti laisvai gyventi.

Nora rusiškoji bolševikinė sis
tema žmogiškosios prigimties 
negali pakeisti, bet patį žmogų 
sužaloja, bandydama jį mai
tinti melu, užgoždami jo inicia
tyvą, kuriai neleidžiama išplauk 
ti iš pačios žmogaus prigimties 
bei jo paskirties, bet ji bando
ma išperinti iš rusiškojo bol
ševikinio marksizmo bei mate
rializmo. Juk iniciatyva yra tur 
tingo, piinc gyvenimo vaisius, 
saiki nesutramdomo darbštumo 
išraiška. Saiki išraiška, nes ki
taip ne iniciatyva, bet nepro
tinga, pragaištinga drąsa, ku
ria bando didžuots naujojo žmo 
gaus bei gyvenimo kūrėjai.

Kaip galėsi sukurti nauia žmo 
gų bei turtingą ir nuostabiai į- 
vairų gyvenimą, jei bandoma 
visų žmonuj bei tautų dvasi
ni, meninį, kultūrinį, socialini 
bei visuomeninį gyvenimą suda
ryti pagal vieną rusiškai bolše
vikinę marks stinę dogmą: kad 
žmogus, ypač jaunuoliai, visas 
jėgas turi aukoti komunistinei 
partijai, nepaisant, kad ji žmo
gaus dvasią ir susina, ir žalo
ja. Tai yra komunistinis opiu
mas liaudžiai, kuri dabar api
plėš' ama dvasiškai ir materia
liai, kad, girdi, būtų “šviesesnė 
ir laimingesnė” ateitis. Kaip 
gali būti gražesnė be švieses
nė ateitis, jei dabar žmogus bei 
tautos rusiškąja bolševikine in
kvizicija yra išprievartauja
mos, ir dar sovietinis okupantas 
reikalauja lietuvį, latvį ir estą 
nusilenkti “vyresniajam bro
liui”, kuris bando įtikinti pa

Nepatenkinta rėkia pusantrų metų mergaitė, ku
rią motina nori sulaikyti kėdėje. Jos didesnis brolis it 
sesutė klausinėja tėvus apie viską,'ką mato, o tie aiški 
na kiek išmanydami. Tą šeimą, matau, jau kelintoje 
vietoje, atrodo, kad keliaujam ta pačia kryptimi.

Svečių kambaryje sėdi vieniša mergaitė. Prieinu 
ir užkalbinu. Kažkaip primena mano dukras. Ji kana 
dietė, 23 metų, jau 3 mėn. važinėja po Etiopijos di
desnius miestus ir užkampius, kur tik yra kokia mokyk
la, ir renka žinias apie virinį švietimą. Ji dirba vieno
je Kanados savanorių organizacijoje, kuri rūpinasi at
silikusių kraštų pažanga.

Jos nuomone ateinantiems metams Etiopijai rei
kėtų 300-400 naujų mokytojų. Ji gana pesimistiškai 
žiūri į šio krašto ateitį. Teikiama finansinė parama jo 
problemų neišspręs, nes pirma reikia perauklėti patį 
žrrfogų, pakeisti jo galvojimą ir įdiegti norą siekti ge
resnio gyvenimo.

Čia labai trūksta išsilavinusių žmonių, o , be to, 
idealizmo, nes, pasiekę aukštesnio mokslo, daugelis rū
pinasi tik savo asmeniška gerove ir nesistengia page
rinti krašto padėties. Žmonės yra tingūs, apsileidę ir, 
nors gal sunkios sąlygos dalinai tai pateisina, nešva
rūs. Net studentijos atsinešimas į kultūrinę ir ekono
minę krašto padėtį yra apatiškas. Addis Ababoje jau
čiamas stiprus antagonizmas amerikiečiams ir jų eko
nominė parama mažai vertinama. Žmonės nenori bū
ti niekam dėkingi, nori patys tvarkytis, bet neturi tam 
pasiruošimo ir nepajėgia.

Man patinka ta mergaitė. Tikrai reikia drąsos va
žinėti taip vienai po svetimą ir gana primityvų kraštą. 
Bet ji į viską gana šaltai žiūri, atrodo savimi pasitikn- 
ti ir žinanti ko nori.

Šiais dviem mažais aparatais, kuriuos čia laiko technikas Stanley ;Le- 
bor, bus persiunčiami vaizdai iš mėnulio. Kairėje juoda - balta vaizdus 
siunčiąs siųstuvas, dešinėje spalvotus vaizdus siunčiąs aparatas,, kuris 
naudojama iš erdvėlaivio.

Rimties valandėlei

SKRENDU Į BALTIJOS KRAŠTUS

vergtuosius, kad nelaisvė esan
ti laisviausiu gyvenimu, kad 
pavergtųjų tautų kalėjiminis 
statusas vedąs pavergtuosius 
kraštus į pilnutinį tautų gy
venimą, kurį Maskvos vadovai 
bando apvainikuoti rusiškuoju 
bolševikiniu imperializmu. Ir 
lietuvis, ir latvis, ir estas — 
Baltijos pavergti kraštai — ver 
čiami dėti vergijos plytą prie 
plytos, statant Kremliaus vado
vams bolševikinio imperializmo 
kalėjimą, kurin nori uždaryti 
visą laisvąjį pasaulį.

Rusiškojo bolševikinio mark
sizmo bei materializmo dogma
tikai, norėdami ir toliau mul
kinti gudresnes galvas, labai 
dažnai kalba apie kitų žmonių 
bei tautų ydas bei užmojus, bet 
nieku būdu neleis kitam žmo
gui laisvai pasakyti, kad ru
siškas bolševikinis marksizmas 
savo užmačiomis bei siekiais y- 
ra didžiausia grėsmė asmeniui 
ir visam pasauliui, nes jis re
miasi kieta jėga ir šalta mate
rija laisvei ir demokratijai su
naikinti. Kremliaus vadovai sle
pia savo politines bei socialines 
silpnybes po pažastimi, bet kai 
jie pakelia ranką, kalbėdami a- 
pie laisvę ir demokratiją — ru
siškojo komunizmo silpnybės iš
krinta, ir laisvasis pasaulis jas 
pamato, tačiau jam vis dar at
rodo, jog tai esą rusiškojo bol
ševizmo stiprybės. Todėl vis dar 
tenka su dejonėmis prisiminti 
pavergtąsias lietuvių, latvių ir 
estų tautas, ir kitas tautas. Bet 

1 vargas tam, kuris savo širdyje 
neturi nieko kito kaip dejones 
bei verkšlenimus. Pavergtųjų 
tautų minėjimas visus mus turi 
sukrėsti, kad mes patys išliktu
me laisvi ir pavergtoms tautoms 
pagelbėtame išsilaisvinti iš ru
siškojo bolševikinio tautų ka
lėjimo. Tai toks turi būti mano 
sustiprintas ryžtas šiandien ir 
rytoj... Ne tik šiandien ir rytoj, 
bet tol, kol Lietuva neatgaus
laisvės bei nepriklausomybės.

K. Baras

Naktą vėl lyja, didžiulis vėjas, o aš guliu švario
je lovoje, po saugiu stogu ir galvoju apie gyvenan
čius pakalnės lūšnose, kurių sienose plyšiai, stoguose 
skylės. O galėjau ir aš gimti jų tarpe Bet buvo jau 
taip lemta, kad gyvenčiau pasaulyje, kurio didesnė da
lis tikro vargo niekada nepažino.

Viena

Šiandien atsisveikinu su Ralph. š turiu išlipti 
Lalibeloj, o jis skrenda toliau — į Axum.

Kelias dienas drauge keliavę pusėtinai susipaži
nom ir neblogai sutarėm, palikdami vienas kitą ramy
bėje. Jo amerikietiškas galvojimas ir nusiteikimas man 
svetimas, o aš jam atrodau nesuprantama savo noru 
pažinti kraštą per žmones ir jų gyvenimo sąlygas. ;

(Buk daugiau)

Lalibelos aerodromo pastatas



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. liepos mėn. 19 d.

Sydney, Australijoj, fotografas pagavo tokį vaizdą, kur buldoge moti
na už grandinėlės tempia kažkur pasivaikščioti savo mažą. šuniuką.

AMERIKOJ RANDA . 
GINTARO?

Laikraštis “Roeky Montain 
Newa” liepos 11 id. pranešė, 
kad Colorado Springs apylinkė 
se rasta sluoksniai iškasenų, 
kokios terandamos Baltijos pa
jūry, už geležinės uždangos. Ta
kios iškasenos — unikatas Va
karų pusrutulyje. Iš pranešimo 
atrodo, kad čia tur, būt turima 
reikalas su gintaru. JAV apy
linkės apeliacinis teismas už
draudė ta vieta vesti suplanuo
tą kelią, kad nebūtų sunaikinti 
34 milijonų metų senumo sluoks 
niai.

— Iš gražiausios pievos var
lė šoka j balą. (Lietuviška pa
tarlė).

— Mergos lieptas slidus — ir 
be ledo paslysta. (Varėniškių 
patarlė).

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA FOR RENI

Kambarys su centr. vėsinimu ir bal
dais. Privati vonia ir įėjimas, nau
jame name prie Marąuette Parko. 
2953 W. 71 St. Tel. 77845698.

IŠNUOM. naujai atremontuotas 5 
kamb. butas, 59 — Albany Avė apyl.

Skambinti HE 4-9897.
B (JT Al: rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency. 2925 W. 63. PR 8-6U32 
Nelaukit — užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai krelpkltšs dSl pa. 
tarnavimo nemokamai
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“NIDA” VASARVIETĖ
Išnuomojami kambariai 

Valgiai — Alus — Vynas 
Lake Shore Country Road.

Beverly Shores, Indiana 46301 
Tel. (219) 872-2711

MISCELLANEOUS

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

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

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

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

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

RADIO PROGRAMA

REAL ESTATE

KAMPINIS 5 BUTU NAMAS 
PARKHOLMO RAJONE. 2 maš. 
mūr. garažas. Pajamų $580 per mėn. 
Mažos išlaidos. $60.900. SVOBO
DA, 2134 S. 61st Ct. BI 2-2162. Jei 
neatsako, skambinkit LA 1-7038.

6 room brick. 3 bedroom, centrai 
air-conditioning and heating. 2-car 
brick garage. Priced in the 30’s. 
Facing the park, near schools and 
churches. 3350 W. Marąuette Rd.

CALL — PR 8-5886

REAL ESTATE

BEVERLY HILLS
“Executive” siūlo parduoti šiaurės 

Beverly rajone geriausią 3 mieg. ak
mens ir plytų namą. Centr. "air-con
ditioning” įrengtas poilsio kamb., 
sieteliais uždaryta veranda, 2 židi
niai, 2 maš. prijungtas garažas, ge
riausiam stovy, priedai, paskola tin
kamam pirkėjui. 239-2736

REALESTATE

Marąuette Parke — 6 kamb. bun- 
galow, 3 miegami, iy2 vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
Skambinkite savininkui 434-8441
Marąuette Parke, 6400 So. Troy 
Street parduodamas gerai prižiūri
mas 15 butų mūrinis namas.

Telef. — PR 8-5719

Mūrinis — 2 po 6 kamb. Liet. ap- 
gyVentoj vietoj. 13 ir Cicero Avė. 
Pilnas rūsys. 2 maš. garažas. Gazu 
apšild. 2-ras aukštas išnuom. už $95; 
patys apsišildo. $19,900. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LA 1-7038.

PARDUOS NAUJĄ 8 butų namą 
Marąuette Parke. $13,600 pajamų. 
Priims mažą mainą. Tel. HE 4-2323

STASYS SULA
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE, CALIFORNIA 93550

Namu tel. (213) 479-3615, West L.A.
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— iš savininkų, akrais ne sklypais!

1)^ aukšto moderniškas kampinis 
mūr. namas. 5 kamb. apačioj, 4 
viršuj. Nėra garažo. Kreipkitės —
3300 VVest 63rd Place.

MISCELLANEOUS

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street 

Užsieninių ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę Mechanikai. Elektroninis
motoro patikrinimas. Vilkikas. 

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353
Savininkas Juozas (Jo«) Juraitis

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies ir automo* 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% \Ves« 95th Street 
Ohicago, IUinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapleivood Av„ CL 4-7450

5)4 kamb. mūro bungalow, 9 me
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

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

18 vienetų mūr. atnaujintas room 
ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloita iki ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina $70,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public
2737 VV. 43rd St. — CL 4-2390

^/‘Drauge” jau galima įsigyti 
aJtuonioliktąją “Draugo” pre- 
miją5 laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
♦f ĄSOČIAI

‘ JURGIS GLIAUDĄ

Ir šį kartą autorius nustebina 
vįsai nauja tematika, paimta iš 
dabartinės Lietuvos gyvenimo, 
Kįnygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile į- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Salia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis įr filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
toją! prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
IIIMIIIIIIIlllll III llll llllllllllllllllllllllllllll1*

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS.
J. RUDIS — TeL CL 4-1050

MOVING
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

SIUNTINIAI Į LIETUVE
COSMOS EXPRESS 

MARQDEITE GIFT PARCEL SERV. 
2608 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 GOth St. Tel. WA 5-2787
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3890 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

=F
Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 

nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yrą — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

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

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

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

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu, 
įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
Ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

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

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Bntų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš-

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

Prie Nabisco mūr. 5 ternb. bun- 
galow. 13 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. lr raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

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

ATRARAS APŽIŪRĖJIMUI ir 
greitam pardavimui visą šitą sa
vaitę. 2x4 medinis namas:

4245 So. Maplevvood Avenue 
Pilnas rūsys, apkaltas, alum. lan
gai, naujas gazu šildymas, moder
ni virtuvė ir vonia, air condition
ing, garažas. Galima užimti tuoj 
pąt visą namą, nes savininkai iš
vykę kitur. Prašo $17,500.

75x250 p. sklypas Round Lake 
Beach Park, Hl. 70 mylių į šiaurę 
nuo Chicagos. Tik vienas trumpas 
blokas nuo Round Lake ežero, kur 
tyriausias vanduo maudytis ir žu
vauti ir tik du blokai nuo Public 
Beach. Prašo $3,800. Paskubėkite.

ŠIMKUS REAL ESTATE
4259 So. Mapleivood, CL 4-7450

6 kamb. mūr. 3 mieg., gazu karš
tu vandeniu apšild. Uždaras “knot- 
ty pine’* porčius. Modern. virtuvė. 
Nuo sienos iki s. kilimai. 2 maš. 
garažas. Keramikos plytelių vo
nia. 220 V. laidai. Naujai dekoruo
ta. Priedai. SVARUS. $19,900.00 
Arti 63rd ir Western. Savininkas. 
Telef. 776-1999.

HELP VVANTED — MOTERYS

Assistant Director of Nurses
For Modern Nursing Home 

Under new management. Pleasant 
working cond’s and benefits. Apply

SOUTH SHORE PAVILION 
7750 So. Shore Tel. RE 1-4209

TYPIST-BILLER
AND

GENERAL OFFICE
Pleasant working conditions.

Apply
B0WERS DODGE, INC.
7340 S. VVestern Avė.

OFFICE GIRL
General office work. — Book- 

keeping, payroll, etc. 
Apply in person 

ENGLEVVOOD STOVE & APPL. 
7928 So. Ashland Avė.

TOP SALARY
lst, 2d and 3d shift positions avail
able. Mušt have’ at least one year’s 
exp. Pleasant working conditions in 
modern carpeted dept. Excellent 
company benefits include profit 
sharing. Call Valerie Klimais 
641-5200.

—

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

MISCELLANEOUS

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu d61 du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 % S. Anna Avė., Lyons, 
Ullnois. Telef. 447-8800.

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildyme 
pečius lr alr-oomditlonlng — J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
iATING & SHEET METAL 
4 S. IVestern, Chicago 9, UI. 

Telefonas VI 7-3447

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gaL Free delivery
5622 So. Racine. 434-11(3
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
lllllllllllllllllllllllllįllHlllllllllllllllllllllt
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke. 

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

lįi aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(S mieg.) 'ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca- 
llfornia. Gazo teršto vandens atekb. 
ri.šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

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

6 kiunb. modernizuotas mūr. bun- 
galow prie 71 lr California. 23,500.

5)4 kamb. 9 metų. Geras mūr. 
bungalovv. prie 67, ( vakarus nuo 
Kedzie. Gazo teršto vandens šiluma. 
Alumin. langai. Garažas. $29.500.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

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

0 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st St TeL J25-6015

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI z:

3457 Weat 69th Street 
TeL HE 4-7482

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-Jų 

metų, 7 kamb. mūras. Daug žemes 
paskirta sodui ir alčjoms. Pamaty
kite.

2-jų butų mūras. Garažas, alumin. 
langai. Platus lotas. Marųuettė pko. 
$21,900.

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

4 kamb. nedidelis medinukas, apy! 
59 ir Pulaaki. Pirkite už $11,900, 
Jmokšje $3,500.

Ligonis našlė turi labai gera 2-jų 
būti, mūro namų. Naujas ga^o StTdy 
mas. Prie vienuolyno. $27,^00.

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

Lotas 30 p. Marąuette Parke

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

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
A L £ X ŠAT AS —REALTOR

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, Ilk Tel. OL 6-2283 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Parlc 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų ištaiga 
ir Išsirinkti iš katalogo.

BUYER MAKER
Vienas iš geriausios išvaizdos ir 

konstrukejos. Išsipildys jūsų svajonės. 
514 kamb., mųr., 3 gražūs mieg. Di
delė ir labai graži virtuvė — dinette. 
Puiki Hollywood vonią. Dalis rūsio 
yra paneled, ir pilnai plytelėmis grįš. 
tos grindys. 2 maš. garažas. Arti 55. 
os ir Mead Avė. Patiks visai jūsų 
šeimai. Kreipkitės į Miracle Man. 
Skambinkit dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

Parduodamas didelis modern. pil
nai apstatytas namas — 5 miega
mieji, 2 vonios, ant gražaus vieno 
akro sklypo prie Michigan ežero. 
15194 Lake Shore Drive, Lakeside, 
Michigan. Tel. 616-469-2660

BIG BARGAIN
Gražus modemiškas 5 kamb. mūr. 

namas su valgomuoju kambariu ir 
dviem miegamais. Pilnas rūsys, jokių 
potvynių. 10 x 14 p, patio su stogu. 
Labai geroj vietoj, į rytus nuo Pulas
ki, arti Archer Avė, Pamatę tuoj 
pirksite. Tik $20,500. Būsite laimingi. 
Kreipkitės į Miracle Man. Skambin
kit dabar

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

VYRAI IR MOTERYS

MEN & WOMEN
From Mon. Thru. Fri. for cleaning. 

Loop Office BųiLdlng. 40 hrs. per 
vveek. Starting at 5 P. M. & 1 P. M.

CALL — 927-6008 
A-134

HELP VVANTED — VYRAI

AGENCY Management Traineea —
Mąjpr life and health insurance com- 
pany has open ng for 2 men in 
management'’traluing program. The 
men seleąted will be glven eomplete 
management tiratnlng. inoreased rė- 
sponsiblit.ies, rewardlng future. Start
ing salary $7.000 - $12,000. Usuul 
fringe benefits.

CalJ Mr. Totvnley, administrator 
of personnel: ST 2-8600.

AUTO
MECHANICS (2) 
BODY MAN (I)

NO SATURDAYS
• Uniform allowance
• Hospitalization Insurance
• Major Medical
• Life Insurance
• Booking Bonus
• Profit Sharing
• Vacation Pay eąual to 2% of 
annual wages per weęjt.

LIBERTY BUICK 
1000 ,E. Park, Libertyville, III. 
EM 2-2683 Chicago 338-0600

DESIGNERS - DRAFTSMEN
N'eeded Sow . ■

Ali areas of engineering, designing
and drafting.

Machine doelgners — Tool Engtneers 
& Deatgners — ' Electro - Mechanical 
Desiguera and Draftsmen. Sheet 
Metai —, P las ties, Compound and 
Tnjeetlon in any area. — Electrical 
— Wlrlng Diagrams and Schema- 
ties — Plant Layout, includlng Oon- 
veyors and Material Handllng Eąulp- 
ment.

Also openings In — Structural, 
ArchlteclųraJ and Civll Engineering.

$150.00 to $300.00 per week 
CALL ANTANAS MAŽEIKA 

774-0700
Muilins & Associates

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

Housekeeper - Live In 

f ū r
Executive Bachelor 

Call — 282-7495

EXPERIENCED KEYPUNCH 
OPERATORS

Year Arouud Steady Employment 
Top .Kates

YVONNE’S KEYPUNCH 
SERVICE 

PHONE 678-4277

HELP VVANTED — VYRAI

PRESS BRAKE

OPERATORS

Immediate oiiėrii ng for man wiVl 
some exper. Day or nite shift. Good 
benefits opporty. To pnogress. Steady 
work. See Employment mgr. Daily 
8 to 4.45 P. M.-

10601 VV. Belmont Avenue 

Franklin Pąrk, Illinois 
An 12qual opportunity employer

Combination Body 

Man and Painter

Large high volume suburban Buick 
dealer. Paid vacations. Paid Holi
days, modern ąhop.

Contact JOHN SCITAR

PECKAT BUICK
115 Madison St., Maywood 

Tel. 343-2000

PRESSMA N
Exp. Thompson “die-out pressman 

Pai-t time eyening worfc.

CALUMET CARTON OO. 
16921* State St„ So. Holland, 111. 

TEL. —. 333-0K21

Reikalingi

Trailer Repairmen 

Mechanics

l-mai ir 2-rai pamainai

Union scale. 10 valandų antva- 
landžių per savaitę. Dirbti 5 ar 
6 dienas savaitėje:

Northiake, Illinois
TEL. 343-2240

i

PRE SSMAN
Exp. Bobst dte-ėuit pressman. 

Part time evening work.

CALUMET CARTON CO. 
16920 State St., Ko. Holland. III.. 

TEL. — 333-6521

Tractor Drilvers
Experienced. Over 25 years of age. 
Apply in person —

I. KARZEN TRUCKING CO. 
900 No. Kedzie, Chicago, BĮ.

ASSEMBLERS - 
ELECTRICAL

Experience, with. electrical aseembly 
reąuired. Steady. Job ehoice of ėitHer 
days or nites. Goiod opport. tol ad- 
vance. Good benefits. See employment 
mgr. daily 8 to 4:45 P. ,M.

10601 W. Belmont Avenue
Franklin Park, Illinois

(1 biock west of Mannheim Rd. on 
Belmont) -1-

An Eąual Opportuntty Employer

Remkit tuoe biznieriuą, 
skelbiasi dienraštyje “Dra
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JAV didmiesčių klimatas
A. PUPELES

Tarpusavio pasikalbėjimuose 
nemažai vietos skiriame klima
tui Kada saulėtas ir gražus o- 
ras, ši tema mažai aktuali, bet 
esalnt blogam orui, paleidžia
me nemažai blogu žodžių kli
mato ir oro pranešėjų pusėn. 
Sveikatos tyrinėtojai nustatė, 
kad vaikams ir jauniems tinka
miausias yra vėsus ir saulėtas 
oras, tuo tarpu pusamžiams ir 
senesniems reikalingas šiltas ir 
pastovus klimatas.

Daugelis skaitytojų yra jau 
antroje kategorijoje, kurių dau
gelis ir be oro pranešėjų, iš 
anksto, tiksliai nujaučia oro pa
sikeitimus. Taipgi daugelis at
sisveikinę su darbu arba netoli 
to, galvoja apie suradimą ge
resnio klimato, kuris suteiktų 
mažiau skausmų — daugiau 
džiaugsmo. Tokiems atėjo ar 
greit ateis laikas, kada išaugi
nę ir išmokslinę vaikus, parė
mę artimuosius likusius tėvynė
je, pradės daugiau rūpintis sa
vimi.

■Praėjusios žiemos oras pasi
reiškė kraštutinumais. Šiaurės 
rytuose užvertė rekordiniai snie 
go, o vakaruose didžiulės liūtys 
išplovė pašlaites, pridarė daug 
nuostolių. Floridoje vyravo šal
tas oras, o Chicagoje sausas, 
beveik be sniego. Kontinentinių 
kalnų ruože prisnigo daugiau 
negu normaliai. ,

Klimato gerumas priklauso 
nuo daugelio aplinkybių ir nuo 
metų laikų. Kartais nepagrįs
tai keikiame savo klimatą, o 
giriame kitų vietovių arba vien
pusiškai giriame savą, o peikia
me kitų.

Aiškumo dėlei, manau, bus 
naudinga žvilgterėti, kaip kli
matas atrodo įvairiuose šio kraš 
to didmiesčiuose, pagal oficia
lius Oro biuro duomenis. Mies
tai parinkti daugiau lietuvių ap
gyventi su skirtingu klimatu. 
Kad neapsunkinti spaustuvės 
darbo duomenys paduodami su
glaustoje formoje. Duomenys pa 
imti iš daugelio mėtų vidurkio.

Normalios temperatūros
vidurkis
Saus. Liep. Metinis

Chicągoj 26 75 51
Los Angel. 54 69 62
Miami 67 82 75
N. Yoiike 32 , 77 54
Phoenixe 50 90 69

Rekordinė aukščiausia 

temperatūra

Liep. vidurk. Rekord.
Chicagoje 84 104
Los Angel. 76 110
Miami 89 96
New Yorite 85 106
Phoefnixe 105 118
Vidut kritulių kiekis coliais

Saus. Liėp». Met.
Chicagoje 1,« 3,4 33
Los Aingeles 2.7 13
Miami 2.0 6.7 60
New Yorke 3.3 4.4 42
Phoenixe 0.7 0.8 7

Vidut drėgmės nuošimtis
Pirmi skaičiai rodo 7 vai. ry

to, antri 1 vai. po pietų.

Hipis James Layton, 20 m., guli 
San Francisco ligoninėje, po to, kai 
jis išliko gyvas, nušokęs nuo 275 
pėdų Golden Gate tilto. Jis yra 
ketvirtas asmuo, išlikęs gyvas Li
gi šiol nuo .tilto pūšokę jau žuvo 
364 asmenys.

Ch.

Mia.

Ph.

Saus. Liep. Metinis
80-70 78-52 79-88
63-40 86-67 77 - 61
86-56 84-64 85-60
68-60 75-55 72-57
66-45 48-29 54-33

Metinis vidut. vėjo greitis myi.
Chicaįgoj 
Los Angeles 
Miami 
New Yorke 
Phoenixe 
Bostone
Oro užteršimo 1966 m. duome
nys.

Mikrogramais kubiniam met

re oro. Užteršimas dulkių pavi
dale.

Aukžč. Metų vidurkis
Chicągoj
Los Angel. 
Miami
New Yorke 
Phoenixe

27Š
233
ioo
252
297

124
119

49
132
152

Užteršimas dujų pavidale
Chicągoj 10.2 7.3
Los Angel. 26.0 15.2
Miami — nėra duomenų.
New Yorke 14.0 10.3
Phoenixe 19.6 . 11.9

Nors Chicaga vadinama vė
juotu miestu, bet Bostonas, Ok- 
lahoma City ir kiti, vėjo grei
čiu, žymiai pralenkia Chicagą.

Daugiausia dejuojama dėl kar 
ščių ir didelės drėgmės. IŠ pa
duotų duomenų matyti, kad 
nors Los Angeles vasaros mė
nesiais neturi lietaus, bet dėl 
šalia esančio Pacifiko vande
nyno, drėgmės nuošimtis aukš
tesnis negu Chicagoje, tik tiek, 
kad esant žemesnei temperatū
rai ir šaltam vandenyno vande
niui, jaučiama vėsi trauka.

Miami vasaros metu yra a- 
togražų lietaus sezonas, turi 
aukštą temperatūrą ir aukštą 
drėgmės nuošimtį. Toks jungi
nys iššaukia varginanti prakai
tavimą. Tuo tarpu Chicagoje 
žiemos metu, aukštas drėgmės 
nuošimtis prie žemos temperatū 
ros, esant gražiam orui, nėra 
varginantis. Cto pranešėjai dai 
nai žiemos metu primena, kad 
tas oras prie kambario tempe
ratūros turi permažai drėgmės 
ir sveikatos dėlei, pataria nau
doti dirbtiną drėgmės pakėlimą. 
Tuo metu kambario oras būna 
žymiai sausesnis heg<u Phoenix. 
Kitas reikalas, kada yra ūkano
tas, surūgęs oras, kdris į visus 
veikia slegiančiai, tuo labiau į 
negaluojančius.

Mažiausias drėgmės nuošim
tis yra Phoenike, bet vasaros 
metu vidutinė paros temperatū
ra sukasi apie 90° ir Virš. Ne
žiūrint, kad drėgmės nuošimtis 
yra žemas, bet keletą mėnesių 
besitęsiamtiėji karščiai iŠVargi- 
na kūną. Kaip veikia sausas, 
kepinantis karštis, galima įsiti
kinti pasiskaičius dykumų .ke
liautojų nuotykius. Tokie ke
lionės įspūdžiai po Californijos 
dykumas, prieš kiek laiko buvo 
aprašyti ir Drauge.

Bendras kritulių kiekis dar 
neparodo aiškaus vaizdo, nęs 

yra vietų, kur laja ištisą savai
tę, o iškrinta lietaus tik koks 
colis, tuo tarpu kitur per v&lan- 
dą papila kelis colius. Mažiau
sia lietaus iškliūta Phoenixe ir 
Los Angeles, daugiausia Miami. 
Floridoje lietus smarkus, bet 
trumpas ir vėl šviečia saulė. Blo 
giausias lietus apie Chicagą bei 
New Yorką, kada lyja ištisai po 
keletą parų.

Žemėje jau gyvena apiė 3,600 
mil. žmonių. Dar po 20 metų 
numatoma bus jau 5,200 mil. 
žmonių. Žemės gyventojų skai
čiui didėjant, kartu didėja ir o- 
ro užteršimas. Kasmet iškasa
mi didžiausi kiekiai anglies, iš
siurbiami milžnški kekiai naf
tos ir natūraliųjų dujų. Viską 
žmogus sudegindamas, paleidžia 
į orą dulkių, dubių ir dujų pa
vidale. Iš antros pusės išnaiki
nami didžiausi plotai žaliuojan
čių miškų popierio gamybai bei 
statybai. Gamta netenka hA'tū- 
ralaus oro valytojo.

Vaugi'Oi TOS W

10.2
7.1
8.0
0.6
5.6

i2.o Hondūre ir EI Salvadore vyksta susirėmimai.

Amerikietės kelionė po Kuba
Nė šimto mylių tarpas neski

ria JAV-bių nuo Kubos, dabar 
tapusios raudonųjų tvirtove Cen
tro Amerikoje. Kaip ten gyveni
mas vystosi po Castro perversmo? 
Tuo besidomėdami, imame į ran
kas naują knygą “The Youngest 
Revolution. A personai Report 
on Cuba”, parašytą Elzbietos Su- 
therland (išleido TįieDial Press, 
Ine., Ne\v York, 1969 m., 277 psl., 
5.95 dol.).

Reikia pripažinti, kad ši ame
rikietė autorė moka savo repor
tažiniu aprašymu vaizdžiai nusa 
kyti, ką ji matė vasarą praleidu
si bekeliaudama po Kubą. Deja, 
ji žiūrėjo pro ružavus akinius. Ji 
pati yra buvusi tarnautoja Stu- 
dent Nonviolent Coordinating 
Committee, redagavo “The Na
tion”, o dabar redaguoja laikraš
tį “EI Grifo dėl Norte”.

Keliaudama po Kubą, ji tar
pais galėjo naudotis net Castro 
vyriausybės kadi laku. Autorė kar 
to j a Kubos raudonųjų viltis, kad 
“klasių kova baigsis, kai įsigalės 
komunizmas” ir, suprask, tada a- 
teis šviesus gyvenimas.

Slegianti kasdienybė

Ir nežiūrint to prielankumo, 
net ir šioje “kraštutinės kairės” 
autorės knygoje iškeliama daug 
laktų, rodančių slegiančią Kubos 
tikrovę. Kuboje maistui gauti vis 
dar reikia kortelių. Taip pat ij 
s,u drabužiais. Pasitaiko, kad nau
jai nupirkti batai jau trečią dieną 
prasižioja. Vienas vyresnio am
žiaus žmogus tai keliautojai net 
atvirai pasakė: “Čia su mumis el
giasi kaip šu kiaulėmis”. Miestuo
se automobilių visiškai mažai. 
“Žmonių balsai sudaro vieninte
lius garsus”.

Mėsos teduodama tik trys ket
virtadaliai svaro vienam žmogui 
per savaitę, o nuo šių metų pra 
džios net ir cukrus gaunamas tik 
su kortelėmis. Ryžių gali žmogus 
gauti tik tris svarus per mėnesį.

susikaupia didmiesčiuose. Į dul
kių oro užteršimą įeina įvairios 
natūralios ir nenatūralios dul
kės ir dūmai, susidedanti iš kie
tų dalelyčių. Dujinis užteršimas 
gaunasi nuo sudeginto įvairaus 
'kuro ir cheminių reakcijų, šva
riausią orą turi Florida, nes 
randasi siaurame pusiasaly, o 
vėjai pučia iš vandenyno arba 
Meksikos įlankos ir labai mažai 
turi pramonės. Daugiausia už
terštas Los Angeles ir Phoenixe 
oras, kur vėjai silpni ir retai 
buba lietaus. Praeitų metų da
lini daviniai rodo nuolat kylan
tį užteršimą.
Iž duotų duomenų matom, kad 

idealaus klimato apskritus me- 
tus nėra; arba perkarstąs arba 
peršaltas, arba drėgnas arba 
palankus, bet užterštas. Žmogus 
būdamas surištas su darbu, šei
ma if 'kitais gyvenimo ryšiais, 
paprastai tenka tenkintis tuo 
ką turi. Kitaip sakant, aplinky
bių yra pririštas prie esamos 
vietos. Kurie nebesurišti su dar 
bu arba kitomis aplinkybėmis, 
Stengiasi klimatines sąlygas pa 
sirinkti pagal mėtų laikus. Daug 
šiauriečių pabėga nuo žiemos 
šalčių ir blogo oro išvažiuodami 
į Floridą. Floridos gyvenojų 
dalis vengdami karščių išvyks
ta į šiaurę, susitikti su artimais 
bei pažystamais. Phoenixo gy
ventojai, kurie turi galimybę, 
vasarą praleidžia persikėlę j kai 
htfošS turinius vasarnamius ir 
panašiai.

Net vaikams neįmanoma gauti 
labiau pritaikyto maisto ir jie tu
ri maitintis tuo pat, ką gauna ir 
suaugusieji. Gyventojams rusai 
ne prie širdies. “Jie siunčia mums 
daug kariškų filmų, o mes jų ne
mėgstame”, taria kubiečiai.

Ši amerikietė keliaujanti repor
terė užgirdo žmonių dūsavimus: 
“Gyvenimas čia labai sunkus, tei- 
siog baisus”. “Ar nemanote, kad 
reikalai pagerės?” “Bet gi tada

Net ir Kuboje tarp "baltųjų pa
stebimas rasizmas. Autorė pažy- 

nebeišliksime mes, o ir tie, kurie mi, kad moterims skirtas žuma- 
’dar išliks (neišvykę į JAV, nemi-las “Mujeres” 1967 metais savo

rę) bus per silpni, kad galėtų val
gyti...”

Biurokratizmas

Užėjusi į drabužių krautuvę ta 
reporterė rado, kad ten teturima 
pardavimui tik dvi poros vyriškų 
kelnių. Daugelio darbininkų ir Ci
klų tarnautojų atlyginimai yra 
kur kas žemesni negu valdininkų 
biurokratų, ir čia viena priežas
čių — atlyginimų užšaldymas 
darbo žmonėms.

Ir Castro Kuboje išsivystė toks 
valdininkų biurokratizmas, kad 
net turėjo būti įsteigta speciali 
komisija kovai su biurokratizmu. 
Ši komisija arti 10,000 valdinin
kų perkėlė į kitus darbus, tačiau 
vieton pašalintų biurokratų atsi
rado nauji.

Prievarta

Baigiantieji medicinos mokyk
las privalo prisiekti, kad jie nesi
vers privačia medicinos praktika. 
Kubos spauda, kaip liudija ta a-

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens Ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui.

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD ARBA CODE 812 247-2425

ARBA CODE 312 247-2425

A.+A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJONUI 

mirus, velionies žmonai ANELEI, dukroms ir jų šei

moms: DANUTEI ir dr. JARAMS, ALDONAI ir dr. RA- 
SUČIAMS gilią užuojautą reiškiame.

Vida ir Vacys Tumasonlal

X

A. -Į- A.
■ ■ ■

mirus,
skausmo prislėgtiems vyrui ANTANUI, dukrai ir sū
nums reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Juozas fr Marija Salučkos

A. -J- A.

PROF. DR. JUOZUI MOTIEJONUI 
mirus, dideliam liūdesy jo žmoną ANELĘ, dukras DA
NUTĘ ir ALDONĄ, Žentus kolegą dr. JARĄ ir dr. RA- 
SUTĮ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Algimantas ir Florehtina 
Kurgonai

MIRft SESUO MARU A 
KLEOPĄ

Liepos 6 d. sesuo Marija Kle- 
opha ramiai užmerkė savo akis 
ir apleido šį pasaulį besiruoš
dama dalyvauti Šv. Mišių Au
koje, senukų koplyčioje, St, Ma
ry viloj, Elmhurst, Pa. Sesuo 
M. Kleopha (‘Lucija Kasparunai- 
tė) gimė 1882 m. gruodžio 4 d. 
Kauno gubernijoje, Petriškio 
km., netoli Nevėžio upės.

•Iš jos šeimos narių viena se
sutė Anastazija Antanaitienė, 
tebegyvena Swoyersville, Pą. Ji 
išleidus dvi dukreles į seselių 
kazimieriečių vienuolyną, tai se
suo Florianą ir sesuo Lydija, 
ir taip pat vieną dukraitę, se
selę Rosaliną. Vienas brolis te
begyvena Philadelphijoje, o a- 
'nūkai ir anūkės išsisklaidę Pėnn 
sylvainijoje ir New Jersey.

Lucija Kasperunaitė, atvykus 
Amerikon, apsigyveno Philadel-

merikietė laikraštininke, neturi į- 
vairumo bei gilumo. J universi- 
tetus nepriimami studentai, ku
rie nerandami pakankamai per
siėmę revoliucijos dvasia.

madų puslapiuose ir iliustracijo
se neįdėjo nei vieno juodo veido.

Moterys

Jaunos Kubos moterys yra į- 
traukiamos į sargybų ėjimą. Išti
sos jaunų merginų grupės vyksta 
darbams į provinciją — tai skin
ti apelsinų, tai dirbti prie cukri
nių nendrių, tai kitur. Praveda
mas stiprus propagandinis jaunų 
kubiečių apmokymas ir paruoši
mas, kad neviena atsako, jog yra 
pasiryžusi vykti ten, kur revoliu
cijos sąjūdis pareikalaus.

Nors knygos autorė E. Suther- 
land ir suminėjo visą eilę tam
sių taškų Kubos gyvenime, bet 
visa knygos nuotaika daugiau pa
lanki diktatoriui < Castro. Autorė 
Visai nekalba apie užslopintąją 
spaudos laisvę, nėsumini užgrliauž 
tos organizacijų laisvės nei atimtų 
politinių laisvių.’ Autorė vengiu 
suminėti ir sunkumu, su kuriais 
susiduria Kubos Bažnyčia.

/. Pr.

i-kti y.»

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. liepos mėn. 19 d.

phijoj. Įstojus į naują kongre
gaciją, Nukryžiuoto Jėzaus se
serų .1931 m„ praleido 38 me
tus Ebnhurete, sunkiai besidar
buodama Dievo ir žmonijos nau

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
diniai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

PA D Ė K A
Mirus

A. A. DR. P. GRIGAIČIUI,
reiškiu nuoširdžią padėką dalyvavusiems laidotu
vėse, pareiškusiems užuojautą asmeniškai, per spau
dą, ir laiškais.

Širdingai dėkoju aukojusiems šv. Mišioms.

Sesuo P. JAKAITIENE

A. + A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJONUI 

mirus, žmonai ANELEI, dukroms DANUTEI ir AL
DONAI, su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime.

Antanina, Jaunutis ir Linas Dagiai

A+A
ALFONSAS SORZICKAS 

Gyveno 0swego, New York

Mirė liepos mėn. 14-tą dieną, 1969 metais.
Gimė ir augo Chicagoje, lankė Aušros Vartų parapijos mo

kyklą.
Paliko dideliame nuliūdime motina Katrina ir tėvas My- 

las Chicagoje, žmona Helena, dvi dukterys ir du sūnūs, kiti gt 
minės, draugai ir pažįstami.

A. -J- A.
PROF. JUOZUI MOTIEJONUI 

mirus,
jo NAŠLEI, dukrą DANUTES ir ALDONOS šeimoms 
gilią užuojautą reiškiame. t

Irena ir Vytenis, Jonas ir Terese, 
Irena ir Leonas, Erika ir Erdivilas

A. + A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJONUI 

mirus, p. MOTIEJŪNIENEI, dukroms DANUTEI JARIE 
NEI ir ALDONAI RASUTIENEI bei jų šeimoms reiš 
kiame nuoširdžią užuojautą.

A. ir J, Pavilioniai 
0. ir A. Ūseliai

VI

Mielajam Nepriklausomybės kovų draugui

A. f A. VINCENTUI REKUI mirus, 
gilią užuojautą reiškiame jo žmonai, dukrai ir sū

nui su šeimomis.

L. K. Kūrėjų - Savanorių sąjungos 
Chicagos skyriaus nariai 
kartu su Valdyba,

A. -Į- A.
ADELLA KURPIS

BUKVTĖ

Gyveno Ctoteaitojo — Toįvn of L«ko apylinkėje,
Milė liepom 17 d., 1960, 2:45 vai. popiet, sulaukus senatvpes.

Gim? Uetuvoje. Kilo iŠ Vilniaus apskr., Petuko kaimo.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs WllUam, marti uehe- 

vieve, lr Paul, nuirti Eileen, 5 anūkai: AVilliain Jr., John, Christo- 
pher, Kaymond ir Robert, ir kiti giminūs, draugai ir pažįstami..

Velioni5 priklausė Sv. Kazimiero Sės. rėmėjų d-jai (amžiui 
narė), Nukryžiuotojo Jėzaus ir Sopulingosios Motinos Sės. i-ėmėjų 
d-jai, N. Pr. Marijos Seserų rėmėjų dr-jai, Sv. Rosko Salcatteėių 
bendradarbių 8-gnl. Labdarių S-gal, T. Praneiskoųų rėmėlų dr-jai, 
Sv. PranrfSkaus Sės. rėmėjų dr-jai, T. Marijonų rėmėjų dr-jai, 
Congregation of the Benedlctine Sisters of l'erpetnal Adoratiou 
ir A. Ii. R. K. Moterų S-gai-

Kūnas bus puSarvotas šeštad., liepos 19 d. 7 vai. vak. F,udci
klo koplyčioje, 4605 S. Hermltiųre Avė.

Ijaidotnvės įi-yks pirmad., liepos 21 d. jš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėta į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje Jvyks 
grdiilirųcos pamalilos ųž velionės sielų. Po luimnidų bus nulydėta 
J ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame Msus: gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

NaRŪdų: srvrS, MARTI IR ANfKzU.
laidotuvių direktorius Daimid ir Gaidas, riet VA 7-1711

0

dai. Lai Dievas gausiai apdo
vanoja šią sielą amžinu džiaugs
mu. K.

Namu, gyvybe*, 
automobiliu, 

Hvelkatos, bis-

APDRAUDŲ AGENTŪRA

Patogios UaU 
uiok&Uiou są
lygos.

1. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2238

a’ ■ --fcnkK

t
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X Richard J. Daley Chica
gos miesto majoras ir William 
T. Murphy Kongreso atstovas 
iš Ulinois įeina į Amerikos lie
tuvių kongreso garbės komite
tą. 'Be to be anksčiau skelbtųjų 
į Amerikos kongreso garbės ko
mitetą įeina senatoriai: Philip 
A. Hart (Midh.) ir Bireh Bayh 
(Ind.). JAV Kongreso atstovai: 
John D. Dingell, Lucien N. Ne- 
dzi, Martha W. Griffiths 
(Mich.), William T. CaJhill, Wil- 
liam B. Widnall, Henry Hels- 
toski (New Jersey), Michael A. 
Feighan (Ohio) ir Emilio Q Dad 
dario (Conn.) mielai sutiko bū
ti Amerikos lietuvių kongreso 
garbės komiteto nariais.

X Kun. Adolfas (Stašys, šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos vi
karas ir Alto Chicagos sky
riaus vicepirmininkas, šiom die
nom grįžęs iš Europos, aplan
kęs ten kelias sostines, rytoj, 
liepos 20 d., 2:30 vai. p.p. Pa
vergtųjų tautų savaitės užbai
gi me prie Dariaus ir Girėno pa
minklo sukalbės invokaciją. Ten 
kartu bus paminėta žymiųjų 
lietuvių lakūnų Dariaus ir Gi
rėno skridimas per Atlantą į 
laisvąją Lietuvą.

X Dariaus - Girėno Posto 
susirinkime pranešta, kad Da
riaus - Girėno minėjimas į- 
vyksta šį sekmadienį 2:30 v. p. 
p. prie paminklo California ir 
67 st. Postas kviečia visus da
lyvauti.

X Jadvyga Grigaliūnienė, 
kun. St. Rimkevičiaus, ISJ, se
suo rašo, kad Br. Krištanavi- 
čiaus straipsnyje “Viena Sibi
ro auka” yra šie netikslumai: 
kun. tSit. Rimkevičius yra gimęs 
1904 m. vasario 4 dieną. Jų mo 
tina buvo Aleksandra Sienkevi- 
čifitė, o ne Stankevičiūtė, kaip 
straipsnyje parašyta.

X Amerikos Lietuvių tary
bos valdyba (kviečia spaudos ir 
radijo darbuotojų informacinį 
pasitarimą — spaudos konfe
renciją liepos 21 d. pirmadie
nį 7:30 v. v., Don Varnas posto 
salėje, 6818 So. Westem Ave., 
Chicagoje.

X Dvi antraštėlės — Baltie- 
čiai sujudino spaudą (2 pusi.) 
ir “Dėl Jaunimo centro sporto 
salės (3 pusi.) vakar dienos 
"Drauge” buvo sukeistos vieto
mis. Skaitytojus ir autorius at
siprašome.

x LRKSA Chicagos apskri
ties pirm. A. Povilaitis persi
kėlė į naują butą. Jo adresas: 
7019 S'. Maplewood Ave., Chi
cago, III. 60629. Draudimo rei
kalais skambinti: 776-4849.

x Dovanų siuntinius ) Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 (sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VT 7-7747 (sk.)

X RAŠOMOS MAŠINĖLĖS, 
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., liet.-angį. raidynu. 
Taip pat Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite katalogų: 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Norhtport, N. Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tel. 476-7399. (sk.)

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

x Kūrėjai — savanoriai kvie 
čiami dalyvauti Pavergtų tautų 
parade, kuris įvyks liepos 19 
d., 12 vai. miesto centre. Rink
tis 11 vai. ryte prie Wacker Dr. 
ir Clark gatvių kampo.

X VVisco n sino lietuviai pra
dėjo Pavergtų Tautų savaitę 
praeitą sekmadienį, o ChicagO3 
lietuviai ją baigia šį sekmadie
nį prie Darius - Girėno Legio
no Postas ir Moterų vienetas 
padės prie paminklo vainikus. 
Lietuvos gen. konsulas Petras 
Daužvardis tars žodį.

X Kazimieras Oksas, Mutual 
Savings and Loan ass. derek- 
toriato narys, šiuo metu atlie
ka karinės tarnybos pakartoji
mą Armijos Karo kolegijoje, 
Caridsle Barraoks, Pa. Į Chica
gą grįš ateinančią savaitę.

X George Pūkelis, 10744 So. 
Springfield, grįžo iŠ ligoninės, 
po sėkmingos akies operacijos, 
ir baigia sveikti namuose. Julia 
ir George Pūkeliai yra stambūs 
gerų darbų rėmėjai.

X Uršulė Rastenienė, žinoma 
veikėja, atostogauja Indianoj.

X Helena Jasinis, Los Ange
les, Calif., siųsdama prenume
ratos mokestį ir dėkodama už 
anksčiau nusiųstas sveikinimų 
korteles, mums prisiuntė 5 dol. 
auką spaudai paremti. Nuošir
dus ačiū.

X Pirkit tokį vėsintuvą, kurį 
patys galit į langą įsistatyti — 
Emerson. Gradinskas, 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. Atd. ir va
karais pirm. ir ketv. (sk.)

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
BAIGĖ AIKŠT. MOKYKLĄ

Stephen Sesterhenn, gyv. Ar
lington Heights, III. baigė vieti
nę Arlington aukšt. mokyklą 
geriausiais pažymiais, gavo sti
pendiją ir ruošiasi stoti į Wis- 
consin universitetą studijuoti 
chemijos., šaka savo tiesioginių 
studijų, Stephen studijuoja mu
ziką. Stephen yra veikėjos Emi 
lijos Morkūnienės anūkas. Mar 
kūnienė džiaugiasi savo anūkais, 
jos duktė Irena ir žentas Ricbar 
das augina septynetą vaikų, vi
si gabūs mokiniai, trys vyriau
sieji mokosi muzikos. Visi sep
tyni priklauso Skautų organiza
cijai, mėgsta sportą. Geri vai
kai, didžiausia šeimos laimė.

PAVYKUSI VV1SCONSINO 
LIETUVIŲ DIENA

Wisconsino lietuviai, talki
nant čikagiečiams, pradėjo Pa
vergtų Tautų savaitę praeitą 
sekmadienį didinga ir įspūdinga 
Wisconsino Lietuvių diena, Ke
nosha mieste. Programoje daly
vavo Wisconsino vicegub. Jaclc 
B. Olson, kongr. Henry C. ISdha- 
deberg, Kenosha apskrities še
rifas, Kenosha ir Racine me
rai, laikraščių leidėjai bei re
porteriai ir įvairūs kiti šulai. 
Iš Chicagos buvo Lietuvos gen. 
kons. dr. Petras P. Daužvardis, 
“Grandies” šokėjai su vadovais 
I Smieliauskiene ir J. Milašium, 
Valerijonas Šimkus, Stakaus- 
kas, A. Dzirvonas, Gradinekai 
ir kt. Tiek nugirsti, kad buvo ke 
Ii svečiai ir iš Lietuvos.

Wiseonsino lietuviai tikrai pa 
vyzdingai ir sumaniai bei vie
ningai atšventė Lietuvių dieną 
ir paminėjo Pavergtų Tautų sa-

Ateinančių metų “abiturientai”, geriausiai baigę septintą skyrių Detroite su savo mokytoja Anele Bajalie- 
ne: Linas Gobis, Arvydas Šepetys, Rasa Žemaitytė ir pasižymėjimo lapą gavusi Daina Astašaitytė.

Nuptr. K. Sragausko

I S ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Emil F. Grenda išspaus
dino “Arizona Repuiblic” laikraš 
tyje, birželio 24 d. laidoje, laiš
ką, kuriame rašo, kad paverg
tų tautų sportininkai privalo 
ginti Sovietų Rusijos garbę. 
Taip esą su JAV viešėjusiu 
krepšininku Paulausku. Ypač 
skaudu buvo kai olimpiadoj ru
sus turėjo ginti lietuvis boksi
ninkas Čepulis. Tai yra šiurpu, 
kaip agresorius išnaudoja žmo
nes.

— O. Akmentins, P. O. Box 
48, Dorchester, Man., 02122, 
praneša, kad latvių spaudos 
d-ja išleido ženklus latvių spau 
dos paminėjimui. Pelnas skiria
mas latvių spaudos žmonėms 
paremti.

— Phoenixe (Sacred Heart 
Home, koplyčioje įvyko išvežtų
jų į Sibirą minėjimas birželio 
15 d. Tą dieną į lietuviškas pa
maldas susirinko daugiau žmo
nių kaip paprastai. Per Mišias 
vietinis choras gražiai giedojo 
lietuviškas giesmes. Buvo paša 
kytas šventei pritaikintas pa
mokslas, nušviečiant tragiškus 

| birželio mėn. įvykius Lietuvoje. 
1940—41 m. Mišių metu čia pir 
mą kartą įspūdingai nuskambę 
jo patriotiška giesmė: “Apsau- 

! gok, Aukščiausias, tą mylimą 
šalį”. Minėjimas buvo baigtas 
tautos himnu, kurį giedojo visa 
bažnyčia.

_  Kun. Pranas Kaitrumas i
iš Ray, N. Dakota, rugp. mėn.* 
atvyks į Phoenixą pavaduoti 
ikun. A. Valiuškos, kuris rugp. 
mėnesį bus atostogose. Kun. P. 
Baltrumas gyvens (Sacred Heart 
Home.

__ J. Brazauskas, A. Paliu
lis, K. Seliokas ir E. Stulgins-
kas sudaro kvartetą kompozi
toriaus A. Aleksio chore. Cho
ro nariai: Marcelė Andrikytė, 
Kazimiera Čampienė, Mary 
Gelbogis, Nelilie Kanapka, Vio
leta Kazlauskas, Česlovą Kon- 
drašienė, Marija Marūnienė, 

i Bemice Ortieb, Gražina Selio
kas, Elise Stravinskas, Hedi 
Stulginskis, Sophie |3ttulginskis, 
Edmund Stulginskis, Irena Stuo 
pelis, Locadia Sulausikas, Jonas 
Brazauskas, Adolfas Campė, 
Charles Gluodenis, Joseph Ka
napka, Joseph Kazlauskas, Pau
lius Kuras, Petras Marūnas, 
Antanas Paliulis, Kazimieras Se 
liokas, Vladas Vaškelis. Choras 
yra gerai susidainavęs, gražiai 
pasirodė. A. L. R. Katalikų su
sivienijimo seime.

CHICAGOS ŽINIOS

vaitę. Jie įtraukė į tą dieną vi
są valstybę ir labai daug vietos 
įmonių ir biznierių, išleido gra
žų leidinėlį: “1969 Wisconsin 
Lithuanian Day, Commemora- 
ting Captive Nations Week”. 
Jo išlaidas apmokės Kenosha- 
Racine biznieriai — beveik visi 
nelietuviai.

Gubernatorius ir Kenosha, 
Mihvaukee, Racine merai išlei
do proklamacijas, o legislatūra 
priėmė atitinkamą Pavergtų 
Tautų adresu rezoliuciją.

Katalikų ir protestantų baž
nyčiose atlaikytos pamaldos. 
Piknike dalyvavo trijų parapijų 
lietuviai klebonai (Marijonai) 
ir vienos parapijos nelietuvis

Racine LB pirm. L. Pliūra įteikia 
rengėjų dovaną kun. P. P. Cinikui, 
MIC, jo kunigystės 30 m. sukakties 
minėjime Racine, Wisc., liepos 6 d.

ITALIJOJ
—. Prel. Klemensas Razminus

šiuo metu sveiksta po sunkios 
inkstų operacijos, bet taip pat 
dar laukia ir antrosios operaci
jos. Prel. Razminas ya Vatika
no radijo lietuviškos valandėlės 

I žinių pranešėjas.klebonas. Chicagietis

Baltimoriečiai lankosi “Drauge”: Baltimorės Karaliaus Mindaugo šešta
dieninės lituanistinės mokyklos mokytoja Marija Noreikienė (kairėje) 
sūnus Ramūnas, duktė Ilona ir svečius Chicagoje palydėjusi buvusi bal- 

1 timorietė Kazimiera Bradūniene,

PRANCŪZIJOJ
— A. J. Greimas lietuviškų 

studijų savaitėje Bad Godeaber 
ge, Vokietijoje, š. m. liepos 
mėn. skaitys paskaitą apie lie
tuvių tautosalką ir senovės re
ligijų.

Š. m. rugsėjo mėn. Greimai 
lankysis Italijoje. A. J. Grei
mas dalyvaus Uitaino universi
teto ruošiamame simpoziume ir 
vėliau skaitys paskaitą tarptau
tiniame sočio _  lingvistikos
kongrese Romoje. Dr. Greimo 
knyga “’Semantiųue Structure- 
lie” išleista Larousse leidyklos. 
Pradžioje pasirodė jos vertimas 
itališkai (Rizzoli Ed., Milano). 
Tos knygos vokiškasis verti
ma® jau paruoštas spaudai ir 
pasirodys š. m. lapkričio — 
gruodžio mėn. Pasirodė A. J. 
Greimo paruoštas senovinės 
prancūzų kalbos žodynas (nuo 
862 m. iki 1340 m. (“Diction- 
naire de l’Ancien Francais”. Ed. 
Larousse).

OiDŽ. BRITANIJOJ
— Glasgowas, Škotija. Čia 

daugumoje senųjų išeivių kolo
nija, bet labai tvirta lietuvybėje, 
veikia daug įvairių organizacijų, 
bet visos sugyvena gražiai, tad 
jos veikla yra gana gražus pa
vyzdys visoms kitoms Britanijos 
kolonijoms. Čia išleidžiamas sa
vaitraštis “Išeivių draugas” ku
ris eina nuo 1914 metų. Veikia 
Lietuvai Gelbėti fondas, kuria
me randasi apie 1000 svarų. Vi
sai ISkotijos Lietuvių veiklai ko
ordinuoti veikia ISkotijos Lietu
viškų organizacijų taryba. Pirm. 
prel. J. Gutauskas. Tarybos ad
resas: Prel. J. Gutauskas, St. 
Columiba’s 74 Hopdhill Road. 
Glasgow.

— N. VV. Scotland yra daug 
smulkesnių kolonijų, kurios at
lieka daug lietuviško darbo pri
sidėdamos prie didesniųjų kolo
nijų veiklos. Didžiausi lietuviško 
darbo varovai yra lietuviai kuni
gai, kurie lankydami (kolonijas 
atlieka tą lietuviško apaštalavi
mo darbą, jų lankymosi metu 
būna rengiami vienokie ar kito
kie minėjimai bei parengimai.

— Manchesteris _  tai di
džiausia šiaurės Anglijos lietu
viška kolonija, kuri turi visą ei
lę lietuviškų organizacijų, turi 
labai gražų puikiai įrengtą 
klubą su salėmis ir kitais kam
bariais, pritaikintais jaunimo 
susirinkimas, mokyklai, kuriai 
jau nuo labai senų laikų vado
vauja mokytojas Domas Dai- 
nauskas. Turi sava® lietuviškas 
kapines su didžiuliu lietuvišku 
kryžium, pastatytu paminėti 
700 metų nuo Lietuvos krikšto. 
Manchesterį ir jo apylinkes 
aptarnauja kun. Valentinas Ka- 
maitis. Manchesterio klubo ad
resas: 121 Middleton Road, 
Manchester. 8.

— DBLS Manchesterio jau
nimo skyrius VU. 12 suruošė 
šaunią gegužinę. Buvo sporto 
rungtynės, įvairūs žaidimai, tau 

, Liniai šokiai ir kt.

NE VISIEMS BUS ŠVENTA
DIENIS PIRMADIENI

i Nors prezįdenta® Nixonas ra- 
, gina visus amerikiečius švęsti 
i pirmadienį, bet kaip erdvėlaivio 
I “Apollo XI” astronautai, daugu 
ma čikagiečių turės normalią 
darbo dieną.

Chicagos komercijos ir pra
monės įstaiga konstatuoja, kad 

181 nuošimtis Chicagos ir jos 
! apylinkės verslo įmonių bus ati 
j daryta pirmadienį kaip papras- 
i tai.

Devyni nuošimčiai įmonių, 
krautuvių bei įstaigų bus ati
daryta iki pietų ar 1 vai. p.p., 
šeši procentai verslo bus užda
ryta visą dieną, ir keturiems 
nuošimčiams darbininkų bei tar 

j nautojų bus duota visa laisva 
i diena be užmokesčio, kurie no
rės švęsti, paminėdami astro
nautų išlipimą ant mėnulio.

The Greater North Michigan 
Ave. draugija pranešė, kad jos 
nariai laikys atdaras krautuves 
pirmadienį.

Tačiau burmistras Daley pra 
nešė, kad Chicagos miesto ro
tušės įstaiga bus uždaryta pir
madienį, išskyrus darbininkus 
bei tarnautojus nepaprastiems 
dalykams”. Ir Illinois valstijos 
gubernatorius Ogilvie pranešė 
iš Washingtono, kad pirmadie
nis bus šventė daugeliui vals
tijos darbininkų bei tarnautojų. 
Panašų pareiškimą Springfielde 
paskelbė valstijos sekretorius 
Paul Powell.

Stambesnių akcijų ir prekių 
keitimo įstaigos bus uždarytos 
pirmadienį, įskaitant Midwest 
Stock Exehange Chicagoje.

Astronautai Neil Armstrong 
ir Erdwin E. Aldrin ir “įmins 
savo pėdas mėnulyje” pirma
dienį (taip numatyta, bet gali 
būti pakeitimų) ir prezidentas 
skatina visus amerikiečius švęs 
ti pirmadienį, dalyvaujant šia
me istoriniame įvykyje.

State gatvės tarybos firmos 
veiks pirmadienį kaip paprastai.

The First National Bank of 
Chicago, the Continental Illinois 
National Bank ir Trust Co. of 
Chicago ir the Harris Trust ir 
Savings Bank dirbs nomaliai. 
Illinois valstijos bankai taip 
pat bus atidayti, kaip papras
tai, pirmadienį, apie 250 Jewel 
maisto krautuvių Chicagoje ir 
jos apylinkėse nebus atidarytos 
Iki 1:30 vai. p.p. ir pirmadienį.

Commonwelth Edison Co. ne
planuoja švęsti pirmadienį.

REDAKTORIUS ŽUVO 
AUTOMOBILIO NELAIMĖJE

Dean Gysel, 36 metų amžiaus, 
“The Chicago Daily News” te
levizijos ir radijo kolumnistas. 
anksti penktadienį žuvo nelai
mėje, kaip jo automobilis įva- 

, žiavo į sunkvežimio užpakalį. 
Edens greitkelyje.

Gysel, važiavęs vienas, mirė 
staigiai susidūrimo nelaimėje 
apie du blokai 'šiaurėje nuo 
Dempster. Nelaimė, atrodo, įvy
kusi netrukus ipo smarkaus lie
taus. Šis lietus atnešę ne tą vie
ną nelaimę.

Gysel buvo paskirtas į TV ir 
radijo tarnybą 1966 metų gegu
žės mėn. Jis seniau yra buvęs 
Chicagos miesto žinių redakto
rius, reporteris, repotažų bei 
kitokių dalykų rašytojas, atvy
kus į “Daily News” 1960 me
tais.

VARŽYBOS DĖL KALĖDINIO 

ŽENKLO

Cook apskrities dalininkai, 
nupiešę geriausią kalėdinį žen
klą 1971 metams, galės laimė
ti 500 dolerių premiją.

Al Weisman, pirmininkas kon 
testo, kuri globoja The Tuber- 
culosi® Institute of Chicago ir 
Cook County, pareiškė, jog vi
si dailininkai, vyresni kaip 18 
metų dirbą ir gyveną Ohicago
je, yra kviečiami dalyvauti me
ninėse varžybose. Galutinė kon 
testui diena yra rugsėjo 2 d.

Geresni ženklai bus išstatyti 
the Civic Center lobby rugsėjo 
16—26 d.d. Laimėję konteste 
galės varžytis dėl $1,000 pir
mos premijos valstybinio mas
to konteste.

NAUJOSE PAREIGOSE
Illinois Aukščiausiojo teismo 

teisėjas P. Ward. iš Chicagos 
paskirtas Illinois teismų komiai 
jos pirmininku. Jis pakeičia tei
sėją Ray I. įKlingbiel iš East 
Molinė.

Ward, buvęs Cook apskrities 
state’s attorney ir naujausias 
teismo narys, dabar vadovaus 
Illinois valstijos disciplinariniai 
įstaigai dėl teisinių dalykų.

NAUJI PASKYRIMAI
Chcagos burmistras Daley pa

skyrė Mrs. Maria Cerda, 35 me
tų amžiaus, gimusią Pueto Ri- 
coje, buvusią socialinės srities 
darbuotoją, ir Alvin J. Boutte, 
39 metų amžiaus, vaistinių pir 
mininką ir juodųjų valdomo 
banlko viceprezidentą, į Chica
gos švietimo tarybą. Ponia Cer 
da supranta ispaniškai kalban
čių žmonių, o Boutte juodųjų 
asmenų reikalus.

GAISRAS GRĖSĖ ŠV. LUKO 
LIGONINEI

Presbiterijonų — Šv. Luko 
ligoninei Ohicagoje anksti penk
tadienį grėsė gaisras. Gaisras 
prasidėjo lioninės skalbyklos 
pastate, 500 ISlo. Paulina, šiau
rėje nuo Harison ir rytuose 
nuo penkiolikos aukštų ligoni
nės rūmų. Gaisras išsiplėtė pen
kių aukštų Coyne pastate, ku
riame yra klasės ir kompiute
riai.

Vienas šimtas ligonių antra
me ir trečiame ligoninės aukšte 
buvo pažadinti ir nukelti iš ry
tinės į vakarinę ligoninės rūmų 
pusę, toliau nuo triukšmo, dū
mų ir liepsnų.

Gaisras buvo atskirtas nuo 
ligoninės pastato prie 1753 W. 
Congress mažu tarpu Douglas 
Park geležinkelio “L” CTA už
darė jėgainę, kai buvo kovoja
ma su gaisru.

Ligoninė turi 936 lovas ligo
niams. šeši keltuvai ligoninėje 
nustojo veikę, nustojus veikti 
jėgainei. Gydytojai, slaugės ir 
medikai studentai glabojo su
sirūpinusius ligonius (kiekviena
me aukšte.

Miss Hondūras pasaulio gražuolių 
konkurse Miami Beach labai susi
rūpinusi, nes jos kraštas kariauja 
su EI Salvadoru.

į HEALTHY FOOD RESTAURANT
| LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

8 Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

*

NORMAN BURšTEINAS, kailiy krautuve
IR SIUVYKLA, 185 No. VVabash (kampas VVabash 
lr Loke Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 lr bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.


