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ASTRONAUTAI
IR
KOLUMBO
ŽYGIS

Astronautai Kolumbo dvasioje
Cape Kennedy. — Du įvykiai, 

du žygiai naujų atradimų krypti 
mi vienas kitą papildo ir juos sie
ja ta pati dvasia. Tai Kristupo 
Kolumbo kelionė ir “Apollo 11” 
žygis į mėnulį.

Didysis 1492 m. įvykis Ispani
joje

Palos uoste, Ispanijoje, 1492 m. 
rugpiūčio 3 d., pusę valandos 
prieš saulei patekant, Kristupas 
Kolumbas “Santa Maria” laive į- 
sakė: pakelti bures. Tuo metu 
laivas švelniai ir tyliai pajudėjo 
į jūrą. Krante buvo girdėti senojo 
Ispanijos himno garsai.

Netrukus laivas išvystė ketu
rių jūros mazgų greitį, bet ligi 
saulėlydžio vis dar buvo matyti 
krantai. Kolumbas išplaukė ati
dengti Naujo Pasaulio...

Liepos 16, trys valandos saulei 
patekėjus...

1969 metai, liepos 16-ji. Ir vėl 
ramus, be vėjo rytas, saulėta ir 
drėgna. Trys vyrai pakilo į erdvę- 
pasiekti ir nugalėti mėnulio pla
netą.

Jų erdvėlaivis - penkis kartus 
ilgesnis už “Santa Maria” laivą 
ir jis netrukus išvystė 5000 kartų 
didesnį už aną laivą greitį. Ši ke
lionė galėjo kaštuoti 355 mil. 
dolerių, Kolumbo žygio išlaidos - 
14,000 dol.

Kolumbas atrado kontinentą, 
turėjusį nepaprastos įtakos bei 
poveikio istorijai. Ką ras JAV as
tronautai ir koks bus jų žygio po
veikis žmonijai, istorijai? 
Neatsisveikino karalienė Izabelė,

nei Nixonas
Kas išlydėjo Kolumbo laivą — 

neaišku. Neatvyko Kolumbo iš
lydėti karalienė Izabelė, nebu
vo Floridoje ir prez. Nixono, ku
ris įvykį stebėjo, drauge su mili
jonais kitų, patogiai savo darbo 
(kambary Baltuosiuos Rūmuos,

bet dalyvavo didieji, gyvi ir 

mirusieji

Kai liepos 16-ją Cape Kenne
dy, 39 A raketinėje bazėje tiksliu 
laiku, vokiška precizija, pakilo 
į erdvę “Apollo 11” laivas, buvo 
aišku, kad tikrove virto 1961 m. 
jauno prezidento J.F. Kennedžio 
tarti žodžiai, buvo matyti išleis
tų 24 bil. dol., 300,000 žmonių 
darbo vaisiai...

Ir ten pat, raketai nešant į 
erdvę 3 astronautus, atrodo, žy
gį sekė ir narsuoliams laimės 
linkėjo K. Kolumbas ir Charles 
Lindbergh, Ispanijos karalienė
Izabelė, Wernher von Braun,

Taip atrodė ‘‘Santa Maria” laivas 
1492 m. Kolumbą gabenęs per At
lantą

Kristupas Kolumbas, 1492 m. iš
plaukęs iš Ispanijos

Popiežius apie istorinį 
įvykį

“Nugalėti save, nugalėti 
karus...”

CASTEL GANDOLFO, Itali
ja. — Popiežius Paulius VI, va
saros rezidencijoje vakar kal
bėdamas tikintiesiems, vėl iškė
lė vakardienos JAV astronautų 
žygį į mėnulį. Popiežius, nuro
dęs į “nepaprasto, stebinančio” 
skridimo reikšmę, pridūrė: 
“Kaip bevertintume šio žygio 
prasmę, privalome stengtis, kad 
mūsų žvilgsnis nebūtų nukreip
tas nuo negerovių žmonijoje, 
karų bei bado. Mes turime nu
galėti patys save ir užkirsti ke
lią kilti karams”. Paulius VI 
pridūrė, kad šiuo metu pasauly 
įsiliepsnoję net keturi karai.

Dovydo psalmė
menulyje •

Šventraščio 8-ji psalmė mėnulyje
Washington. — Du astronau

tai, liepos 21 d. iš savo “Aro” 
prietaiso nulipę į nežinomos 
planetos paviršių, be visos eilės 
daiktų (vėliavos, lentelės su įra
šais, instrumentų, aparatų, rūbų, 
batų), dar paliks ir tekstą senojo 
hebrajų himno, kuriuo garbina
mas visatos kūrėjas.
Popiežius jį paminėjo savo sveiki

nime
Tas himnas yra Šv. Rašto (se

nojo testamento) aštuntoje 
psalmėje. Popiežius Paulius VI jį 
yra paminėjęs sveikinime - jis, 
kaip ir kitų pasaulio vadovų 
sveikinimai yra įrašyti į mikrofil
mus ir jie, sandariai uždaryti, 
bus palikti mėnulio paviršiuje.

Šios psalmės autorius, tai neži
nomas hebrajų poetas, vieną 
šviesią Palestinos naktį buvęs 
susižavėjęs mėnulio bei žvaigž
džių vaizdais.

Šios Dovydo psalmės žodžiai:
“Viešpatie mūsų, Viešpatie, 

koks nuostabus yra Tavo var
das visoje žemėje, kurs iškėlei 
savo didybę aukščiau už dan
gų... Kas gi yra žmogus, kad 
Tu jį atsimeni? Arba žmogaus 
sūnus, kad juo rūpinies? Tu 
padarei jį maža ką mažesnį už 
angelus, garbe ir šlove apvai
nikavai jį, davei jam valdžios 
ant visų savo rankų darbų, visa 
pavergei po jo kojomis...”

John F. Kennedy, Orville Wright 
įr J. Gagarin, Isaac Newton, 
Robert Goddard ir Archimedas...

Juos jungė viena dvasia, vie
nas ryžtas. V.A.

KALENDORIUS

Liepos 21 d : šv. Laurynas, 
Br., šv. Prakseda, Rimvydas, 
Lasota.

Liepos 22 d.: šv. Teofilis, šv. 
Marija Magd., Jovartas, Auksė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
'saulėta, giedra, temp. sieks 80 
ir daugiau 1. F., ryt debesuota, 
kiek šilčiau.

Saulė teka 5:33, leidžias 8:19.

ŽMOGUS MĖNUL YJE
Liepos 20 ir 21 žygis į mėnulį sukaustė pasaulio dėmesį — Žemės gyventojai — 

du amerikiečiai vakar laimingai nutūpė mėnulio paviršiuje — Žygis įvykdytas nepap
rastu tikslumu — Ką abu herojai matė mėnulyje — Popiežius: nepaprastas įvykis 
žmonijos istorijoje, bet reikia nepamiršti ir šio pasaulio negerovių — karų, vargo, 
bado — Šiandien popiet du astronautai pasiekia "Columbia" erdvėlaivį ir ryt pra
deda kelionę atgal į žemę.

Vakar — istorinė diena
HOUSTON. — “Apollo 11” 

skrydžio “Aro” prietaisas va
kar popiet, 3:17 Chicagos (4:17 
rytų) laiku nutūpė mėnulio pa
viršiuje. Tai buvo istorinė a- 
kimirka, pavojinga ir lemtinga 
dviem astronautams, Armstron
gui ir Aldrinui, nepaprastai svar 
bi ir visai mėnulio nugalėjimo 
programai.

Ji pavyko ir tuo metu atsi
duso ne tik tie, kurie turėjo 
tiesiogius ryšius su skrydžiu, 
bet ir — pasaulis. Vėliau mėnu
lio paviršiuje atsirado pirmasis 
žmogus — Neil Armstrong, ne
trukus jį pasekė Edwin Ald
rin, Jr.

Jie įvykdė numatytus veiks
mus ir šie, televizijos dėka, pa
rodyti visam pasauliui. Niekas 
negalėjo abejoti: įvykdytas žmo 
gaus žygis pasiekti mėnulį, pir
maisiais žmonėmis mėnulio pa 
viršiuje yra — amerikiečiai.

Visa mėnulio nugalėjimo pro
grama buvo, pasaulis pripažino 
— nepaprastai kruopščiai pa
ruošta, įvykdyta retu tikslumu 
bei apskaičiavimu.

Pavergtųjų Tautų Savaitės paradas Chicagoje

Žygiavo keli šimtai lietuvių
Lietus šeštadieni nesukliudė 

Chicagoje vykusiam paradui 
Pavergtų tautų savaitės proga.

Tarp keliolikos tautybių lie
tuviai igerai pasirodė. Žygiavo 
gal arti šešeto šimtų mūsiškių. 
Matėsi gretos šaulių, jūrų šau
lių, bendruomenės narių, vyčių, 
Alto, tautinių šokių grupės Gran 
dis, šaulių šokėjai, liet. vetera
nai ir kiti.

Sekė atitinkamai papuošti 
automobiliai: birutiečių, Alto, 
Barčus radijo, Liet. televizijos, 
Balzeko ir kitų.

Buvo ir gyvųjų paveikslų. 
Parade buvo keletas orkestrų.

Paradą priėmė miesto parei
gūnai 'bei kiti garbingi asme
nys, jų tarpe Lietuvos gen. kon
sulas P. Daužvardis. šaligat
viuose buvo gausiai stebėtojų. 
Miesto centre plevėsavo didžiu
lės pavergtųjų vėliavos, jų tar
pe ir lietuvių.

Po parado Hilton viešbuty į- 
vyko pietūs, kurių metu buvo 
reikšmingų kalbų.

Franco ir jo įpėdinis
Antradienį numatytas paskirti 

naujasis valstybės vadas
Madridas. — Ispanijos valsty

bės galva, gen. Francisco Fran
ko ryt, antradienį, liepos mėn. 
22 d., kviečia nepaprastą cortes 
(parlamento) pasėdį, kurio me
tu bus paskirtas naujasis valsty 
bės vadovas. Franco dabar turi 
76 m. amž. ir Ispanijai jau vado
vauja daugiau kaip 30 metų. Jis 
numato kalbėti posėdy, pasirem 
damas įstatymo apie valstybės 
vadovo įpėdinystę, šeštuoju 
straipsniu.

; Kandidatas: princas Juan Carlos
Franco, greičiausia, kandidatu 

savo įpėdinio vietai pasiūlys prin
cą Juan Carlos. Tačiau jį pasiū-

Pirmadienį, liepos 21 d., abu 
astronautai, su savo “Aro” vir
šutine pakopa pakilę, 4:27 vai. 
popiet Chicag'os (5:27 rytų) lai
ku turi susijungti. Prasideda 
ruoša žygiui atgal į žemę — ją 
pasieks liepos 24 d., ketvirta
dienį.
Lemtingos minutės leidžiantis Į 

mėnulį

Nusileidimo paskutinė valan
da ir paskutinės 12 minučių bu-

Neil Armstrong, pirmasis žmogus 
mėnulio paviršiuje

Sudegino sovietų vėliavą
Pažymėtina, kad parado me

tu Chicagos miesto centre vie
nas Grandies šokėjų sudegino 
sovietų vėliavą, protestuodamas 
prieš raudonąją tironiją.

Plačiau bus vėliau. J. Pr.

Princas Juan Carlos, galimas Fran
co įpėdinis Ispanijoje

liūs gali kilti šeimos vaidas - 
Juan yra sūnus Don Juan Bour- 
bon, gi šio tėvas jau miręs Ispa- ' 
nijos karalius Alfonso UI. Don 
Juan gyvena Portugalijoje ir y- 
ra paskelbęs, kad gen. Franco 
mirus, jis tą pačią dieną pareika
lautų Ispanijos karaliaus sosto.

Princas Juan Carlos, per 30 
m. amžiaus, atitinka visoms įsta
tymo sąlygoms būti Ispanijos val
dovu: turi 30 m. amž., yra ka
talikas, be to, jis turėtų prisiekti 
būsiąs ištikimas vienintelei ispa
nų politinei organizacijai - Tauti
niam Judėjimui. Jis yra vedęs 
Graikijos princesę Sofiją.

Šen. E; Kennedžio 
nelaimė

Traukiamas atsakomybėn
EDGARTOWN, Mass. — Šen. 

E. Kennedy užvakar, šeštadienį, 
išvengė mirties, jo automobiliui, 
Martha Vineyard saloje, pate
kus į jūrą. Senatoriui pavyko 
išsigelbėta, tačiau paskendo jo*

vo lemtingos ir nepaprastai pa
vojingos.

22 minutes prieš pasiekiant 
mėnulio paviršių, Armstrong 

i “Are” stovėjo kairėje pusėje, 
Aldrin — jo dešinėje. Tuo me
tu abu astronautai sekė kom- 
puterdų veikimą, nors turėjo pa
sitikėti ir jų pačių žvilgsniais į 
mėnulio paviršių, jo artėjimą.

Sušvitus žaliai šviesai, tai 
Teiškė: žemė klausia, ar jie pa
siruošę leistis į paviršių? Arm
strong paspaudė mygtuką, žy
mintį “PRO” (Proceed arba e- 
same pasiruošę). Tuo metu įjun 
gtas variklis, liepsna užsidegė
ir — prasidėjo 12 minučių žy
gis žemyn. —

Nuo 3000 mylių ligi 3 m. 
per valandą

Pradžioje jų “Aro” greitis 
buvo 3,750 m. per vai., ir vei
kiant motorui, greitis vis ma
žėjo. Po trijų minučių “Arui” 
buvus 35,000 pėdų nuotoly nuo 
mėnulio, greitis siekė 1,750 m. 
per valandą. Kai nuotolis siekė 
25,000 pėdų, greitis buvo 750 
mylių per vai.

Trys minutės ligi nusilei
džiant, ankštis 7,200 pėdų — 
greitis 345 m. per vai., 500 pė
dų — lieka 2 minutės — 40 m. 
per vai.

Pagaliau, beliko 100 pėdų ir 
svarbiausias tarpsnis — pavyks 
ar ne laimingai nutūpti? Prie
taisas, žmogus pamažu slenka 
prie paviršiaus, aparatas per 
sekundę sufcaria 3 pėdas arba 
pusketvirtos mylios per vai. Ir 
jau paviršius... Mėnulis nugalė
tas. —

Jie iš karto nepakilo ir tai 
buvo ženklas — nebuvo kliūčių 
atlikti numatytus veiksmus pa
viršiuje.

Karas Vid. Amerikoje
Tūkstančiai užmuštųjų

SAN SALVADOR. — EI Sal- 
vador vyriausybė šeštadienį pa
skelbė: Hondūras pažeidė gink
lo paliaubų susitarimą ir jo a- 
viacija bombardavo įvairias pa
sienio vietoves.

Savo ruožtu, OAS (Amerikos 
valstybių organizacijos) atsto
vai Hondūro sostinėje reikala
vo: EI Salvadoro daliniai priva
lo pasitraukti iš užimtų Hon
dūro sričių.

Pranešama apie žuvusius, ku
rių skaičius siekiąs ligi 2,000 - 
3,000.

Iš Vatikano pranešta: popie
žius Paulius VI du kartus krei
pėsi, šaukdamasis sustabdyti 
nepaskelbtą karą, jau penkias 
dienas palietusį Vid. Amerikos 
valstybes.

bendrakeleivė, Mary Jo Kopech- 
ne, 29 m. amž., jo nužudyto bro
lio, šen. Roberto Kennedžio bu
vusi sekretorė.

Kennedy policijos įstaigoms 
apie įvykį ir bendrakeleivės mir
tį tepranešė tik po daugiau kaip 
8 valandų. Jis teigė, buvęs ne
laimės pritrenktas.

-- -
• Filipinų salose šiuo metu 

yra 35 mil. gyventojų. Apskai
čiuota, kad krašte yra 7,7 mil. 
moterų, galinčių turėti vaikų.

Šimtmečių svajonė išpildyta: žemės gyventojas, astronautai amerikie
čiai buvo .mėnulio paviršiuje, šalia matyti du astronautus atgabenęs 
“Aro” prietaisas, kurio viršutinė dalis juos iškels — susitikti su pag
rindiniu “laivu”

Zyg/j į mėnulį
“Apollo” ir Europos 

žvilgis j JAV
Daugiau išleidžiama gėralams 

ir tabakui
Britų astronomas, Sir B. Lo

veli, anksčiau kritikavęs erdvės 
žygius, dabar mano, kad “Apol
lo ” programai, palyginti, lėšų 
nesą perdaug išleista, nes “Apol 
nesą perdaug išleista, kad “Apol
lo” programos vienerių metų iš
laidos tesudaro trečdalį ameri
kiečių išlaidų tabakui ir vieną 
šeštadalį išlaidų alkoholiniams 
gėrimams.
Amerikiečiai ir jų daromi spren

dimai
kraštuose, kontinentuose beveik

Šiuo metu Europoje ir kituose 
išimtinai reiškiamas susižavėji
mas JAV gyventojų sugebėji
mais mokslo 'bei technikos, pra
monės srityse.

Tačiau pastebimas ir kitas, 
kiek paslėptas susižavėjimas ar 
vertinimas. Dabar nebus lengva 
įtikinti žmones pasauly, kad jei 
amerikiečiai turi sunkiai spren
džiamų, klausimų bei sunkumų, 
tai, jei jie pasiryžta - juos išspren
džia.

JAV parodė pasauliui, galin
čios, per mažiau kaip per vieną 
dešimtmetį, nugalėti vieną pačių

Istorinė šio žygio akimirka: Neil Armstrong liepos 21 d. atsargiai žen
gia į .mėnulio paviršių, pirmiau dešiniąją ko ją statydamas' į prietaiso ko
jos plokštg

HOUSTON. — Sovietų erd
vėlaivio “Luna 15” skridimas 
tebuvo ir vakar apgaubtas pa
slaptimi. Buvo aišku, kad ‘Lu
na”, vykdydamas skridimus 
aplink mėnulį, buvo nuleistas 
dar žemiau, iki 10 mylių nuo 
paviršiaus, aukštį.

,E. Aldrin, Jr., su Armstrong nu
sileidęs įmėnullo paviršių.

sunkiausių žmonijos klausimų.
Vienas britas neseniai teigė: 

“Sunku tai išaiškinti, tačiau jū
sų kraštui nieko nėra negalimo, 
jei... jis su visa energija pasiryžta 
jį vykdyti”.

“Der Spiegei”, Hamburgo sa
vaitraštis, paprastai pasižymįs 
kandžia kritika, mano, kad mė
nulio žygis svarbesnis žmonijai, 
negu atomas, kurio 25-ji sukak
tis kaip tik, (sprogdinimui įvy
kus Los Alamos, N. Meksikoje) 
praslinko negirdomis.



S DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. liepos mėn. 21 d.

TALKA LIETUVYBEI STIPRINTI
Pasikalbėjimas su Venecuelos lietuvių veikėju J. Bieliūnu

Keliaudamas per pasaulį Jur
gis Bieliūnas, stambus preky- 
Ij^Įiii^as Venecueloje, buvo su
stojęs ir Los Angeles mieste, 
kur susipažino su vietos bend
ruomenės lietuviška veikla.
Aukštuosius komercijos moks
lus baigęs Lietuvoje, p. Bieliū
nas vertėsi prekyba ir labai ak
tyviai reiškėsi praktiškoje kul
tūrinėje veikloje. Veneoueloje 
įkūrė importo firmą “Casa Eu- 
ropa”, eina Vliko įgaliotinio ir 
Tautos Fondo atstovo pareigas, 
yra vienas iš vadovaujančių žmo 

niųVenecuelos Lietuvių Bend
ruomenėje.

Keliaudamas su žmonele Van 
da Rędneryte, aplankė veik vi
sus Vakarų Europos kraštus ir 
Tolimųjų Rytų valstybes. Los 
Angelėse buvo p. Arbų svečiai,
0 per juos su mielu keliautoju 
susirišo ir Draugo bendradar
bis. '
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—]š tiesioginių susitikimų ir 
iš spaudos pažįstate Amerikos 
lietuvius. Kuo jie skiriasi nuo 
mūsų tautiečių, įsikūrusių Vt> 
necueloje?

— Skiriamės nuo jūsų ir kie
kybiškai ir kokybiškai} Jūsų 
daug, o mūsų maža. Ir tie pą- 
tys išsisklaidę įvairiuose mies
tuose ir miesteliuose. Vien Los 
Angeles lietuvių bendruomenė
je turite bę galo daug rašyto
jų, muzikų, laikraštininkų, vi- 
suomenininkų, intelektualų. 
Mums viso to trūksta.

Amerikos lietuviškoje išeivi
joje mes įžiūrime du klodus; 
prieškarinės ir pokarinės emi
gracijos. Politinė pokario išei
vija, atvykusi į Ameriką, iš kar 
to tvirtai ekonomiškai įsikūrė, 
merikos, bet ir viso pasauli? 
jo “affidavitai”, o atvykusių 
nelaukė tetos ar dėdės. Buvo
me tikri naujakuriai. Lietuvių 
įsįftū'rimas Venecueloje buvo 
sunkus.

— Kuo reiškiasi Venecuelos 
lietuvių kultūrinė veikla?

— Venecuelos lietuviai yrą 
įsijungę į FL bendruomenę, per 
kurią reiškiasi ir kultūrinė veik
la. Tautinės šventės, minėjimai, 
pakaitos, pobūviai, jaunimo 
iškylos, svečių iš JAV-bių at
silankymas sudaro progas pa
sirodyti mūsų jaunimui su tau
tiniais šokiais, deklamacijomis, 
sutartinėmis.

Anksčiau, kol VenecueJoje gy 
veno daugiau lietuvių, turėjo- 
tiie įr savo spaudą. Buvo lei
džiamas mėnesinis žurnalas 
“Tėvų Keliąs”, vėliau — “Vene
cuelos Lietuvis”, “Atsargiai”, 
“Skautų Aidai”. Veikė ir skau
tai.

Dabar lietuviškoji bendruome 
nė Venesueloje menkėja. Vieni 
išvyksta, ieškodami geresnių 
uždarbių, kiti — nepasitikėda
mi krašto politine padėtimi. 
Daugiausia keliaujama į JAV. 
Ši migracija atsiliepė ir į Vene
cuelos lietuvių lietuvišką veik
lą, ji gerokai nusilpo.

Kai grįšiu į Venecuelą, ra
ginsiu tautiečius, kurie nėra stip 
riau ekonomiškai įsitvirtinę, 
keltis į Ameriką. Čia dirban
čiųjų atlyginimai keleriopai 
aukštesni ir lietuvybės ateitis 
šviesesnė.

—- Kaip vertinate Amerikos 
lietuvių lietuvišką veiklą?

—- Jūsų veikla plati ir šako
ta visuomeninėje, kultūrinėje, 
politinėje, ekonominėje ir k t. 
srityse. Turite pajėgų. Tik ar 
pajėgsite laiko estafetėje lietu
viškos veiklos vėliavėles per
duoti savajam jaunimui ar pa
ruošite jaunimą tas vėliavėles 
perimti?

— Ar vyksta tarp Amerikos 
ir Venecuelos lietuvių kultūrinis 
bendradarbiavimas ?

— Silpnai: trūksta pajėgų, 
o Jūs nerodote mums pakanka
mai dėmesio.

— Kokios talkos norėtumėte 
iš mūsų?

— Venecuelos ir kitų Ame
rikos kraštų lietuviams būtų 
naudinga, kad laiks nuo laiko 
mus lankytų žymesni Amerikos 
lietuviai visuomenininkai, rašy
tojai, muzikai, dainininkai, spor 
tininkai. Tokių asmenų pavie
niai ar grupiniai apsilankymai 
gaivintų tų kraštų blėstančią 
lietuvybę.

Kai siunčiate menininkus, 
siųskite geriausius. Mes vieni 
patys nepajėgiame pripildyti re
prezentacinių salių, bet esame 
pajėgūs jas užpildyti savo drau 
gaiš venecueliečiais. Pas mus 
lankosi daug garsių užsienio 
menininkų. Mūsiškiai turi būįti 
pajėgūs varžytis su jais.

— Kokiomis formomis pas 
jus reiškiasi kova už Lietuvos 
laisvę ir kas jai vadovauja?

— Dėl jau minėtų priežasčių, 
didesnio masto kovos už Lieū- 
vos laisvę nesame išvystę. Au
komis remiame Tautos Fondą 
ir už laisvę koyojančias organi
zacijas. Lietuvos laisvės reikalu 
Venecuelos LB vardu esame į- 
teikę memorandumą krašto prę- 
zidentui dr. Leoni.

Kova už laisvę vedama LB 
vardu. Bendruomenės vadovy
bėje ribptas Skaičius žmonių. 
Dabartinis VLB pirmininkas y- 
ra inž. V. Venckus, energingas, 
pasišventęs ir dosnus patriotas. 
Man LB teko vadovauti 8 me
tus. Dabar esu Vliko ir Tautos 
Fondo atstovybės įgaliotinią. 
Kun. A. Perkumas veikliai reiš
kiasi ir religinėje, ir tautinėje 
pastoracijoje. Darbu ir auko
mis lietuvišką veiklą remia prq- 
kyb. L. ir H. Gavorskai, dr. j(- 
Klovaitė, mok. St. Jankauskas, 
agr. Z. Garšva, L. Žalneriūnai- 
tė, V. ir M. Raliutavičiai, L. ir 
V. Tamašauskai, ŽavatSkai, J. 
Dirvelis, S. ir J. Viltrakiai, Vai- 
siūnai, neseniai iš Californijos 
grįžę Kukanauzos, V. Bacevi
čius, dr. Vabalas ir kiti lietu
viai.

— Prieš trejetą metų, kaip 
žinote, Rezoliucijoms remti ko
mitetas JAV Kongrese pravedi
H.C.R. 416 rezoliuciją, raginan
čią Amerikos prezidentą kelti 
Baltijos valstybių klausimą Jun 
gtinės Tautos. Kaiu Jūs, kaip 
Vilko , įgaliotinis Venecueloje, 
vertinate šį laimėjimą, žvelgda
mas iš tolo?

— Mano nuomone, tai nepap
rastai didęlis laimėjimas. Rezo
liucijoms Remti Komiteto darbą 
turėtų stipirai remti ne tik A- 
Vykstančių į Venecuelą nelydė- 
lietuviai. (Šiam darbui paremtį 
p. Bieliūnas čia pat įteikė 25 
,dol. auką).

— Ar panašios akcijos nebū
tų galima išvystyti ir Venecue
loje?

— Nėra kalbos, kad panaši 
akcija turėtų būti vedama vi
suose kraštuose, kur egzistuoja 
lietuviškos bendruomenės. Pas 
mus krašto vidaus politika be 
galo nepastovi, ir tai sudaro 
nepalankias sąlygas tokiai veik
lai. Tačiau bandysime.

Aš manau, kad pasaulio lie
tuvių akcija iškelti Letuvosi by
lą Jungtinėse Tautose turėtų 
būti vedama ir koordinuojama 
iš vieno centro. Mūsų visų žings 
niai turėtų būti suderinti ir nu
kreipti viena linkme.

— Kaip pas jus sprendžiamas 
bendravimo su pavergta Lietu
va klausimas?

— Tas klausimas gan jaut
rus ir kontroversinis. Vieni pa
sisako už, kiti — prieš.

Aš manau, kad asmeniškas 
ryšių palaikymas būtų naudin
gas ir mums, ir jiems. Organi
zuotas bendravimas neša rimtų 
pavojų, kurių kai kas nenori 

Bepajėgia ^prasti. Kj.

Keliaudami per pasaulį, Venecuelos lietuviai J. ir V. Bieliūnai buvo užsu
kę pas savo senus pažįstamų? p. Arbus i į Santa Monica Calif.; iškairės 
J. Bieliūnas, rašytoja Alė Rūta. Rasa Arbaitė. V. Bieliūnienė ir arch. Ed. 
Arbas.

EUROPOS IR AMERIKOS 

MIESTAI
PAULIUS ŽIČKUS

Laikraščio “The Boston Glo
bė” redakcinio kolektyvo narys 
lan Menzies, apvažinėjęs Euro
pą, parašė eilę straipsnių, ku
riuose, kad ten negalima rasti 
“slams” (neturtingųjų gyvena
mi kvartalai). Keturiuose straip
sniuose Menzies rašo, kad yra 
didelis skirtumas tarp Amerikos 
ir Europos miestų.

Europa esanti, turtinga idėjo
mis, todėl visiems piliečiams esą 
geriau gyventi. Europoje pilietis 
esąs pirmiau, o visa kita po to. 
Čia jis nemini komunistinės Ru
sijos ir jos okupuotų kraštų.

Šiandien daugiau ir daugiau 
Europos didžiųjų miestų tampa 
ir šiam mechanizuotam ir supra
monintam laike patraukliais gy
venimui: plačios gatvės, medžių 
alėjos, žydinčios ir žaliuojančios 
gėlės, miestai neužkimšti auto
mobiliais ir neužteršti jų duju- 
momis, nes miestų viso susisieki
mo priemonės veikla puikiai. 
“Slums” sunku ar net visai neį
manoma rasti Europos didmies
čiuose. Tokios vietos su nešva
riomis gatvėmis, apgriuvusiais 
ir apleistais gyvenamais namais 
ir kitais pastatais esą tik Ameriko
je- Du iš moderniausių Europos 
miestų esą Dusseldorfas Voekiti- 
joj ir Rotterdamas Olandijoj. Vie
nas yra pramonės centras, o ki
tas pats didžiausias uostas Euro
poje. Jie prisikėlė iš II-jo pasau
linio karo griuvėsių. Puikiai at
statyti. Tačiau ir sena Švedijos 
sostonė Stockholmas prie savo 
senos išvaizdos pridėjusi daug 
naujo ir atrodanti nauja ir puiki. 
Europoje karo sugriautos istori
nės vietos su savo istoriniais pa
minklais ir pastatais atstatytos 
plyta į plytą, tik paliekant joms 
dęugiąu erdvęs, kad jų grožis ge
riau būtų matomas. Gražioji ka

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 Wcst 47th Street Tol. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas ui Vienu Me
tu Certlflcatų sąskaitas

Minimum $5,000.00

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PEŲNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D- 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

PIRMAD. Ir KETVIRTAD. .... 9 v r. Al 9 v. ▼. 
VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD. ...... 9 v r. tkl 6 y. T.

ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trečlad. uždaryta .
...... ‘ ■■■ : ?

tedra Cologne miesto centre 
Vokietijoje dar daugiau išryškin
ta, paliekant jai daugiau erdvės, 
kad geriau būtų galima grožėtis 
jos didinga gotika.

Pasigėrėtinas esąs Europos iš
vengimas “blight of megalopo
lis” (išvengimas didmiesčių už- 
krečiamumo), kas esą matosi 
Amerikos rytiniuose pakraščiuo
se nuo Bostono iki Washingtono, 
apverčiant automobilių laužu ir 
šiukšlėmis.

Olandijoj vienai kvadratinei 
myliai tenka 900 gyventojų, kai 
Amerikos apgyventuose vandeny
nų pakraščiuose tik 700, o O- 
landįja žaliuojanti. Londonas 8,5 
milijono gyventojų, bet esąs ža
lias, turįs gražias sporto aikštes, 
golfo laukus. Europos didžiųjų 
jų miestų plačias alėjas ar bulva
rus esą langviau pereiti skersai, 
negu Amerikoje, nes apačia jų 
pravesti praėjimo tuneliai. Auk
štai trykštą vandens fontanai

Jeigu tau pasitaikys su mašina pa
tekti į vandenį, žinok, kad tris mi
nutes mašina išsilaiko nepasken- 
dus. Atidaryk langus ir bandyk iš
lįsti, tačiau jei negali tai bandyk 
duris ar pagaliau išmušti lange sky 
lę. Kai vandens pribėgs mašina, ta
da bus spaudimas lygus ir galėsi 
lengviau atidaryti duris.

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

, aukštas dlvl- 
las mokamas ui 

investavimo sąskaitas.

miestų parkuose ar aikštėse, vėsi
ną karštas vasaros dienas. Mies
tuose virš didžiųjų departamen 
tinių krautuvių esą puikūs resto
ranai, kur pirkėjai galį pavalgy
ti, atsigaivinti ir pailsėti. Rotter 
dame, Olandijoj, iki, aerodromo 
esąs 20 minučių automobilių ke
lias. O kiek daug ten esą prava 
žiuojama parkų, futbalo, teniso 
ar vaikams žaidimo aikščių. Pa 
našiai esą Stockholme, Dussel- 
dorfe, Kopenhagoje ar Ziuriche.

Esą norint tokį Bostoną pastū
mėti Europos miestų kryptimi, 
reikėtų steigti parkus, žaidimų 
atdaras vasaros kavines ir atlikti 
daug kitų pagerinimų. Tik savo 
vasaros meno festivaliais Bosto
nas dvelkteli Europa. Amerika, 
iškabinusi Europoje IBM iškabą, 
o iš jos turėtų importuoti meniš
kumą. Europoje pilietis esąs pir
miau, negu biznis ar kiti reika
lai, todėl viskas daroma piliečiui.

Škotijoj esąs pastatytas naujas 
Cumbemauld miestas. Tai lyg 
naujas pasididžiavimas. Amerikos 
miestų planavimo kritikui Wolf 
von Eckardt labai patikęs tas
miestas. Tokių naujų miestų Eu
ropoje statoma visur. Tie miestai 
negalį apsieiti be pramonės, nes 
tai pragyvenimo ir gyvenimo bū
tinybė. Tačiau miestų išplanavi
mas esąs toks geras, kad tos prie
monės mieste nejuntama, nes 
viskas turįs savo vietą. Skarhol- 
men, naujas Stockholmo prie
miestis, turįs 300.000 gyventoju 
ir didžiausią garažą Europoje 
automobiliams miesto centre. 
Miestiečiams ir kitiems atvykus į 
miestą nesą problemos dėl auto
mobilio pastatymo, o tas palen
gviną judėjimą.

Kai Europoje esą rūpinamasi 
piliečiu, tai Amerikoje tas klausi
mas esąs paliktas kažin kieno va
liai.

UPĖ Į RYTUS, 
UPĖ Į ŠIAURĘ

K. ALMENAS 
romanas

Vienintelis šiuo metu rinkoje 
esąs nuotykių romanas, kurį 
skaitydamas jaunuolis negali at
sitraukt, o vyresnios kartos žmo
gus atjaunėja 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.

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien li)—12 vai. ir 7—9 v,
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. tVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
lel neatsiliepia, skambinti 874-8019

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Ronte 25, Elgin, Hllnois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos lr California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAIbrook 5-3048

TeL ofiso HE 4-5840, rea 388-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susi tarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st 'Street
Valandos: antradieniais, penktadie-

nals I—9 v., šeštadieniais 1Q—:1 p p.
Ligoniai priimami pagal susitarimą1

S Cook County. Illinois 
5 Kitur JAV
5 Kanadoj ir kitur užsieny

$15.00
$18.00

8.00
9.50

4*50
5.50

2.00 = 
1.75 ’ S 
2.25 S

= • Redakcija straipsnius tai
5 so savo nuožiūra. Nesunau- 
s dotų straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iš anksto susita- 
5 rus. Redakcija už skelbimų 
5 turinį neatsako. Ske'bimų 
2 kainos prisiunčiamos gavus 
“ prašymus.^llllllllllllllllltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

CR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBE — NERVŲ IR 
EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
6440 So. Pulaskl Road

Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AkušerUa lr moterų ilgos 
Ginekologine Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė- VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v.
šeštad, nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. — REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad.. antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.. G - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—-3 vai. ir 6—8 vai. vak,

Išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7156 South tVestern Avenue 

Plrmad.. antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuc 
8 — 8 vai vakare. Trečlad. nut 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto lkl S vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: plrmad., ketv., 6—8 vai., 
antra lr penkt. 1—4 vai. 

PrlImlnSja tik suzltarus

JEIGU JUMS KEIKIA 
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

• Redakcija dirba kasdien S 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 5
8:30 — 12:00.

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

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-980]
0B. j. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71»t Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v, v 

Seštad. 9 v. r, — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
8424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. ' Pritaiko akinius b 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC.,, VIDAUS LIGOS

Tel. Ofiso PR 6- 7800; Namų 935-7697 
5159 So. Damen Avenue 

Valandos tik pagal susitarimą
Trečiadieniais uždaryta

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., įplrmad.. ' hntrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir
Seštad. 8 v. r. lkl 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.),_____________

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJĄ ,
Ofisas 24^4 W. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvlrtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, I1L

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tol. 832-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REllanoe 5-4410 
Rez. GRovelhlU 0-0017 

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

DB. P. STBIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 W. 7lst Street. 

Telefoną* n- 926-8296
Valandos: 2—8 y, v., penktad. 10—12 
V. .r„ 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad,ir' trečiad. uždaryta 
______ Rezld. tel. AVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th St
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pfrm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiad. tr šeštad. uždarytą 

Tel PROospect 0-9100
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So, Albauy Avenne
Vai.: otrm., antrd.. ketv. 6—8 vai 
va/k., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR (1-0440, rez. HE 4-3150

DB. F. e. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. lr 7 lkl 8 v. 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad, 1-4
tr 8-8 v. v., ketytrt. 6-8 v. vakaro.
Šeštadieniais 1 t-l vai. popiet. r



Maskoliški šokiai

ANT LIETUVIŲ LAISVĖS 

KAPINYNO
Iš okupuotosios Lietuvos 

mus pasiekė žinios, kad šiuo 
metu visame krašte labai triuk 
šmingai minima Lietuvos sos
tinės Vilniaus '‘atvadavimo” 
25 metų sukaktis, kurią mes 
galime vadinti naujos vergo
vės sukaktimi. 1944 m. liepos 
13 dieną, t. y. prieš ketvirtį 
šuntmečio, labai didelei UI-jai 
raudonajai armijai pavyko pa
laužti Vilnių gynusias žymiai 
silpnesnes vokiečių karines pa
jėgas ir užimti Lietuvos sos
tinę. įnirtingos kautynės dėl 
Vilniaus truko penkias dienas 
ir naktis. Rusai paėmė į nelais
vę 5,000 vokiečių karių, o 8.000 
vokiečių krito kovoje. Rusų 
nuostoliai žmonėmis buvo žy
miai didesni. Svetimi mums 
kariai Gedimino pilyje iškėlė 
ne mūsų tautos ir valstybės, 
bet savo atneštinę, raudoną vė
liavą. Vokietį okupantą pakei
tė rusas. 40 proc. visų Vilniaus 
pastatų sunaikint dėl mūsų 
sostinės varžydamiesi kaimy
nai iš rytų ir vakarų.

Žiaurią okupaciją pakeitė 
dar žiauresnė.

*
Tų pačių metų vasarą ir ru

deni rusai už^mė ir likusia Lie
tuvos dalį. Nė viename Lietu- 
Vos kampelyje naujoji okupa- 
ciją nebuvo taiki. Viską nai
kinantį priešą sekė kitas, dar 
Iktnau naikindamas, visur Pko 
kruvini karo pėdsakai. Daugy- 

nekaltų Lietuvos žmonių 
žluvo karo audroje, okupan
tams keičiantis, keliasdešimts 
tūkstančių pasitraukė į vaka
rus. Iš krašte pasilikusiu gy
ventojų naujieji okupantai iš- 

• rinko dar daugiau kaip 200, 
000 vyrų, kuriuos beveik be 
ifcip karinio apmokymo pa
siuntė kariauti už plačiosios 
Rusijos interesus. Naujieji ver
gai turėjo nedelsdami kalti 
grandines sau ir kitoms tau
toms. Gera dalis jų žuvo rytų 
ir vakarų Prūsiioje, Pomera
nijoje, imdami Berlyną ir ki
tose Europos vietose.

Vangiai jau kuris kitas Eu
ropoje kraštas buvo taip Skau
džiai nuteniotas kaip mūsų Lie 
tuvėlė. Liudytojai pasakoja, 
bad tada, eidamas per visą 
valsčių (10-20 km.), negalė
jai rasti pusamžio vyro: juos 
buvo arba okupantai surinkę, 
arba, vengdami tarnybos oku
pantui, jie buvo į miškus pa
sitraukę. Kaimuose matydavai 
tik moteris, senius ir vaikus.

Netgi Berlyną ir daugelį kra 
štų užėmę, karą laimėję oku
pantai nenustojo skriausti mū
sų krašto ir jo žmonių. Rusų

♦ agentai paskubomis paruošė 
naujus aukų sąrašus, kuriuos 
sovietinės Lietuvos vadovai tu 
rėjo pasirašyti jų nė neskaitę. 
Pokario metų deportacijos sa
vo aukų gausumu ir žiaurumu 
kelis kartus pralenkė 1941 m. 
birželio mėnesio išvežimus.

Pamažu slinko sunkūs dvi
dešimt penkeri beviltiškos o- 
kųpacijos metai. Drauge buvo 

fk dalijamos okupantų atneštos 
dovanos — neteisybės: žemės 
nusavinimas, sunkiai įgyto tur 
to nacionalizacija, kolchozinės, 
sovchozinės sistemos primeti
mas, Lietuvos kolonizacija sla
višku elementu, dvasinė, reli

Spaudoj ir gyvenime

RELIGIJA VAKARŲ BERLYNE

Mūsų bičiulis, gyvenęs Vakarų 
Berlyne, atsiuntė iškarpą laik- 
kraščio “Die Welt”, kur skelbia
ma, kad’ iš 2,163,300 Vakarų 
Berlyno gyventojų 70 proc. pri
klauso evangelikų bendruome
nėms; tai sudaro 1,513,700 žmo
nių. Jaučiamas tačiau, mažėji
mas; net 50 evangelikų parapijų 
neturi prie jų gyvenančio dvasi-
ninko. Tačiau bažnyčios lanky- reikalams padidėjo ir bažnyčių 
mas gana gyvas. 1968 m. Kar. Vi i rinkliavos gausesnės. J, Žvilb.

ginė, politinė, kultūrinė, eko
nominė priespauda. Apie reli
gijos, žodžio, asmens, sąžinės, 
spaudos ir kitokias laisves ne
galime nė kalbėti — jos tik 
konstitucijoje įrašytos sveti
miesiems apgauti.

* /
Liepos 12 ir 13 dienos okup. 

Lietuvoje buvo ypatingos: tuo 
metu vergai turėjo dėkoti sa
vo ponams už sunkią vergijos 
naštą. Didžiausios iškilmės su
ruoštos Vilniuje, Lukiškio aikš 
tėję, prie paminklo, rusu pa
statyto jų generolui Ivanui 
Čemiachovsikiui. Jo vadovauda
ma armija sugriovė ir užėmė 
Vilnių. Pats generolas 1945 H.
18 d. žuvo ties Karaliaučium, 
bet buvo palaidotas Vilniuje, 
Lukiškio aikštėje, kuri pava
dinta jo vardu. Lietuva turė
jo gauti komunistinį stabą ir 
jį Černiachovskio paminklo pa
vidale gavo.

Prievarta iš Vilniaus, prie
miesčių ir kitų vietovių suva
rytos gyventojų masės turėio 
už 25 metų vergovę dėkoti “ko 
munistų partiiai ir vyriausy
bei”, tiksliau, Lietuvą užnludu- 
siems, nuolat mūsų krašte ar 
Maskvoje gyvenantiems rusų 
valdininkams, o tain pat rusų 
kariniams ir partiniams vado
vams. specialiai į šias iškilmes 
atsiųstiems. Sovietinė spauda 
spausdina jų atvaizdus ir jų 
“garbingus vardus — pavar
des” sumini. Visur pirmauia 
ne lietuviai komunistai, o ru
sai, viršūnėje — faktiškasis 
okup. Lietuvos valdytojas V. 
Chazarovas. šis vyras nese
niai pakeitė Lietnvoie per daug 
iau apsiskandalijusį Popovą. 
Greta jo — eilė žymių rusu 
kariškių — generolų ir net 
maršalų — N. Cigahovas, V. 
Obuchovas, L. Ovčiarenka, I- 
vanovas, L. Bondarenka. A. 
Plechanovas ir daugybė kitu. 
Už jų pečių stovėjo ir kiek 
Maskvai vergiškai atsidavusių 
vietinių lietuvių, lenkų, rusų 
komunistų. Antakalnio kapi
nėse pagerbti žuvusieji kariai, 
o ne mūsų tautos karžygiai 
ir ne už Lietuvos laisvę kritę, 
bet mums vergovę atnešę. Vi
sur sakomos rusiškos prakal
bos, šlovinami minėti ir dar 
kiti rusų vadai: N. Ciganovas,
V. Kasjanovas, aviacijos mar
šalas J. Loginovas, gen. A. 
Pokrovskis, M. Afoninas. S. • 
Kolominas ir daugybė kitų. 
Kaip ir nėra įprastinių šūkių 
dabartiniems Rusijos vadams, 
užtat visur iškelti kariškiai — 
tai vaizdžiai rodo šalies veiki
mo kryptį.

Kalboms pasibaigus meninė 
dalis. Rusų karinio Baltijos lai
vyno kariai įnirtingai pašoko 
Budiono raitelių šokį. Rusų šo
kis ant lietuvių laisvės kapiny
no. Už tai lietuvaitės turėjo 
šokėjus gėlėmis apdovanoti. 
Netrukus patys pavergtieji tu
rėjo okupantų garbei šokti.

Triukšmingos ir ilgos iškil
mės baigėsi, bet nesibaigė Lie
tuvos okupacija. Ši nugalėto
jų šventė tenebūna ir mums 
liūdesio dierta, — geriau ji te- 
skatina vsuosei pasaulio kraš
tuose gyvenančius lietuvius 
dar ryžtingiau kovoti už savo 
krašto laisvę. b, kv.

helmo paminklinėj bažnyčioj 
lankytojų buvo 110,000. Stiprėja 
evangelikų jaunimo organizaci
jos. Jų buvo 1,350 kuopų su 20. 
350 narių. Tas jaunimas metų 
bėgyje padarė 211 išvykų ir 9 
stovyklas. Net 566 jaunuoliai da
lyvavo 30-je tarptautinių kongre
sų.

Žmonių dosnumas religiniams

VAKARU VOKIETIJOS ŪKINE GEROVE
Puikus susisiekimas, mokslas, sotus gyvenimas

Vakarų Vokietijoje susisieki
mas ir transportas vykdomas 
geležinkeliais, plentais, oro ir 
vandens keliais. Nuo 1943 m. 
V. Vokietija išleido 30 bil. DM 
geležinkelių pertvarkymui, mo
dernizavimui. Dalis geležinkelių 
ir dauguma stočių yra elektrifi
kuota. Geležinkelių linijose tas 
duoda galimybę traukiniams 
išvystyti didesnį greitį, o sto
tyse — palengvina darbą bei 
kontrolę. 1949 m. elektrifikuotų 
geležinkelių buvo 1.000 mylių, o 
dabar — 5.300 m. iš bendro 
18.750 mylių geležinkelių ilgio. 
V. Vokietijoje dar yra per 3.000 
mylių privačių geležinkelių. Kai 
kuriose ilgesnėse geležinkelių 
linijose keleivinių traukinių grei 
tis siekia 125 mylias per valan

Dr. Henry Kissinger, prezidento 
Nixono patarėjas

dą. Tose linijose norima ir pre
kinių traukinių greitį pakelti iki 
90 mylių per valandą.

V. Vokietijoje autostradų il
gis siekia 2,260 mylių. Viena 
autostrada eina nuo Hamburgo 
iki Švenearijos, Bazelio. Antra 
— nuo Olandijos sienos iki Aus 
trijos, Salzburgo. Numatoma 
autostradų ilgį padvigubinti,! 
statant naujas autostradas.

Sąryšy su geležinkelių ir plen 
tų susisiekimu, teko peržiūrėti 
76.000 V. Vokietijos tiltų, kurie 
praeito karo metu tai ppat buvo 
nukentėję. Vietoje buvusių per 
Reiną 43 tiltų, dabar tą upę 
kerta 45 tiltai ir dar keli pro
jektuojami.

V. Vokietijos 10 miestų turi 
didelius aerodromus, kuriuose 
yra įsikūrusios 50 orinio susi- 
sieikimo bendrovės. Frankfurt 
a. M. turi aerodromą, kurs tin
ka transokeaniniams lėktuvams 
nusileisti. Greitai tokius aero
dromus turės Hamburgo ir 
Muencheno miestai. Jų statyba 
atseis apie 1,7 bil. DM. Ateity
je bus įrengti dar keli tokie ae
rodromai. V. Vokietijoje yra 
privačių lėktuvų, kurių tik 300 
naudojami komerciniams tiks
lams. Taip pat yra per 3.000

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVIČIENfi
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Skrendam tarpukalnių. Iš abiejų šonų aukšti kal
nai. Viduryje, platesnėje žemumoje, kyšo stati uola, 
lyg milžiniškas kukurūzas. Atrodo riogso čia be tiks
lo ir prasmės, lyg koks gamtos nesusipratimas. Bet sa
koma, kad senovės etiopiečiai čia tremdavo savo nuo 
sosto nuverstus imperatorius. Kelią į viršūnę žinoję tik 
netoli gyveną vienuoliai, kurie tos paslapties niekam 
neišdavę. Ant uolos užvestas kalinys būdavo pasmerk
tas žūti ištrėmime, kas kelio atgal nebegalėdavęs rasti.

Apskrendam uolą ratu. Atrodo, kad vienam jos 
šone netoli viršūnės stovi namelis. Bet sunku atskirti, 
gal tai tik taip susiformavusi uola.

Nusileidžiam į slėnį, kurio vienoj pusėj, lyg nu
kirstu kraštu, status milžiniškas kalnas. Atrodo, už 
jo čia saugu ir nuo vėjo, audrų ir nuo priešų.

Plikame lauke altana su suolais. Tai aerodromo 
stotis. Stovi keli apiplyšę barzdoti vyrai su asiliukais. 
Du iš jų turi šautuvus, o apie liemenį apsijuosę dir
žą su šoviniais.

— Kas jie tokie? — klausiu godi, kuris atvažiavo 
su “land rover” manęs pasitikti.

— Kalnuotame krašte vyrai nuo seno įpratę gink
lus nešioti. Niekad nežinai, kas gali užpulti, — pa 
aiškina jis.

J. VAIČEIJCNAS

sklandytuvų. Jie susitelkę ma
žesniuose aerodromuose, kurių 
yra 50. V. Vokietijoje nebėra 
oro laivų — cepelinų. Paskuti
nis buvo parduotas Japonijai. 
Dar yra keletas balionų, kurie 
laikomi ore dekoracijai.

Susisiekimo ir transporto tiks 
lams naudojamos 6 didesnės 
upės, kurių didžiausia — Rei
nas. Upių vandens keliais per 
metus pergabenama anie 214 
mil. tonų prekių. Didžiausias 
upės uostas yra Duisburge. V. 
Vokietija, skaitant ir žvejybos 
laivus, turi per 4.000 įvairių lai
vų.

Geras ir modernus V. Vokie
tijos susisiekimas duoda dide
lių patogumų ne tik krašto ery- 
ventojams, bet ir turistams ku
rių kasmet apsilanko po kelis 
milijonus. Ypatingai turistų Įau 
kiama 1972 m., kada Muenche- 
ne prasidės olimpiniai žaidimai.

Pirmauja moksle
V. Vokietijoje veikia 52 uni

versitetai bei kolegijos. Aštuoni 
universitetai įkurti po 1948 m. 
KetvįrtaJdafe studentų gauna 
valdžios stipendijas. Apie treč
dalis studentų studijuoia be tė
vų paramos. Jie pragyvenimui 
užsidirba patys. Kairiųjų pažiū
rų studentų nedaug, bet jie la
bai veiklūs. Juos galima būtų 
lyginti su JAV studentais hi
piais. —

Universitetai ne tik ruošia į- 
vairių profesijų pareigūnus, bet 
taip pat atlieka ir mokslinius 
tyrimus. Mokymui, be paskaitų, 
plačiai naudojamos profesorių 
ir studentų diskusijos. Įvairios 
studijos vykdomos ir vasaros 
metu. 1968 m. V. Vokietijos u- 
niversitetuose 4* kolegijose va
saros metu studijavo 257.000 
studentų, kurių 21.000 buvo už
sieniečiai.

V. Vokietijoje įvairios moks
linės institucijos bei bendrovės 
visuose pasaulio kraštuose ren
ka medžiagą įvairiems gami
niams gaminti. Vėliau didesnę 
dalį tų gaminių jos išsiunčia į 
visus pasaulio kraštus, gauda
mos gražaus pelno. Ypač toie 
srityje reiškiasi vaistų gamini
mo bendrovės. Taip pat V. Vo
kietija į kitus kraštus išsiun
čia nemažai mokslo žmonių. Tuo 
iškelia savo vardą ir pasitar
nauja tiems kraštams.

Darbininkų gyvenimas
V. Vokietijos darbininkai tu

ri geras darbo ir gyvenimo są
lygas. Jais rūpinasi ne tik jų 

'unijos, darbovietės, bet ir kraš
to valdžia. Vidutiniškai darbi

ninkai per mėnesį uždirba po
6l9Q - 800 DM., o kvalifikuoti 
darbininkai uždirba net 900 -
1.200 DM. Jiems iš uždarbio vi
sokių išskaičiavimų padaroma 
iki 18%. Prie darboviečių esa
mose valgyklose darbininkas 
gali pavalgyti už vieną DM. 
Privačiose val-kyklose ar res
toranuose maistas daug bran
gesnis. Darbininko šeima daž
niausiai turi keturių kambarių 
butą daugiabučiuose namuose. 
Už tokį butą moka iki 120 DM. 
per mėnesį. Mažiau uždirbą dar 
bininkai gauna ir nuolaidą, nes 
toki namai yra valdžios prie
žiūroje. Privačiuose namuose 
butai brangesni.

V. Vokietijoje dirba per 10 
mil. svetimšalių, kurių daugiau
sia yra iš Italijos, Turkijos, 
Graikijos, Ispanijos, Portugali
jos ir net iš Jugoslavijos. Jie 
kasmet apie 2 bil. DM. išsiunčia 
į savo kraštus savo artimiesiem.

V. Vokietijos daug darbinin
kų turi nuosavus automobilius, 
kurių didžiumą sudaro Volks- 
wagen. Kai kurie darbininaki 
tais automobiliais važiuoja ir 
į darbą, nors didesnė dalis dar
bininkų į darbą tenka vykti vie
šomis susisiekimo priemonėmis. 
Kai kuriems darbininkams į dar 
bą tenka vykti už 20 - 30 mylių. 
Yra darbininkų, kurie iš mažų 
gyvenviečių dviračiais atvyksta 
į geležinkelio stotį. Iš čia trau
kiniu važiuoja į didesnį mies
tą dirbti. Po darbo tuo pačiu 
keliu grįžta namo. (Pasinaudo
ta “Scala” 1969 m. gegužės 
mėn.).

Visas pasaulis matys grįžimo vaizdus iš mėnulio. Nuotraukoje matyti 
televizijos aparatai ant Hornet lėktuvnešio, iš kurio bus pertransliuo
jamas sugrįžimas».

— O moterys? — klausiu ir galvoju apie save. 
Esu visai viena, jokio kito keleivio.

— Moterys tvarko namus, ir niekas jų nepuola, — 
nusišypso jis.

— Ne visos. Kitos bastosi po pasaulį be šautuvų 
ir be kulkų, —perbėga mintis, bet gidui nieko nesakau.

Kada nors ir čia bus kelias, bet dabar važiuojam 
ten, kur mažesnis kalnas ir ne toks gilus įdubimas. 
Net per upelį nėra tolto. “Land rover” vistik geras 
išradimas, su kita mašina čia tuojau įstrigtumėm.

Mano gidas nešnekus, bet žodis po žodžio trau
kiu iš jo tai šį, tai tą.

Lalibela yra tolokai, tarp kalnų. Anksčiau prie jos 
prieiti iš viso buvo neįmanoma ir žmonės šimtmečiais 
gyveno atskirti nuo pasaulio. Net dabar liūčių metu 
tarpukalnės neišbrendamai patvinskta, o pieva, kurią 
aerodromu pavadinti negalima ir todėl sakoma “nusi
leidimo ruožas”, pasislepia po vandeniu. Tai prieš dvi 
savaites teko išgyventi būreliui ekskursantų, kurie bu
vo priversti čia sėdėti tris dienas.

Žmonės verčiasi žemės ūkiu, sėja kukurūzus, kvie
čius, augina daržoves.

IŠ po ratų purpteli juodas paukštis su raudonu 
pagurkliu.

— Tai irkum, — sako gidas. — Žmonės įsitikinę, 
kad jis gyvena 300 metų.

Dar kartą atsisuku į tą senuką, bet jis net nė vie
no žilo plauko neturi ir atrikinėja kaip jauniklis.

Iš tolo miestelis atrodo labai gražus. Išsidėstęs tarp 
kalnų, kurie žaliuoja ir žydi raudonais ir geltonais žie
dais. Visi namai apskriti ir, nors drėbti iš žemės, yra 
dviejų aukštų. Žmonės miega viršuje, o pačioje verda 

i ir laiko gyvulius.

BALTŲJŲ ROMŲ 
NERVU CENTRAS

Dr. H. Kissingerio įtaka politikoj 

JONAS UBARTAS
Pastaruoju metu keliuose 

svarbiausiuose JAV žurnaluose 
pasirodė ilgoki straipsniai apie 
JAV prezidento .patarėją kraš
to apsaugos reikalams — dr. 
Henry Kissingerį. Straipsniuose 
iškeliami šio asmens neeiliniai 
sugebėjimai bei jo galinga įta
ka JAV karinei strategijai ir 
užsienio politikai.

Dr. Henry Kissingeris yra žy
dų tikybos, prieš 46 metus gi
męs Vokietijoje, kur jis vadino
si Heinz Kissinger. Jo tėvas bu
vo gimnazijos mokytojas. 1938 
metais Kissingerių Seimo suge
bėjo pasprukti iš hitlerinio reži
mo spąstų ir apsigyveno New 
Yorke. Kilus antrajam pasauli
niam karui, jaunas Kissingeris 
buvo sugrįžęs į Vokietiją kaip 
JAV karys.

Karui pasibaigus, Kissinge
ris, gavęs stipendiją, baigė Har
vardo universitetą filosofijos 
daktaro laipsniu ir tapo šio uni
versiteto profesorium. Jo raš
tai strateginiais klausimais, y- 
pač 1957 m. išleistoji jo knyga 
“Nuclear Weapons and Foreign 
Policy” atkreipė į jį atitinka
mų sluoksnių dėmesį. Tas atve
dė jį į aukštas patarėjo parei
gas prezidentams Eisenhovve- 
riui, Kennedžiui ir Johnsonui. 
Vėliau jis pasireiškė kaip veik
lus Nelsono Rockefellerio kan
didatūros į prezidentus rėmė
jas ir didelis garbintojas velio
nies senatoriaus Roberto F. 
Kennedžio.

Arčiau privažiavusi matau tą patį skurdą. Žmo
nės kuičiasi apie savo landynes ir tik prie tiesiamo ke
lio dirba keli vyrai. Moterys, nešinos ant pečių dide
liais ąsočiais, eina į kalną vandens.

Viešbutis taip pat ant kalno. Išeinu ant veran
dos pasigėrėti žaviu vaizdu. Bet čia tiek musių, kad 
neįmanoma pastovėti. Juntu, kad nėra ant manęs vie
telės, kur kas nors nešliaužiotų. Visur jų daug, bet ne
įsivaizdavau, kad jų gali būti tiek daugi Tik dabar 
prisimenu, kad stebėjausi brošiūroje apie Lalibelą ta 
vieta, kur patariama pasiimti musėms vaikyti šluote
lę. Čia visi ją turi: arklio uodega, pritvirtinta prie ko
to, yra būtinybė Lalibelos gyvenime.

Viešbučio valgomasis taip pat apskritas, o lubos, 
ornamentais išpintos iš spalvotai nudažytų žolių, vi
duriu kyla į viršų, lyg bokštas. Šeimininkė yra pran
cūzė, ir mes sunkiai susikalbam. Norėčiau eiti pasivaikš
čioti, pasidairyti po miestelį, bet bijau musių. Nėra 
kas veikti. Užsidarau su knyga savo kambaryje. Čia vė
su ir švaru. Atrodo, kad civilizacija žmogų sugadi
na...

Po pietų. Laukiu savo gido. Pro langą matau, kaip 
pakalnėn skuba moteris su vaiku ant nugaros. Tur būt, 
eina į miestelį. Ją vejasi mergaitė. Motina barasi ir 
muša ją. Girdžiu riksmą. Moteris vėl eina, bet mer
gaitė nepasilieka ir šaukdama seka. Motina visai su
pyksta ir meta į ją akmenį. Duktė bėga, vėl grįžta, 
išsisuka iš kito akmens, bet nenusileidžia. Kova vyks
ta apie dešimt minučių ir daros pikta ant motinos, 
gaila mergaitės ir ima juokas iš visos situacijos. Paga- 
liau abi nusiramina ir viena priešaky, kita užpakaly 
eina į miestelį.

{Bus daugiau! _

Vos tik perėmęs krašto' val
dymą, prezidentas Nixonas įne- 
delsdamas pasikvietė jį į rakti
nę poziciją savo patarėju. Dr. 
Kissingerio įstaiga yra Baltųjų 
rūmų rūsyje ir yra laikoma 
visos JAV karinės ir užsienio 
politikos strategijos nervų cent
ru.

Dr. Kissingeris lydėjo prezi
dentą Nixotną kelionėje po Eu
ropą, o taip pat ir susitikime 
su Pietų Vietnamo prezidentu 
Thieu. Jis lydės prezidentą ir 
kelionėje po pietryčių Aziją ir 
Rumuniją. Šiaip jau Kissinge
ris turi nuolatinį priėjimą prie 
prezidento bet kuriuo dienos ar 
nakties metu. Jis yra autorius 
JAV vyriausybės pagrindinės 
formulės Vietnamo politikos sri
tyje, jis sudarė planą JAV ka
riuomenei atitraukti iš Pietų 
Vietnamo, o taip pat išvystė 
koncepciją dabartinės JAV a- 
tominės politikos Rusijos atžvil
giu.

Kiekvienas svarbesnis doku
mentas iš Valstybės departa
mento, iš Pentagono ar iš cent
rinės žvalgybos įstaigos pirma 
patenka pas Kissingerį ir yra jo 
atidžiai peržiūrimas. Ir tik po 
to, kai jis savo nuožiūra nu
sprendžia , kuriuo atveju ir ko
kią eigą reikalinga duoti iškel
tam reikalui, visa medžiaga per 
duodama prezidentui Nixonui, 
kuris padaro galutinį sprendimą 
ir taria savo paskutinį žodį.

Krašto apsaugos tarybos ar 
užsienio politikos reikalų posė
džiuose Kissingeris taip pat turi 
vadovaujantį vaidmenį. Jei Kis
singerio nuomonė kuriuo nors 
reikalu skiriasi nuo bet kurio 
pareigūno nuomonės, pastara
jam tuojau pat tai pasakoma 
ir paaiškinama. Dr. Kissingeris 
yra jautrus kartais pasigirstan- 
tiems priekaištams, kad jo įstai 
ga konkuruojanti su Valstybės 
departamentu.

Prezidento patarėjas dr. Kis
singeris pasižymi ypatingu darb 
štumu, — dirba ne mažiau 12 
valandų, o kartais net iki 15 
valandų per dieną. Prezidentas 
Nixonas krašto aukščiausių pa
reigūnų konferencijose dažnai 
paklausia dr. Kissingerio: “Ką 
jūs galvojate apie tai, Henry?”

Tokiai visais atžvilgiais reikš 
mingai asmenybei kas žingsnį 
lydint prezidentą, galima tikėti, 
kad JAV karinė ir užsienio po
litikos strategija vystysis gana 
įdomiu būdu. Netenka abejoti, 
kad visa tai turės atitinkamos 
įtakos ir JAV vidaus reikalams.
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Kūnę ir asmenybės mankšta Alvudo parengime yra geriausias pasiruo
šimas visuomenės tarnybai. Nuotrauka inž. Juozo Slaboko

CLASSIFIED GUIDE

MES JŲ NIEKADA NEPAMIRŠIME
“Dirva” liepos 4 d. savo veda

majame jautriai priminė Sibiran 
iSvežtuosius:

“Pagaliau 1959 metų sausio 
mėn. 15 d. gyventojų surašinėji
mą patys rusai pripažino, kad 
tuo metu Sibire gyveno 180 tūk
stančių lietuvių. Tai yra 6 kartus 
daugiau, negu po šio karo atvy
ko lietuvių į JAV -bes. Vien tik 
birželio 14 dienos naktinėje “me
džioklėje” sovietai surinko apie 
35 tūkstančius Lietuvos žmonių 
ir paisuntė j tolimąsias Rusijos 
sritis: Altajų ir Sibirą. O po di
džiojo karo grįžęs okupantas dar 
yra ištrėmęs apie 400 tūkstančių 
lietuvių badui ir mirčiai. Ir ten, 
plačiuose Sibiro tyrlaukiuose iš
blaškytų lietuvių gyvenamose 
vietovėse niekas nesteigia litua
nistinių mokyklų, neorganizuo
ja lietuviškų ansamblių, chorų ir 
kitų. lietuvių tautinei sąmonei pa
laikyti it ugdyti telkinių. O pik
tas plyupantas niekados nėra pa
siuntęs J Sibiro taigas Virgilijaus 
Noreikos su lietuviškom dainom, 
kadjrtfcwgijos pančiuose sukausty
tam lietuviui nubrauktų ilgesio 
ir skausmo ašarų, pažadintų už-

temusios vilties prošvaistes, kad 
dar Lietuva gyva ir šventai tiki, 
kad jai turi ateiti naujo prisikėli
mo laisvės aušra”.

Paskutiniu laikotarpiu okupan
tų spauda ėmė plačiau rašyti a- 
pie karo metu nukentėjusius ru
sus ir jų talkininkus Lietuvoje, 
norėdama nukreipti lietuvių dė
mesį nuo tų skriaudų lietuviams, 
padarytų liūdnojo birželio dieno
mis ir vėliau.

Bet niekada okupantams nepa
vyks iš atminties ištrinti tą siau
bingą nuoskaudą, kurią padarė 
vykdydami lietuvių tautos geno
cidą.

J. Žvilb.

ĮSIGYKITE DABAR

SEPTYNIASDEŠIMT 

SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS
Kai jumoru išsakomi vargai, 

skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

Iš tos gyvenimo taisyklės ki
lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 doL

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

M1SUELLAN EUljN

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-condltionlng — 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 
HEATING & SHEET METAI. 
4444 S. VVestern, Chicago fl, UI.

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
823 WES.T 84th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

REAL ESTATE

STASYS SULA
% 1NTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE, CALIFORNIA 93550

Sami) tel. (213) 4711-3615. West L.A.
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— iš savininkų, akrais ne sklypais!

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

MISCELLANEOUS HELP VVANTED — MOTERYS

TYPIST-BILLER
AND

GENERAL OFFICE
Pleasant working conditions.

Apply
B0WERS DODGE, INC. ’

7340 S. Western flve.

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 | LIETUVA
ir kitus kraštus

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

Second Cook and 
CLEANING MAIDS
TO LIVE IN OU GO.

Kuli oi- part time.
Permanent for ąualified.
SCOTTISH HOME

28tb & Deų plikinės, North Riverside 
TEL. Hl 7-5092

VĖtNIO ADVOKATAS

Teko perskaityti rašytojo 
West Devil’s adoocate kny
gą. Tai yra dvasininko 
tįtulas, kuris eina tyrinėti 
gyvenimo, norimo pripažinti 
šventuoju. Įdomiai aprašyta 
kaip italų komunistai partizanai 
nužudė buvusį karininką, kuris 
nenorėjo jiems pritarti ir ma
noma, kad bus pripažintas šven 
tuoju. Knyga laibai įdomi ir len
gvai skaitoma. Įdomiai aprašy
tas italų gyvenimas ir papro
čiai. ši knyga buvo labiausiai 
skaitomų knygų sąraše. M.

T. R. Kryžius veikia 111-je 
kraštų

STOCKHGLM. — Tarptauti
nis Raudonasis Kryžius, kurio 
50 metų gyvavimo sukaktis mi
nima, turi daugiau kaip 220 mil. 
narių 111-je pasaulio kraštų.

T. Raud. Kryžius buvo įkur
tas 1919 m. gegužės 5 d., ame
rikiečio Henry P. Davidsono 
iniciatyva.

Katalikų žurnalistų 
suvažiavimas Austrijoje

Graz. — Metinis vokiškai kal
bančių kraštų katalikų žurnalis
tų suvažiavimas įvyko Grąže, 
Austrijoje. Studijų tema: “Kokia 
bus dialogo ateitis? — iliuzijos ir 
tikrovė”. Suvažiavime dalyvavo 
laikraščių leidėjai bei žurnalis
tai iš Vokietijos, Austrijos ir Švei
carijos. Stebėtojus buvo atsiuntę 
Lenkijos, Jugoslavijos ir Čekoslo
vakijos laikraščiai.

— Be saulės nėra šilimos, be 
meilės nėra gyvenimo, (šilališ
kių patarlė).

Ben Hyimian, Atlanta, Ga., brangakmenių pirklys, siūlo 5,000 dol. už 
svarą grūdelių iš mėnulio, kuriuos jis nori panaudoti prie žiedų ar kitų 
papuošalų gamybos.

A. + A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

' . mirus,
gerbiamą p. MOTIEJŪNIENĘ ir dukteris ALDONĄ Rfl- 
SUTIENĘ ir DANUTĘ JflRIENĘ su šeimomis, skausmo 
valandoje užjaučia ir kartu liūdi

Petrė ir Petras Baniai

A. ■+■ A.
ZIGMUI PAULIONIUI

mirus Canadoje

jo motiną, brolį AUGUSTINĄ ir artimuosius giliai už
jaučiame.

Užgiriai, Abramikai, 
Danilevičiai ir Bakšiai.

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

šalia pagrindinio žemėlapio 
vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologinį stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

Žemėlapio kaina tik 50 cen 
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

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 daro 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.

“Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ

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

Šalia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir 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
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Platinkite “Drauge”.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir įminiu

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR "■»
STIKLO:

Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turėkliai 
miiiiiimiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiimit

5J4 kamb. mūro bungalow, 9 mt
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kumb. mūr. su rūsiu, pa
stoge tr garažu. 43 ir Roekuroll. 
$23,000.

IS vienetų mūr. atnaujintas rooin 
Ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,500 pajamų 
Kaina $70.000.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tax 
Notary Public 

2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

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

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

Part Time
Position open tar a giri jntorosted in 
a variety of clerical duties plūs ty
ping E n Joy Job freedom and chal- 
lęnge in plęąsant surroundiues. I.ib- 
erai benefits. Well established com
pany located on far souith šitie.

Call 288-8047
Por iniervien appointment 

An Eąual opportunity employer

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudu nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 M, VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4332

1iiuui’uliuiiili'iiiiuiiiuiiiiiiliinii<iiitnin<iiiiiiiinui)uiuiiiiiu iiiBiSS

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

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

CONSTRUCTION

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

MS7 West 69th Straet 
TteL HE 4-7482

PARDAVIMUI

Parduodama Lietuvių Enciklopedi
ja. Skambinti nuo 9-ių vakare 

TEL. 977-5507

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine. 434-1113

Remkit tuoe biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Botų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertimai 

Apdraudu Agentūra 
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 

Mūr. 2 butai po 4 kamb. tr raš-

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

Prie Nabisco mftr. 5 kamb. bun- 
ga.low. 13 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. ii- raS- 
tinS. Gazo žudymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $85,000.

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

1% aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai. 2 auto ga
ražas. $41,000.

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

6 kamb. modernizuotas mūr. bun- 
galow prie 71 ir California. 23,500.

5% kamb. » metų. Geras mūr. 
bungalow. prie 67, j vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto 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 W. 71st St.

VYRAI IR MOTERYS

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

Loop ol'fice Building. 40 hrs. per 
week. Starting at 5 P. M. & 1 P. M

CALL — 927-6908 
A,- 134

RADIO PROGRAMA
MECHANIC

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 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 kreiptiB į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tet 
AN 8-0489. Ten pat gaunamos Ir 
dienraštis “Drangas”.

Due to expanaion we have open
ings for mechanics wlth bartolt 
padkaging ex,perience in new, mod
ern and award \vinnlng plant.

Ability readily rewarded with ad
vancement and security

Liberal fringe pnckuge, overtime, 
and exceilent pay rates available.

Please contaet MR. SCHILLING at 
269-1141 for intervievv.

LAUKYS FOODS, INC. A 
1939 S. W>ofl Rd., Dės Planes, UI.

An Eąual Opportunity Employer

HELF VVANTED — VYRAI

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metua 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra "tuck- 
potntlng’'. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1*6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

AGENCY Management Trainees —
Major life and health Insurance com
pany has open ng fior 2 men in 
m&nagement training program. The 
men seleeted vvihl be given complete 
management training. inereased re- 
sponsiblities, rewardlng future. Start
ing salary $7,000 - $12,000. Usuul » 
fringe benefits. w

Call Mr. Totvniey, administrator 
of personnel: ST 2-8600.

Tei. J25-6015 j

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-jų 

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

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

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

4 kamb. nedidelis medinukas, apyl 
59 ir Pulaski. Pirkite už $11,900, 
imokšje $3,500.

Ligonis našlė turi labai gerą. 2-jų 
butų mūro namą. Naujas gato šildy 
mas. Prie vienuolyno. $27,700.

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

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St. RE 7-7200

EAL ESTAT

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
A L E X ŠATAS—REALTOR

Main offiee 5727 W. Cermak Rd., Cicero, UI. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, £crwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsi- 
inokelbnw sa 
lygos.

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

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus b 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

llliillllllllllllllllllliiliitnillllililiillllllllll

VA LOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lllliiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

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

MOVI NG
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Dlinols

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS E X PRESS 

MARQTTETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 flflth St. Tel. WA 5-2787
2501 flflth St. Tet WA 6-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Jvalrlų prekių pasirinkimas

E. lr V. ŽUKAUSKAI

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

DESIGNERŠ - DRAFTSMEN
Needed Now

AU areas of engineering. designing 
and drafting.

Machine designers — TooJ Englneera 
& Designers —- Electro - Meehanical 
Designers and Draftsmen. Sheet 
Metai — Plastlcs, Compound and 
Injection in any ar.ea. — Electrical 
— Wlring Diagrama and Schema- 
ties — Plant Igiyout. incJudlng Cton- 
veyors and MateriaI Handling Eąuip
ment.

Also openings in — Structural, 
Architoclural and Clvil Enginaerlng,

$150.00 to $300.00 per week 
CALL ANTANAS MAŽEIKA 

774-6700
Muilins & Associates

PRESS BRAKE

OPERATORS
Immediate openlng for man wit!i 

some exper. Day or nite shift. Good 
benefits opporty. To progresą. Steądy 
work. See Employment mgr. Daily 
8 to 4.45 P. M.

10601 W. Belimont Avenue 
Franklin Park, Illinois

An Eąual opportunity employer

Combination Body 
Man and Painter

Large high volprue suburban Buick 
dealer. Paid vacations. Paid Holi
days, modern shop.

Contaet JOHN. SCITAR

PECKAT BUICK
115 Madison St., Maywood 

Tel. 343-2000

Reikalingi

Trailer Repairmen 

Mechanics
l-mai ir 2-rai pamainai

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

Northlake, Illinois
TEL. 343-2240

ASSEMBLERS - 
ELECTRICAL

Experience, with electrical assembly 
reąuired. Steady. Job cholce of either 
days or nites. Good opport. to ad- 
vance. Good benefits. See employment 
mgr. daily 8 to 4:45 P. M.

10601 W. Belmont Avenue
Franklin Park, Illinois

tl. blook west oT Maznnhelm Rd. on- 
Belmont)

An Eąual Opportunity Employer



Mėnulio paviršius, nufotografuotas gegužės m. “Apollo 10” Žygio astronautų iš 110 mylių nuotolio. Viršu
je numatyta nusileidimo vieta — tai turėtų įvykti ateinantį sekmadienį, popiet, JAV laikti

cisternų Šilutėj, Pagėgiuose, Gali 
ma įsivaizduoti, kas gręsia, jeigu 
noki nors Kozlovai ar Tribušini- 
nai tik vieną kitą dieną šitaip 
neprižiūrės busimosios Jurbarko 
naftos įmonės, kurioj' kasdien bus 
perpilama kone 40 tūkstančių to
nų naftosi.. Jeigu nepajėgia (ar 
nepaiso) apsisaugoti nuo terši
mo Šilutėj, tai gali tikėti pasiža
dėjimams dėl Jurbarko?

(Elta)

— Vilikas pavasarį permaino 
gaurus, bet ne prigimimą. (Ma
žeikiškių patarlė).

Apie 70% JAV gyventojų 
gyvena miestuose, kas užima 
tik 1% viso JAV ploto.

Esu nuliūdęs dėl mielo draugo
A. f A. D-ro STEPONO DIDRIKIO ir 

A. f A. VALERUOS VASAlTIENliS - LAUCYTĖ® mirties.
Giliai užjaučiu a. a. Stepono sesutę ALBINĄ, jos vyrą 

PETRĄ ŽELVĮ, seną prietelių ANTANĄ VASAITJ ir abiejų 
liūdinčių šeimų atžalyną (bei atžalynėlį. Kautu

Kartu Dalilė nori paguosti ALDONĄ brangiai mamytei 
mirus.

— Flagstaff, Arfz:, 6,894 pė
dų aukštumoj maždaug l30 
mylių nuo Plhoenixo. Oras čia 
vėsus, noxs ir karščiausią vasa
rą. Aplinkui miškai, pušynai, 
pievos. Miestas nemažas, turi 
universitetą, yra daug motelių, 
golfo kursas. Žiemą čia gultą. 
Būna iki 12 pėdų sniego.

V— Grand Canyon į šiaurę nuo 
Plagstaff, Ariz., apie 220 my
lių į šiaurę nuo Phoenixo. Tai 
tas didysis Griovys — tarpek
lis. Jo skersmuo 24—28 mylios. 
Tik retas kuris per jį yra per- 
siiopojęs. Kai toks drąsuolis 
kelyje nualpsta, jį gelbsti heli
kopteriais. Tarpeklio gilumoj 
yra sriaunoji Colorado upė. Kai 
kurie prie jos joja asilėnais. 
Kai grįžta, senieji tiek yra pri-
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vargę, nusikankinę, kad nebega-šame pasaulyje. Ten yra daug 
li nulipti nuo to mažo gyvulė- kotelių, motelių, namukų nak- 
lio. Gamd Canyon suvažiuoja vynei. (Ten galima pamatyti in- 
žmonės iš viso pasaulio, tai vie- dėnų šokius, nusipirkti jų su- 
nintėils toks žemės plyšys vi- venyrų.

A. A.

ZIGMUI PAULIONIUI
Kanadoje mirus,

žmonai ELENAI, dukrai JOANAI, sūnui JURGIUI, mo
tinai TERESEI PAULIONIENEI, seseriai ZUZANAI 
ŠČEPANAYIČIENEI ir šeimai, broliams1 VYTAUTUI 
ir AUGUSTINUI bei jų šeimoms reiškiame gilią už
uojautą ir kartu liūdime.

Petronėlė ir Ciprijonas Barkauskai 
Angelė ir Romas Nelsai 
Roma ir Petras Paparčiai 
Aldona ir Petras Stropai

Nesirūpinama 
gamtos apsauga

Teršimai Šilutėje ir 
Pagėgiuose

— Okup. Lietuva. Pavergto
sios Lietuvos gamtos apsaugos 
komiteto inspektorius L. Juk
nevičius balandžio 15 d. “Tie
soj” sako:

“Klaipėdos naftos bazės Šilu
tės filialas įsikūręs miesto pakraš
tyje, ant melioracijos griovio kran 
to. Čia stovi naftos produktų cis
ternos, mėtosi krūvos tepaluotų 
statinių, o aplink, kelių, hektarų 
plote, juoduoja prilaistytų dega
lų klanai, jais persisunkusios že
mės lopai. Kaikurios cisternos 
nesandarios, ir per jų kranus bei 
siūles į gruntą skverbiasi dega
lai. Čia dar daug metų nežeis žo
lė. Bazė neturi nutekamųjų van
dens valymo įrengimų, ir visa 
tai, kas nesusigeria į gruntą, pa
tenka į melioracinį kanalą, o per 
Šyšą į Kuršių marias”.

“Ne geresnė padėtis ir kitame 
bazės filiale — Pagėgiuose. Už 
gamtos apsaugos įstatymo ir žu
vų apsaugos nuostatų pažeidi
mą Šilutės ir Pagėgių filialų virši 
ninką Ivaną Tribušininą Gam
tos komitetas nubaudė adminis
tracine bauda. Tačiau kaltinin
kų yra ir daugiau”, — sako in
spektorius Juknevičius, ir šiuo 
atveju gana drąsiai rodo pirštu 
į patį Klaipėdos naftos bazės vir
šininką V. Kozlovą ir net į naf-

■--------------------T-------------------

A. f A.
VERONIKA 

JANKAUSKIENĖ 
pagal tėvus Kantauskaitė

Gyveno 322C S Green St. 
Mirė 1969 m- liepos 18 d. 

4 vai. popiet.
Gimusi Lietuvoje, Raseinių 

apskrityje, Kelmės miestely.
Amerikoje išgyveno 19 m. 
Paliko nuliūdę: vyras Jo

nas, sūnus Steponas, giminės 
Genė ir Albinas Baniai su 
šeima, gyv. Lyons, III., o Lie
tuvoj 3 broliai: Ronaldas, Ra
polas ir Aleksas ir jų šeimos 
ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Pnillips kopi., 3307 S. Litua
nica Avė. Antrad-, liepos 22 d. 
8:30 vai. ryto bus lydima iš 
kopi. į šv. Jurgio par. bažny
čią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Visi a. a. Veronikos Jan
kauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę lieka: Vyras, sūnus 
ir giminės.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips, Tel- 927-^401

Str. Gr. Valančius

—-----------------------------------

A. + A.ZIGMUI ’ PAULIONIUI
Kanadoje mirus, dideliame liūdesy jo žmoną ELENĄ, 
dukrą JOANĄ, sūnų JURGĮ, motiną TERESĘ PAULIO- 
NIENĘ, seserį ZUZUNĄ ŠČEPANAVIČIENĘ, brolius 
AUGUSTINĄ ir VYTAUTĄ ir jų šeimas nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi

Julija Antanaitiene

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 1

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems 
m. liepos mėn. 19 d. 8:05 vai. vakaro mirė

Gyveno 5705 Jane Street, Downers Grove, Illinois.
Gimus Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Baltupių kaime.
Paliko giliai nuliūdę: du sūnūs — Gediminas ir Kęntutis 

su šeimomis, dvi seserys — Anelė Mykolaitienė su šeima ir 
Ona Biskytė, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami:

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette laid. koplyčioje, 
2533 VVest 71st Street.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos mėn. 23 dieną, 9 vai. 
ryto iš koplyčios j Gimimo švenčiausios Panelės bažnyčią. Po 
pamaldų Vus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Praneša nuliūdusi ŠEIMA.

Laidotuvių direkt. A- Petkus, Tel. 476-2345.

tos tiekimo valdybą, kurios nei 
nubausti nęi sudrausti lietuviš
kasis gamtos apsaugos komitetas

nepasieks...
Tai toki dalykai “sunkiai” tik 

iš menkniekio, iš žibalo-benzino

"F
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus,
žmoną p. A. MOTIEJŪNIENĘ, dukras DANUTĘ ir AL
DONU su šeimomis, giliai užjaučiame.

Ligijii ir Vaclovas Kybartai 
Viktorija ir Vytautas Stukai

A. -j- A.

ZIGMUI PAULIONIUI
mirus, jo žmonai ELENAI, dukteriai JOANAI, sūnui 
JURGIUI, motinai TERESEI PAULIONIENEI, seseriai 
ir švogeriui ŠČEPANAVIČIAMS ir broliams AUGUSTI

NUI ir VYTAUTUI su šeimomis gilią užuojautą reiš

kiame ir kartu liūdime.

Viskantų šeima

iiimimiiiiimiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiiiiiimiiiimmiimmimiiimimimiiiiiii
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti

knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ................................................. $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ....................................................................................... $7.00

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

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

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
iiHiiiuiiiiiiuiiiiHimiiumiiminiiiiiiiiuiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiumimimuumiim

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS Vs 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7lst Street Tel. 4
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3'

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

jo visą šeimą giliai užjaučiame

A + A
ALFONSAS SORZICKAS 

Gyveno ūswego, 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 gi 
minės, draugai ir pažįstami.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Miesto.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.A. -4- A.
Pulk. Vincas Sakalas - Sakalauskas
Gyveno 4028 So. Artesian Avenue, Chicago, Illinois:
Mirė liepos 19 d., 1969 m. 10:45 vai. vak., sulaukęs 68 m.
Gimė Lietuvoje, Merkinės parap., Ilgininkų kaime. Ame

rikoje išgyveno 19 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Viktorija, po tėvais 

Vasiliauskaitė, duktė Žibutė Žiupsnienė, žentas Zigmas, anūkai 
Ramunė, Rasa ir Ritas, sūnus Rimgaudas su šeima ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje liko brolis Juo
zas su šeima.

Priklausė Liet. Karių Sąjungai “Ramovė’’.
Kūnas bus pašarvotas P. Bieliūno kopi., 4348 S. California 

Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., liepos 23 d. iš kopi. 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Nek. Prasid. P-lefe švč. parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų busĮ nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Praneša nuliūdusi SEIMĄ.
Laidotuvių direkt. P. Bieliūnan, Tel. LĄ 3-5572,

LAIDOTUVIŲ D I R E K TORIAI
Dovydas P. Gaidas — Garaldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4850-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

iiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9583 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllllllli

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvis Ląidoluvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
, (IiACKAWIO2)

424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3864 S. Halsted Street Tel. YArds 7-

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. California Avė. Tei. LAfayette 3-3572
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
RKVERLV HILLS Gf.I.LVYCIA

2443 W. HSrd Street, Chtcago, Ulinois 
Tel. FR 8-0833 — FR 8-0834

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, m. TeL OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
>7 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3461

t
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X Inž. Eug. Bartkus, Alto 
pirm. per radiją pasakytoje kai 
boję, Pavergtųjų Tautų savai
tės proga, pažymėjo: “Ameri
kos Lietuvių taryba nemažai į- 
dėjo pastangų, kad Amerikos 
vyriausybė tokias Pavergtųjų 
tautų savaites skelbtų. Jas pra
dėjo miręs prezidentas Eiseriho- 
weris, ja3 tęsė žuvęs prez. Ken
nedy, prez. Johnsonas ir dabar 
pirmą kartą tokią proklamaciją 
pasirašė ir prez. Nixonas. Šito
kios proklamacijos yra gana 
reikšmingos, ypač kada jos, kaip 
atrodo, nesiderina su vadinama 
atolaidžio politika, kada Ameri
ka, atrodo, siekia su Sovietų 
valdžia pasitarimų ir santykių 
pagerinimo. Kartais Amerikos 
vyriausybei, painiuose tarptau
tinės politikos labirintuose, yra 
gan nelengva daryti komunis
tams nepalankius pareiškimus, 
kaip Pavergtųjų Tautų savaitės 
proklamacijos. Tie pareiškimai 
mus lietuvius, pavergtos tau
tos išeivius, dar daugiau įparei
goja atlikti savo pareigas.”

X Cicero Šv. Antano parap. 
altoriaus nuotrauką su uždeg
tomis žvakėmis Pavergtųjų tau 
tų savaitės proga, be “Draugo” 
įsidėjo ir “Cicero Life” laikraš
tis pirmame puslapyje. Taip 
pat įsidės ir ukrainiečių dien
raštis “Svoboda”, einąs New 
Yorke.

X Kun. Leo Liūnas, Alpine. 
Texas, nuoširdus “Draugo” 
skaitytojas, dėkodamas už se
niau jam atsiųstas korteles, pa
rėmė spaudos darbus 5 dol. au
ka. Dėkojame.

X “Draugui” aukų prisiuntė:
Ed. Stepas — 3 dol., Vyt. Prū
saitis — 2 dol., Vyt. Norkaitis 
— 2 dol. Dėkojame.

x Dr. Antanas Klimas, Ro- 
dusterio universiteto profeso
rius, Lietuvių Fronto bičiulių 
bendrinėje stovykloje skaitys 
paskaitą.

X “Kaip tvarkytis, kad ne- 
pavargtum”, 275 Alvudo radio 
paskaita šį ketvirtadienį, liepas 
24 d., 10 v. r. Barčus Radijo 
šeimos valandoj

X Lietuvių bažnyčių fotogra
favimas, kuriam pritarta Kuni
gų Vienybės seime Chicagoje, 
žadamas tuoj pradėti. Kun. Al
gimantas Kezys ruošiasi atvyk
ti į Daytoną liepos 29 d. foto
grafuoti vietinę lietuvių bažny
čią.

X Inž. Irvis ir Juozas Brei-
vės, Cicero, III., įsigijo namus 
su taverna, 49 avė., netoli 14 
st., kurią pavadino Panevėžio 
vardu. Breivės dar turi JIB 
įmonę, gaminančią vaistus 
plaukų stipiiniimui.

Natalija Zakarienė, Town of 
Lake veikėja, atostogauja dr. 
ir P. Mažeikių vasarvietėj Mich. 
Natalija ir Juozas Zakarai yra 
stambūs parapijos ir kitų gerų 
darbų rėmėjai.

x Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $15,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 96 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 77 dol., sutau
pydami 19 dol. Pašaukite tel.: 
GA 4-8654. (sk.)

X Kas turi kokių klausimų
akcijų pirkimo ir pardavimo 
reikalais, prašoma kreiptis į 
stockbrokerį Arūną Vasį, Howe, 
Bames & Johnson, Ine., telf. 
782-9600. (sk.)

X EMERSON oro vėsintuvai 
(air conditioners) _  Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir 
įdėjimas veltui. Banga TV, 
2649 W. 63rd St., tel. 434-0421, 
namų WA 5-3667. .(ak.)

X Lituanikos Parko Beverly 
Shores, iniciatoriai ryšium su 
vykdomu piniginiu vajum, gau
na nemaža sveikinimo laiškų 
tiek iš lietuviškos tiek iš ameri
kiečių visuomenės. Jų tarpe svei 
kino ir savo paramą siūlė abu 
Indianos senatoriai B, Bayh ir 
V. Hartke. Kongresmenas E. 
F. Landgrebe savo telegramoj 
išreiškė pasitikėjimą projekto 
pasisekimu. Piknikas įvykęs lie 
pos 13 d. Jonynų sode taip pat 
atnešė gražių pajamų.

x Vyskupas Vincentas Briz
gys ir prelatas Juozas Končius 
yia Amerikos lietuvių kongreso 
garbės komiteto nariai. Vysk. 
V. Brizgys atsakydamas į kvie
timą ALT’os pirmininkui rašo: 
“Laikau sau arbe būti loja 
liu Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklai”. Prel. J. Končius savo 
laiške apie Alto veiklą taip at
siliepia: “Šiais laikais Lietuvos 
laisvinimo akcija yra mūsų 
svarbiausia užduotis .kurią taip 
sėkmingai atlieka Altas.”

Gausus lietuvių dalyvavimas 
kongrese parodys pritarimą ve
damai kovai už Lietuvos išlais
vinimą.

X Dar yra dvi vietos rugsėjo 
8 dienos ekskursijoj į Vilnių, 
kuriai vadovauja Walter Rask - 
Rasčiauskas, iš American Travel 
Seavice Bureau, 9727 So. Wes- 
tem Avė., Chicago, Rl. 60634, 
tel. 238-9787.

Susidomėję prašom kaip gali
ma greičiau kreiptis į mano 
agentūrą.

Walter Rask

Margi
Mankue ir Del Zunas lankosi Bal
zeko Lietuvių kultūros muziejuje 
Chicagoj.

CHICAGOS ŽINIOS
AREŠTUOTAS VYRAS, 
KURIS KALTINAMAS 
NUŽUDĘS ATLETĄ

20 metų amžiaus kolegijos bė
gimo sporto žvaigždė ketvirta
dienį buvo mirtinai pašautas, 
atrodo, bandyto apiplėšimo me
tu prie savo tėvo spaustuvės, 
25 So. Seeley.

Paul Gans, 6637 Ramona, 
Lincolnwood’e, bėgimo sporto 
stipendininkas Drake universi
tete Dės Moines, mirė Presbite- 
rijonų — šv. Luko ligoninėje, 
kur jis buvo atvežtas su kulka 
nugaroje.

Jis dirbo Gamut Press ir Li- 
thographers spaustuvėje, studi
juodamas vasarą Illinois univer
sitete Chicago Cirde Camipus.

Pasak darbininkų, Gans bu
vo nuėjęs prie savo automobilio 
kokių tai daiktų pasiimti. Auto
mobilis buvo pastatytas prie
šais spaustuvę. Netrukus jis 
kraujuodamas grįžo į spaustu- 
vęę.

Keturi jaunuoliai, vienas tu
rįs šautuvą, o antras su pistole
tu pabėgo iš tos vietos, kur 
Gans automobilis stovėjo.

Gans’o tėvas Louis S. Gans, 
61 metų, ką tik buvo grįžęs iš 
Skokie Valley ligoninės, kur jis 
dabar gydomas nuo širdies smū
gio, gauto informavus apie sū
naus mirtį. Jo sūnus buvo šau
nus atletas.

•
Policija anksti pirmadienį 

areštavo 23 metų Westsidės vy
rą ryšium su 20 metų amžiaus 
kolegijos atleto nužudymu prie 
jo tėvo spaustuvės. Windel Mc- 
Morris, 2019 W. Monvoe, kalti

Jaunimo atstovai ateitininkų federacijos posėdyje: iš kairės' I. Damu- 
šytė, G. Juozapavičiūtė ir L Gustainytė.

IS ARTI IR TOU
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. Petras Vileišis išsirū
pino vietą prie vieno viešo kelio 
Connecticut valstybėje ir savo 
lėšomis pastatydino joje lentą 
su keleiviams ryškiai regimais 
įrašais: “We Demand Freedom 
For Lithuania and Ali Captive 
Nations! America Beware! 
Communism Promotes Wars, 
Riots, Slavery!” Parašas — 
“American Lithuanian Commu
nity, Ine.”

Vli'kas, iš anksto painformuo
tas apie tą sumanymą, pareiškė 
savo pritarimą įrašų turiniui ir 
padėkojo dr. Vileišiui už vertin
gą iniciatyvą. (E)

— Sol. Antanina Dabrauskai-
tė persikėlė gyventi į kitą vie- 

! tą. Dabartinis jos adresas: 
5860 N. W. 5th Sttr., Miami, 
Fl. 33126.

— Amerikos Katalikų Karo 
veteranų sąjungos New Yorko 
valstybės padalinio konferenci
joj, įvykusioj praėjusio birželio 
mėnesį Lake Placid, N. Y., bu
vo priimta rezoliucija, kurioj 
JAV prezidentas ir valst. sekre
torius prašomi imtas jų galioje 
turimų priemonių ištirti padė
čiai rusų okupuotoje Lietuvoje, 
Latvijoje bei Estijoje, sustab
dyti ten vykdomą genocidą bei 
rusifikaciją, atstatyti tuose 
kraštuose valstybinio apsispren 
dimo laisvės bei teisės galioji
mą ir diplomatiniais bei kitais 
taikiais būdais reikalauti, kad

namas ginkluotu apiplėšimu ir 
nužudymu Paul Gans’o.

KAS KALTAS DfiL 
VAGYSČIŲ DIDŽIOSE 

KRAUTUVĖSE?
Pasak vagysčių sekimo eks

perto, praėjusiais metais dau
giau kaip 85 nuošimčiai iš pa
vogtų prekių už 100 milijonų 
dolerių Chicagos didžiose krau
tuvėse (vadinamuose “super
marketuose” ) buvo “nudžiau
ta” tų krautuvių tarnautojų.

“Didžiose krautuvėse šiandien 
vagystės yra padidėjusios”, — 
pareiškė John T. Lynch, priva
čių detektyvų įstaigos prezi
dentas ir buvęs FBI pareigūnas, 
—“ne tik dėl tarnautojų linki
mo “nudžiauti” atvežamo mais
to į krautuves ir jį išvežant, 
bet ir dėl užpirkimo agentų bei 
krautuvių vedėjų”.

Lyn'ch kaltina krautuvių va
dovybę, kuri dėl baimės ar ko 
kito neįstengia sutramdyti pre
kių “nudžiovimų” ar pastebėti 
vagysčių.

TRUMPAI
— Banko tarnautojas, uždir- 

dirbęs per metus 8,000 dolerių, 
kuris uždėjo “ant arklių” jų 
lenktynėse 398 tūkstančius do
lerių — per dieną 6,000 dolerių, 
praėjusia savaitę buvo nuteis
tas kalėjimo 3 m. U.S. apy
linkės teisėjas Edwin A. Rob- 
son nuteisė Edwardą J. Chan- 
dą. 33 metų amžiaus, 16212 
Homan, Markham, 3 met. už 
pinigų išeikvojimą iš Northern 
Trust Co. Chanda banke dirbo 
15 motų.

rusų kolonializmas tuose kraš
tuose būtų tučtuojau baigtas. 
Organizacijos padalinio vadovy
bė pranešė prel. J. Balkūnui, 
kad priimta tokia rezoliucija. 
Prel. Balkūnas liepos 9 d. pa
rašė jiems laišką, kuriame pa
reiškė tai organizacijai nuošir
džią padėką, taip pat ir viltį, 
kad jų žygis turės apčiuopemų 
teigiamų pasekmių. (E)

— Phoenixe, Ariz., dabar 
karšta vasara. Saulutė iš ryto, 
saulė — per pietus ir vakare. 
O lietaus nė lašelio. Būk troboj, 
nekišk galvos laukan. Užsista- 
tyk šaldymą, prisidenk langus.

Vasarą, kam nereikia dirbti 
ir kas gali išvažiuoja atostogų 
į kalnus. Phoenixo miestas yra 
žemumoj, maždaug 1100 pėdų 
aukštyje. Aplinkui kalnai. Už
tat, kas gali, išvažiuoja į aukš
tesnes vietas, kur daug vėsiau. 
C tokių vėsių vietų Phoenixo 
apylinkėse yra apstu.

KANADOJ
— Kanados Lietuvių diena 

įvyks rugpiūčio 30—31 d. Ha
miltone. Apie ją platesnis straip 
snis “Drauge” buvo išspausdin
tas liepos 10 laidoje.

01 D. BRITANIJOJ
— Dr. R. šliažas, dirbąs vie

name JAV universitete, su sa
vo žmona Regina povestuvinės

Buvusias stovyklas prisimenant - 
prie ateitininkų stovyklos vartų.

— Illinois gubernatorius Ogil
vie, lankęsis praėjusią savaitę 
Washingtone, pareiškė, jog jis 
beveik įtikinęs federalinę val
džią sušvelninti savo įsakymą, 
kad Chicagos mokyklos sustab
dytų “diskriminaciją” mokyto
jų paskyrime į viešąsias mokyk 
las. Teisingumo žinyba (minis
terija) yra perspėjusi Chicagos 
švietimo tarybą, kad ši juoduo
sius ir baltuosius mokytojus 
maišytų mokyklose, net pavar
tojant priverstinius perkėlimus 
iš vienos mokyklos į 'kitą.

— Tthe Federal Savings ir 
Loan Insurance korporacija iš
kėlė bylą federaliniame apylin
kės teisme, norėdama atgauti 
beveik 2 milijonus dolerių, ne
tektų per mirusios Lawn Sa
vings ir Loan association parei
gūnų klaidingas paskolas. Ke
turi šeimos nariai kontroliavę 
šią finansinę įstagą. 2400 W. 
95th str., Evergreen Park, yra 
tarp 24 kaltnamųjų šioje bylo
je.

— Naujas Illinois jaunimo 
komisijos pirmininkas pareiškė, 
kad jo įstaiga pradės žygius 
prieš sargus, kurie kankino įna
mius Rlinois Training Sohool 
for Giria Geneva.

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Birželio 21 d. 2 vai. p. p. kun. 
Zakarauskas palaimino chemi
jos inž. Vytauto Januškio su 
ginui, mokytoja Dalia Gaigalai
te motei ystę švč. Panelės Gi
mimo (bažnyčioje. Juos prie 
altoriaus lydėjo 4 poros. Gėlių 
bei žiedų nešėjais buvo 4 metu
kų Rimutis Milūnas ir 3 metu
kų Dalytė Kisielytė. Jungtuvių 
metu įspūdingai giedojo sol. 
Juzė Krištolaitytė - Daugėlienė, 
viešnia iŠ Clevelando. Bažnyčioj 
susirinko didelis būrys giminių 
ii' artimųjų, (kurie iš bažnyčios 
buvo pakviesti į jaunosios tėve
liu namus, kur buvo skaniai pa 
vaišinti. Vaišės įvyko Gold 
Cost svetainėje. Jaunuosius pa
sitiko su duona ir druska tėve
liai Janina ir Pranas Gaigalai, 
Janina ir Vytautas Januškiai. 
Pilna svetainė prisirinko svečių, 
ypač daug jaunesnio amžiaus, 
jau čia baigusių aukštuosius 
mokslus, tad ir nuotaika buvo 
labai gera. Skambėjo lietuviš
kos dainos, o smagiam orkest
rui griežiant, buvo pasišokta.

Gražias sveikinimo kalbas 
pasakė agr. Daugėla iš Cleve
lando ir dr. Ruibys, be to, dar 
sveikino pajaunys muz. Alvy
das Vasaitis, skautai akademi
kai ir kiti. Buvo daug sveikini
mo telegramų ir dovanų iš Lie-

kelionės metu buvo atvykę į 
Londoną ir sustoję Lietuvių 
namuose. Aplankys ir kitus 
Europos kra'štus.

— Kun. Hermanas Šulcas,
neseniai atvykęs iš Vokietijos, 
pastoracijos reikalais lankosi 
lietuvių kolonijose.

— Joną Kutkų, Rochdalės 
lietuvį, ištiko didelė nelaimė: 
einantį skersai gatvę jį partren
kė sunkvežimis, sunkiai sužalo
jo, pervažiuodamas per jį. Ligo- 
goninėje teko nuplauti vieną 
koją. Kadangi sunkiai sužaloti 
inkstai, jų vietoje naudojama 
speciali malšina.

— DBLS-gos įstatai išspaus
dinti atskira 'knygele ir platina
mi vietos lietuvių tarpe.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Fiodoras Kudriavcevas, 

oikupt. Lietuvos statybos minis
terijos valdybos viršininkas, bu
vo apdovanotas darįbo raudono
sios vėliavos ordinu. Iš tos pa
čios įstaigos kitas rusas — Di- 
mitrijus Dizanovas gavo meda
lį “už darbo šaunumą”. Neuž
miršti ir kiti ruai valdininkai, 
tvarką statybos reikalus Lietu
voje. Tačiau okup. Lietuvoje 
geriau žinoma praktiškoji tie
sa: “Kuo daugiau okupantai 
stato, tuo mažiau butų yra.”

— Anatolijus Kolesnikovas,
vienas iš aukštų rusų pareigū
nų, tvarkančių okup. Lietuvos 
transporto reikalus, buvo pa
gerbtas, suteikiant jam “nusi
pelniusio transporto darbuoto
jo” vardą.

— Į Prahoje įvykstantį tarp
tautinį lėlių teatrų organizaci
jos pasaulinį kongresą išvyko 
Kauno lėlių teatro direktorius 
S. Ratkevičius ir artistė S. Ce- 
ponienė.

tuvos, Los Angeles, Clevelando, 
New Yorko, Waterburio ii’ kt., 
net iš tolimojo Vietnamo.

Vytautas, Janinos ir Vytauto 
Janiškių, gyvenančių Clevelan
de, sūnus, baigęs Illinois uni
versitetą, turi labai atsakingą 
tarnybą didelėj chemijos Lionid 
Carbanik Corp., vakarais tęsia 
studijas Lojolos universitete, 
magistro laipsniui įsigyti, yra 
veiklus skautas akademikas. 
Dalia, Janinos ir Prano Gaiga
lų, gyv. Marąuette Parke, duk
relė, baigusi Rlinois universite
tą, gilinusi prancūzų kalbą Gre
noblio universitete Prancūzijoj, 
mokytojauja Sorrow High 
gehool Blue Island, Rl., o vaka
rais ruošiasi magistro laipsniui 
Lojolos universitete.

Povestuvinėn kelionėn jau
nieji buvo išskridę į Jamaica. 
Apsigyveno Marąuette Parke.

E. O.

LIETUVIŲ APDRAUSTŲ 
TAUPYMO BENDROVIŲ 
LYGOS METINIS SUSI

RINKIMAS

Liepos 15 d. Winslow svetai
nėje įvykusiame Lietuvių Ap
draustų taupymo bendrovių ly
gos Susirinkime dalyvavo 23 at
stovai nuo šešių lietuviškų tau
pymo bendrovių. Lygos pirmi
ninkas Eugene Pietkiewicz ati
darydamas susirinkimą pranešė, 
kad lygos veikimas per perei
tus metus buvo labai aktyvus. 
Buvo suruoštas lygos banketas 
Oakbrook Drake viešbutyje, ku
riame dalyvavo rekordinis skai
čius svečių. Kas ketvirtis metų 
lietuviškuose laikraščiuose buvo 
dedamas bendras visų lietuviš
kų taupymo bendrovių skelbi
mas, lyrcros delegatas dalyvavo 
Rlinois Savings and Loan Lea- 
gue konvencijoje. J lygą priim
tas, kaip laisvas narys Bank 
for Savings and Loan Associa
tion. Lygos sekretorius Frances 
Sadauskas - Buczek pranešė 
apie lygos pastangas sustiprinti 
lietuviškų taupymo bendrovių 
reklamą lietuvių visuomenėje. 
Ižd. Adolfas Baliūnas patiekė 
susirinkimui lygos pereitų metų 
veiklos finansinę apyskaitą. Ly
gos vicepirmininkas ir banketo 
rengimo vedėjas pranešė, kad 
šių metų lygos banketas įvyks 
vėl Oakbrook Drake viešbutyje 
ruigpiūčio 17 d. Kvietė visus 
taupymo ir Skolinimo bendrovių 
veikėjus su svečiais gausiai da
lyvauti bankete, kur bus įves
dinta nauja lygos valdyba. 
Stanley Mize pranešė apie nau

Californijos universiteto rektorius 
Roger Heyns sako, kad kongresas 
neturi teisės kištis j universiteto ir

(studentų ginėą.

PASSBOOK SAVINGS
— o —

All Accounts Paid and 
Compounded Quarterly

jus įstatymus ir patvarkymus 
taupymo ir skolinimo bendro
vių srityje. Pagal naują mokes
čių įstaigos patvarkymą bend
rovės turės užpildydamos for
mą 1099 įSkaityti ant Taupymu 
Certifikatų ir tuos dividendus, 
kurie priSkaityti metų pabaigo
je, nors jie faktiškai ir nebūtų 
taupytojui išmokėti. Plačiau aiš
kintasi ir naujas įstatymas 
“Tiesa skolinant”, kiek tas įsta
tymas liečia taupymo bendro
ves. Lygos teisinis patarėjas 
Frank Zogas paaiškino naujas 
taisykles dėl federalinių agen-^ 
turų obligacijų įskaitymo į taip 
vaidinamą “liąuidity”. Ligi šiol 
taupymo bendrovės turėjo 7% 
savo taupymo sąskaitose laiko- 

i mų sumų laikyti grynais pini
gais ar JAV iždo paskolos lakš
tais. Dabar bendrovės į 7% ga
lės įskaityti ir turimus fedtna- 
11 nius valdžios agentūrų obliga
cijas. Susirinkimas vienibaLr.ai# 
perrinko 1969—1970 metams 
šios sudėties lygos valdybą: 
pirm. Eugene Pietkiewicz, 1- 
mas vicepirm. Noibert Janko- 
wicz, 2-ras vicepirm. Frank 
Bogdan, ižd. Adolfas Baliūnas, 
sekr. Frances ISladausks - Bu
czek ir teisinis patarėjas Fnank 
Zogas. Frances Sadauskas įga
liota atstovauti lygą Rlinois Sa
vings and Loan League kon
vencijoje, įvykstančioje St. 
Louis, Mo., š. m. rugsėjo 14—
17 dienomis.

Susirinkimo dalyviams pasiū
tus, buvo nutarta pasiųsti įA 
Wasthingtoną laišką, nurodant, 
kad senate svarstomas pakėli
mas ant U.S. Bonds mokamų 
palūkanų lig 5% nebus taupy
mo bendrovių interesuose. Taip 
pat nutarta užklausti Illinois 
Eavings & Loan komisionierių, 
ar naujai nustatytas maksima- 
linis procentas už paskolas tai-g 
komas ir taupymo bendrovėms.

Lygos susirinkimas praėjo 
diaugiškoje bendradarbiavimo 
nuotaikoje. Dalyvavo šių lietu
viškų taupymo bendrovių at
stovai : Ohicago Savings and 
Loan Assn.., Crane Savings and 
Loan Assn., St. Anthony Sa
vings and Loan Assn., Midland 
Savings and Loan Assn. ir Uni- 
versal Savings and Loan Assn. 9

A. B.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

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

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-33S3 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

Kas tik turi gerą skoni.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marguette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875 
J. IJEPONIS

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

MIDLAND
..MIDLAND B-vS paiar- ■ ■ ■■ ■ I f* f*

nauja taupant ir duoda Į ■ ■* ■ ■■ Iki ■ ■ 
namams įsigyti paskolas. JĮA ■ 0 H Rll ■ n
Dėkojame už pasitikėjimą Į B IT« 1* ■ 1111 U 
lr esame pasiruošę Jums
patarnauti ateityje. AND LOAN ASSOCIATION

Z' - 4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60532

r o m-i PHONE: 2544470Frank Zogas, President

6-MONTH SAVINGS 
CERTUTCATBS 

Minimum $1,000)


