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Trys drąsus astronautai, vakar laimingai baigę istorinį žygį. Iš kairės: įgu
los vadas N. Armstrong, M. Collins ir E. Aldrin, Jr. Jie ligi rugp. 11 d. 

bus laikomi '‘karantine’’, gi rugpiūčio 13 d. pradės triumfo kelionę po JAV
miestus.

Maskva keičia politikos kryptį
Kinija laikoma priešu nr. I

Maskva.— Sovietų užsienio 
politikos stebėtojai šiuo metu 
prieina išvados: Maskvos veda
moji politika keičiama.

Ją verčia keisti įsitikinimas, 
kad k. Kinija, savo metu buvusi 
artimu sąjungininku, šiuo metu 
virsta priešu nr. 1, žymiai pavo
jingesnių už JAV ar už kurią 
nors kitą vad. imperialistinės sto
vyklos valstybę.

Sovietai dabar gali perkelti 
gynybos svorį iš rytų į vakarų pa
sienio sritis.

Tikisi neutralizuoti Vakarus
Tai reiškia, kad sovietams tek

tų, iš vienos pusės, kariniu, poli
tiniu bei ūkiniu atžvilgiu izoliuo 
ti Kiniją, gi iš kitos pusės, bent 
laikinai neutralizuoti sovietų Va
karų frontą.

Pirmuoju atveju Maskvai rū
pėtų atitinkamai apsupti Kiniją, 
sustiprinant sovietų įtaką Kini
jos kaimynų tarpe. Kad šiuo ke
liu einama, gali liudyti trys įvyk
dytos sovietų min. pirmininko 
A. Kosygino kelionės: į Indiją, 
Pakistaną ir į Afganistaną.

Azijos “savitarpio sutarimas” 
su Maskva

A. Gromyko, liepos 10 d. kalbo
je A. Soviete Maskvoje apie šias 
viešnages pažymėjo: "... išaiškė
jo, kad šios šalys (Indija, Pakis
tanas ir Afganistanas) nori ir ke
tina ir toliau stengtis stiprinti 
draugiškus savitarpio ryšius, plė
sti bendradarbiavimą ekonomi
kos, kultūros ir kitose srityse”.

Dar šią vasarą sovietų A. So
vieto prezidiumo pirmininkas 
N. Podgomas lankėsi Siaurės Ko
rėjoje ir Jš. Mongolijoje. Tuo pa
čiu metu sovietų ambasadoriai į- 
vairiuose Azijos kraštuose buvo 
iškviesti į Maskvą pasitarimams. 
Labai galimas dalykas, kad jie 
turi ryšio su gyvinama diploma
tinio pobūdžio ofenzyva.

• Varšuvos karinį paradą 
antradienį stebėjo sovietų kom. 
partijos vadas L. Brežnevas, A. 
Tarybos prezidiumo pirm. N. 
'Podgomas ir kitų komunistinių 
kraštų atstovai. Buvo parody
ti nauji raketiniai ginklai.

• Japonijos užsienio reik. mi
nisteris Aiehi valandą tarėsi su 
naujuoju JAV ambasadorium 
A. H. Meyeriu.

Specialus skydas pakankamai atspa
rus 5000 1. F. karščiui, į žemės at
mosferą patekus.

Saugumo sistema Azijoje

Pagaliau, su sovietų politikos 
naujaisiais bruožais turi ryšio ir 
sovietų kom. partijos vado L. 
Brežnevo užuomina, birželio m. 
pasaulio kom. suvažiavime, apie 
reikalą sukurti Azijoje “kolekty
vinio saugumo sistemą”. Gromy
ko savo kalboje buvo minėjęs, kad 
kai kurie Azijos kraštai tokia sis
tema susidomėję. Jis nurodė, jog 
Maskva tikisi, kad pasiūlymą 
“'kuo rimčiausiai išstudijuos su
interesuotos valstybės”. Visa tai 
liudija naujus politinius vėjus 
Kremliuje.

Pasikeitė šnipais
Sovietai paleido jauną britą, 
britai — du sovietų šnipus
MASKVA. — Sovietų vyriau

sybė vakar paleido britų moky
toją Brooke, sovietų kalėjime 
ir stovyklose išlaikytą ketve
rius metus. Brooke, 30 m. am
žiaus, lėktuvu jau pasiekė Lon
doną — jis atrodė nervingas 
ir išsisėmęs. Jis rusų buvo nu
teistas penkerių metų kalėji
mo bausme — esą, jis platinęs 
prieš sovietus nukreiptus propa 
gandos raštus.

Numatoma, kad britai, atsi
lygindami, sovietams išduos du 
šnipus amerikiečius, Morris ir 
Lolą Cohen (tikra pavardė Kro
ger). Jie britų buvo nuteisti 20 
metų kalėjimo bausme ir buvo 
iškalėję 7 metus. Spėjama, kad 
jie būsią paleisti rudenį. 

Lenkų spauda ir Bonna
Lenkų spauda keičia kryptį

Varšuva. — Lenkų spauda, 
dar neseniai skelbusi, kad Bon
nos vyriausybė ir ypač kancleris
K.G. Kiesingeris, veikiant social
demokratų ir laisvųjų demokra
tų partijos (FDP) spaudimui, 
galinti greitu laiku pripąžinti O- 
derio - Neisės sieną, staiga, ma
tyt, Varšuvos režimo įtakoje, pa
keitė kryptį.

Dabar pranešama, kad nau
jųjų įvykių Bonnoje ir ypač O- 
derio - Neisės ar Lenkijos rytinių 
sienų reikalu, tenka laukti tik a- 
pie spalio mėn., Vak. Vokietijoje 
pasibaigus parlamento rinki
mams (rugsėjo 28 d.).

Esą, tik rudenį lauktina, kad 
būsimoji Vak. Vokietijos vyriau
sybė pagrindinai aptars Lenki
jos partijos šefo bei režimo vado 
V. Gomulkos pasiūlymą Lenki
jos- Vak. Vokietijos sienų klausi
mu.

Vokiečių partijų pažiūros — 
beveik vienodos

Būdinga, kad lenkams kei
čiant jų laikyseną spaudoje, len
kai Vak. Vokietijai prikiša vie
nodą laikyseną sienų su Lenki
ja klausimu.

NUGALĖTOJAI ŽEMĖJE
"Apollo 11" žygis vakar sėkmingai baigtas — Nusileido tiksliu laiku ir numatytoje 
vietoje Ramiajame vandenyne — Trys herojai buvo izoliuoti ir uždarose patalpose 
bus ligi rugpiūčio 11d. — Prez. Nixonas, susijaudinęs sveikino — Jo nuomone, žy
gis į mėnulį — “pats didžiausias pasaulį sukūrus"

S

Laimingai nusileido 9 mylios 
nuotoly nuo laivo

“HORNET” lėktuvnešis Ram. 
vandenyne. — “Spalio 11” erd
vės žygis, dviem astronautams 
nusileidus mėnulyje, vakar sėk
mingai baigtas. Sutikimas buvo 
žymiai skirtingesnis nuo kitų.

Erdvės herojus sveikino JAV 
prezidentas. Astronautai, vos 
nusileidę, helikopteriu perkelti 
į “Hornet” lėktuvnešį ir pateko 
ne į sveikinusių, kaip paprastai, 
minią, bet į uždaras, izoliuotas 
patalpas. Tai vykdyta, siekiant 
apsisaugoti nuo galimų mėnulio 
bakterijų.

Aušo Ir helikopteriai “žvejojo” 
drąsuolius

“Hornet” lėktuvnešy jau lau
kė, helikopteriu iš “Arlington” 
laivo atskridęs prez. Nixonas, 
su keliais palydovais bei saugu
mo tarnautojais. Prieš nusileidi
mą ir vėliau jis atidžiai su žiū
ronais stebėjo horizontą bei ast
ronautų “žvejojimo” vyksmą. 
Laivo įgulos žmonės teigė, kad 
Nixonas itin pergyveno nusilei
dimo akimirkas ir buvęs dar 
daugiau susijaudinęs, kaip per

Astronautai dėkojo visiems
Padėka tiems, kurių įnašas 

buvo svarbus
HOUSTON. — Liepos 23 d„ 

paskutinę prieš nusileidžiant 
dieną, astronautai, grįždami že
mėn, perdavė padėką visiems, 
kurie savo įnašu buvo prisidėję, 
įvykdant žygį į mėnulį. Tos die
nos skrydžio metu trys astro
nautai, iš eilės kalbėdami tele
vizijos programoje, dėkojo JAV 
gyventojams, vyriausybei ir dar : atsiskirt vad. "tarnvbnė", su moto-
bininkams, kurie sėkmingai vyk 
dant uždavinius, prie jų buvo 
prisidėję “su savo širdimis ir 
savo sugebėjimais”.

Padėkoję, jie tarė: “Tegul 
Dievas jus laimina... Labąnakt 
jums siunčia “Apollo 11” įgu
la”.

Atskiras, bet
patogus gyvenimas...
Jie jau laikinose karantino 

patalpose
“HORNET” lėktuvnešis. _ 

Vakar astronautams nusileidus, 
jie iš karto pateko į izoliacijos 
varžtus. Perkelti į lėktuvnešio 
denį, jie pradėjo gyvenimą lai
kiname, plieno namuke, kuria
me dar nuo sekmadienio jau 
buvo įsikūrę, taip pat “karanti
ną” pergyveną, erdvės tyrinėji
mų įstaigos gydytojas Wiūiam 
R. Carpentier ir inžinierius John
K. Hirasaki.

Naujose patalpose lėktuvnešy 
trys astronautai su dviem paly
dovais gyvens pustrečios die
nos, — ligi laivas juos nuga
bens į Havajų salas. Iš ten pre
kinis lėktuvas tas pačias patal
pas su 5 įnamiais sekmadienį 
nugabens į Houstoną, kur jie 
bus įkurdinti iki rugpiūčio 11 d., 
specialiuos “'karantino” namuos, 
vad. laboratorijoje, kurios pa
statymas — per 8 mil. dolerių.

jo įvesdinimą, sausio mėn., iškil ar Chicagos) laiku. Tuo metu 
šioje srityje aušo — laikrodis 
rodė 5:51 vai. ryto.

mes Washingtone.
Nusileido tiksliai, be sutrikimų

Erdvėlaiviui patekus į žemės 
atmosferą, netrukus išsiskleidė 
trys parašiutai ir jis lėtai nu
sileido į Ramiojo vandenyno 
bangas. Greitis buvo sumažė
jęs ligi 21 mylios per valandą. 
Nuotolis nuo laivo — 9 mylios.

Kadangi numatytoje nusilei
dimo vietoje oras buvo pablo
gėjęs ir buvo perkūnijos grės
mė, erdvėlaiviui teko nusileisti 
apie daugiau 150 mylių arčiau 
Havajų salų. Jis nusileido tiks
liai, numatytu laiku — 12:51 
vai. rytų (11:51 vid. Amerikos

Jie jau žemėje... vandenyno bangose. 
Atskrenda helikopteris, ir netrukus 
prasidėjo perkėlimo į lėktuvnešį vyks
mas.

Prieš pasiekiant žemės atmosferą:

rais varikliais, erdvėlaivio dalis.

Priminė prieš 100 metų skelbtą 
fantaziją

Armstrong, pirmasis žmogus 
vaikščiojęs mėnulio paviršiuje, 
“Apollo” skrydį palygino su 
prancūzų rašytojo Julės Verne 
prieš 100 su viršum metų apy
sakoje pavaizduotu žygiu. Anuo 
met erdvėlaivis taip pat buvo 
pavadintas “Columibia” vardu 
ir jis buvo pakilęs iš Floridos.

Astronautai pridūrė, kad į- 
vykęs žygis į mėnulį, iš tikrųjų, 
nebuvo paprastas ir lengvas ir 
prieš padėkodami žemės gyven
tojams, jie citavo šv. Rašto psal 
mių vietas apie dangų, mėnulį 
ir žvaigždes.

Pakankamai vietos, yra ir 
muzika

Jų laikinoji būstinė žymiai 
erdvesnė už buvusią kapsulėje. 
Įmanoma ištiesti kojas, galima 
išsimaudyti, įsijungti muzikos 
garsus...

Įrengti telefono ryšiai su pa
sauliu, yra šildymo, šaldymo sis 
tema. Šiose patalpose taip pat 
pakrauti svarbūs iš erdvės at
gabenti daiktai, kaip filmai, juo 
stos, mėnulio paviršiaus pavyz
džiai. Jie sukrauti “virtuvėje” 
ir per 21 minutę su specialiais 
Skysčiais buvo ‘laisvinti” nuo 
galimų bakterijų.

Vis šviesėjant, televizijos žiū
rovų milijonai JAV-se ir kituo
se kontinentuose galėjo vis ryš
kiau įsižiūrėti istorinio žygio 
baigmės vaizdus.

Juos aukštai, kapitono tilte, 
gyvai sekė prezidentas R. Nixo- 
nas, dalindamasis įspūdžiais su 
savo patarėju dr. H. Kissinge- 
riu bei specialiu patarėju erd
vės žygio atvejui — astronau
tu, pulk. F. Bormanu.

Ištepė skysčiais, ištrynė ir... 
į viršų

Kaip pirmosios nusileidimo a- 
kimirkos skyrėsi nuo buvusių 
panašiu atveju, liudijo astro
nautų paruošimas juos iškelti 
į viršų ir nugabenti į lėktuvne
šį. Trys jūrininkai — narai jiem 
įteikė persirengt specialius, “bio 
loginius izoliacijos” rūbus. Be 
to, dar juos aprūpino skysčiais 
ir jais ištrynė kūno paviršių.

Pagaliau, atskridęs helikopte
ris nr. 66 (vienas iš keturių) 
visus tris, “apsišarvavusius” ir 
kaukėmis, iškėlė ir per kelias 
minutes nuskraidino į lėktuv
nešį. Į helikopterį jie paimti ly
giai valandai nuo nusileidimo 
praslinkus — 1:51 rytų (12:51 
vid. Amerikos) laiku.

Helikopteriui priartėjus, laive 
suskambo orkestro garsai, prez. 
Nixonas, pamatęs artėjantį lėk
tuvą, jam džiaugsmingai moja
vo.

trijų žmonas, kad ruigpiūčio 13 
Atvykę tuoj pateko į tunelį ir 1 pakvietęs pietums ambasa-

“uždaron patalpon

Helikopteris vos atsidūręs 
“Hornet” denyje, tuoj buvo nu
leistas aukštu žemyn ir čia, vos 
keliems žmonėms matant — jų 
tarpe buvo ir Houstono gydy
tojas — išlipo ir trumpai pamo
javę, nužingsniavo pro tunelį į 
laikinąsias, izoliuotas, patalpas. 
Jie buvo su kaukėmis ir niekas 
neatskyrė, kuris jų Armstron
gas, kuris Aldrin ar Collins.

Du astronautai, Armstrong ir Aldrin liepos 20 d. mė nulyje — įtvirtina ir palieka JAV vėliavą

Erdvėlaivis leidžiasi, greitį žymiai su
lėtino trys parašiutai.

Įvairios žinios
• Sovietų spauda, radijas 

šiomis dienomis skelbia: sovie
tai vykdą tyrinėjimus erdvėje 
ir pasiryžę siekti laimėjimų.

• K. Rush, naujasis JAV 
ambasadorius Bonnoje, įteikė 
paskyrimo raštus prezidentui 
Gustavui Heinemann. Rush pa
skirtas vietoje Lodge, kuris 
prieš šešis mėnesius buvo pas
kirtas vadovauti JAV taikos 
delegacijai Paryžiuje.

• Berlynietis, 18 m. amžiaus, 
antradienį, audrai siautus, per
plaukė upę ir atsidūrė laisvėje, 
Vak. Berlyne. Sargybiniai jo ne
pastebėjo.

Nixon: “Tai didžiausias įvykis 
ipasaulį sukūrus”

Prez. Nixonas, po valandos, 
prieš pat 3 vai. (2 v.) patekęs 
prie uždaros būstinės su astro
nautais ir susirinkus nemažam 
būriui, tarė sveikinimo žodžius, 
per stiklą stebėdamas besišyp
sančius, puikios nuotaikos, erd
vės herojus.

“Esu laimingiausias žmogus 
pasauly” — jis pradėjo, ypač 
kad sveikinęs ir visų krašto gy
ventojų vardu. Prezidentas pri
minė, kad sveikino per 100 sve
timų kraštų vyriausybių, ku
rios atstovavo daugiau 2 mil. 
žmonių.

“Tai didžiausias įvykis pa
saulį sukūrus” — dar pridūrė 
Nixonas. Savo kalbą jis išmar
gino geros nuotaikos pastabo
mis — apie tai, kad jis sveikinęs

dorius, visus astronautus, jų 
žmonas (“gal ir jūs atvyksit”?), 
dalinosi ir sporto — beisbolo 
įspūdžiais.

Jis baigė žodžiais: “Dabar pa
saulis — neuždaras...” Laivo 
kapelionas sukalbėjo padėkos 
maldą.

Grojant maršams, Nixonas 
netrukus išskrido. Baigėsi iškil
mės, kurių bendras bruožas — 
pasaulis atsikvėpė, vyrams grį
žus.

TRUMPAI
Prez; Nixonas
aplink pasaulį

Pasveikinęs astronautus, 
išvyko į Guam salą

JOHNSTON SALA, Ram. van
denyne. — Prezidentas R. Nix- 
onas, vakar pasveikinęs laimin
gai nusielidusius astronautus, 
dar porą valandų praleidęs 
“Hornet” lėktuvnešy, helikop
teriu sugrįžo į Johnston salą.

Persėdęs į sprausminį lėktu
vą “Air Force One”, Nixonas 
pradėjo 24.000 mylių kelionę. 
Jis lankysis penkiuose Azijos 
kraštuose, be to, dar grįždamas 
į Washingtoną, Rumunijos sos
tinėje Bukarešte ir britų avia
cijos bazėje Mildenhall, kur į- 
vyks trumpas pokalbis su britų 
min. pirmininku H. Wilsonu.

Atskridęs į Guam, JAV lai
vyno bei bombonešių bazę va
karinėje Ramiojo vandenyno 
srity, prezidentas saloje pernak 
vojo ir iš ten šį rytą išskrido 
į pirmąjį lankymosi kraštą — 
Filipinų respubliką, sostinę Ma
nilą.

Nenumatyta kelionė į Maskvą
Baltieji Rūmai paneigė žinią, 

esą, prez. Nixonas savo kelio
nės metu nuskristų ir į Maskvą. 
Lygiai paneigiamos žinios apie 
galimą prezidento “šuolį” į ku
rią nors karinę JAV bazę P. 
Vietname. Jei Maskvos atveju 
paneigimas — griežtas, tai dėl 
Vietnamo — švelnesnis.

Trečiadienį į Vietnamą

Vakar paskelbta: prez. Nix- 
onas, lankydamasis Siame, 
Bangkoke, liepos 31 d., tre
čiadienį, vienai dienai atvyks į 
P. Vietnamą, bus Saigone ir ki
tur ir grįš atgal į Bangkoką.

• Švedijoje nusižudė pabėgęs 
JAV karys, Silvia, 28 m. am
žiaus.

KALENDORIUS
Liepos 25 d.: šv. Jokūbas Ap., 

šv. Levina, Mangirdas, Aušra.
Liepos 26 d.: šv. Erastas, šv. 

Ona, Gluosnis, Greitutė.
ORAS

Oro biuras praneša; Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien 
giedra, temp. sieks 80 ir dau
giau 1. F., mažiau drėgmės, ryt 
— giedra, be pakitimų.

Saulė teka 5:37, leidžias 8:17.
Illi MWI.IIWI»



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. liepos mėn. 25 d.

Redaguoja J. ŠOLIŪNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, Illinois 60629

TARPTAUTINIO OLIMPINIO 
KOMITETO SUKAKTIS

BR. KETURAKIS

Užuomazga dabartinės institu
cijos siekia 1894.VI-23 d., kai 
Sarbonoje (Paryžiuje) buvo su
šauktas tarptautinis kongresas 
aptarimui sporto mėgėjų princi
pų ir nuostatų paruošimo. Besi
artinančioji I-ji modernioji 1896 
m. Atėnų olimpiada kėlė eilę 
svarbių pasiruošimo klausimų, jų 
tarpe sportininkų profesionalų 
dalyvavimas. Kai anuometinis 
sportinio atgimimo daigas pa 
lengva stiepėsi kai kuriuose Eu
ropos kraštuose, tai jau JAV nuo 
1876 m. ir Anglijoje nuo 1880 m. 
buvo pravedamos kasmetinės 
lengv. Atletikos p-bės, kuriose 
dalyvavo ir profesionalai.

Atranka ir išskyrimas profe
sionalų nuo mėgėjų, buvo pati 
ryškiausia olimpinės idėjos ug
dymo plotmė, kuri visame olim
pinių žaidimų laikotarpy yra y- 
patingai saugojama. Įsibrovimas 
profesionalizmo į olimpiados ir į- 
ėjmas į olimpinius žaidimus, pa
kirstų etinę ir moralinę visų žai
dimų vertę, nes plati dabartinė 
sporto priemonių reklama, kaip 
dviračių, pašliūžų, lengvaatlečių 
ir futbolo batelių bei kt. 
Įrankių, grindžiama pasau
linių ar olimpinių rekordų 
pasiekimo svarbiausiu objektu ir 
tiesiog brukama sportininkams į 
rankas dovanai, kartais su pini
giniu atlyginimu, kad tik paskirų 
firmų vardas skambėtų spaudoje, 
per radiją ir televiziją. Šie reiški
niai ypač padaugėjo paskutinių
jų 3-jų olimpiadų laikotarpy 
(1960 Romos, 1964 Tokio ir 19- 
68 m. Meksikos), aišku, įskaitant 
ir žiemos olimpinius žaidimus.

Dabartinė T.O. k-to organi
zacija, šalia Tarptautinio Rau
donojo kryžiaus, yra didžiausia 
pasaulyje ir turi 127 registruotus 
- kraštus narius. Darbo apimtis 
ir pasiskirstymas įvairiomis sri
timis, remiasi atitinkamų komi
tetų ir komisijų sudarymu, ku
rių sudėty matome T.O.K. na
rius, Tautinių olimpinių k-tų at
stovus ir tarptautinių sporto org- 
jų talkininkus. Visi šie asmenys 
yra plataus fiz. lav. ir sportinio 
kelio kvalifikuoti organizatoriai, 
pažįstą pasaulinės sp. santvarkos 
raidą ir šiandieninius olimpinių 
žaidimų rtikalavimus tautų ben
dravimo plotmėje, kurią ir ugdo, 
saugo ir gina olimpinę idėją, ku
riai gyvygingumą įdiegė pran 
cūzas Pierro de Coubertin.

T.O.K. šiuo metu atstovauja 
narių visuose pasaulio kontinen
tuose. Nariai yra atstovai T.O.- 
K. darbo ir olimpinių tikslų plot
mėje savo kraštuose ir neatsto
vauja jokios vyriausybės ar jos 
politinių užmojų. Nors komunis
tinio režimo atstovai, kaip žino
me, dažnai savo vyriausybių yra 
įtaigojami surasti plyšius -spra
gas olimpiadų vertės ir principų 
praktiniame apėjime, bet T.O.K. 
egzekutivinis aparatas ir didžiu 
lė dauguma iškiliųjų sporto 
kraštų atstovų iš Europos konti
nento, kietai ir pagrįstai atre
mia nors, neva, ir nekalto pobū
džio priešpuolius.

T.O.K. aktyvioji šeima — ko
mitetas su visais padaliniais ir 
pati administratinė tarnyba -sek
retoriatas, T.O.K. biuletenio re
dakcija, turi mokėti pagrindines 
ir T.O.K. priimtas vartojimui 
svetimas kalbas: prancūzų ir an
glų.

Ligi 1960 m. T.O.K. nariai bu
vo renkami visam gyvenimui ir 
pasitraukiant iš pareigų, jeigu 
pareikšdavo norą ir sutikimą ki
tų narių, galėjo būti išrenkami 
garbės nariais, bendrose metinė
se ar specialios paskirties sesijose, 
dalyvaujant diskusijų plotmėje, 
bet be teisės balsuoti.

Dabar (nuo 1966 m.) renka
mi nariai sulaukę 72 m. amžiaus 
išeina pensijon (aišku, ir jis jo
kios finansinės ar kitos paramos 
negauna ir nelaukia). Visas ke
lionės išlaidas ir su šia tarnyba 
susijusius įsipareigojimus atlieka; 
savanoriškai ir padengia savo lė
šomis.

T.O.K. adminstracinė ir vyk
domoji valdžios santvarka atro 
do taip: prezidentas renkamas 8 
metams ir pakartotinai gali būti 
perrenkamas sekantiems 4 me
tams. Rinkimai vykdomi sesijos 
narių suvažiavimo metu. Prezi
dentas turi teisę pats asmeniškai 
šaukti suvažiavimus, jei jo nuo
mone tas reikiamu laiku būtina. 
Ypatingai skubiai atvejais prave
damas balsvimas korespondenci- 
niu būdu. Egzekutinėje posėdžių 
eigoje prezidento balsas (jei reika 
linga) yra lemiamas. Jo talkinin
kais yra trys viceprezidentai 
(vienas iš jų turi gyventi Euro
poje), renkami 4 m. ir po pilno 
išbuvimo gali vėl būti tokiam 
pat laikotarpiui perrinki. Vyr. iš 
jų amžiumi pavaduoja preziden 
tą (mirties, ligos ar kit. atvejais) 
ligi naujo prez. išrinkimo.

Egzekutininnė komisija apima 
prezidentą, jo pavaduotojus (3) 
ir iždininką.

Projektai - pasiūlymai apsvars- 
tomi ir sesijų metu perduodami 
diskusijoms ir balsavimui.

T.O.K. būstinė yra Šveicarijoje, 
Ghateau de Vidy, Lozanoje.

Darbo plotmės T.O.K. uždavi
nius išskleisti ir įgyvendinti visa
me pasauly tarp sporto org-jų 
ir sportuojančio jaunimo yra 
sunkumų, nes nemažas nuo
šimtis Azijos Afrikos naujų 
valstybėlių jau esančių nariais, 
dar sunkiai jungiasi aktyvion 
veiklon. Stoka gilesnio intelekto, 
nepilnai suvokiamas olimpiadų 
ruošimo tikslas, plius dar rasinė 
ir politinė vietos priemaiša, at
skiria milijonus nuo glaudesnio 
ryšio. Nemažas skaičius pana
šių reiškinųi yra komunistinio 
režimo kraštuose, kur T.O.K. 
prezidentui ar kartais net spe
cialiai sušauktai sesijai, reikia iš
mintingo sprendimo ir asmen- 
nio suartėjimo su kraštų vyriau
sybėmis, kad išsaugotų principų 
pažtidimą ir tuo pat laiduotų jau
nuomenei kelią į olimpiadas.

Čekoslovakijos mintis įvesti o- 
limpinės savaitės ar dienos minė
jimą paskutinėje birželio sav.

‘‘Spyglio” ežeras ir Dainavos stovyklavietės pastatai. Nuotr. Roberto Selenio

ORGANIZUOJAMA NAUJA 
MAŽIUKŲ KOMANDA

Futbolo klubas Lituanica or
ganizuoja antrą mažiukų futbo
lo komandą, kurios žaidėjų am
žius 7-12 metų. Tėvai, kurie no
rėtų, kad jų to amžiaus sūnūs 
žaistų gerai vadovaujamoje ko
mandoje, kviečiame juos užre
gistruoti pas trenerį Rimą Galė- 
ną telefonu PR 6 5653.

LITUANICA —TURNYRO 
NUGALĖTOJA

Praėjusį sekmadienį Chicagos 
F.K. Lituanica dalyvavo vokie
čių Fortūna klubo suruoštame 
futbulo turnyre, kuris pravestas 
didžiulio pikniko metu Lake Vil
ią, III. Rungtyniavo septynios 
komandos, suskirstytos į dvi gru
pes. Pirmoje varžėsi Vikings, 
Real F.C. Schvvaben ir Aurora 
Kickers, kurie išėjo grupės nuga 
lėtojais.

Antroje — rengėjas Fortūna,

Chicago Kickers ir Lituanica. 
Grupių nugalėtojams išaiškinti 
kiekviena komanda žaidė prieš 
kiekvieną. Pakelėje į nugalėtojus 
Lituanica V. Pikšrio įvarčiu įvei
kė Fortūna 1:0 ir antrose rung
tynėse, meistriškai žaisdami, be 
vargo laimėjo prieš Chicago Kic
kers 3:1. Įvarčiu įmušė A. Klei- 
naitis, R. Galėnas ir J. Ringus.

Baigminėse rungtynėse susiti
ko grupių nugalėtojai Aurora 
Kickers ir Lituanica. Kickers — 
pernykščio turnyro nugalėtojas - 
nepajėgė atsilaikyti prieš gerai 
žaidžiančią Litanicą. Pergalės į- 
varčius įmušė M. Mc. Cluskey ir 
V. Pikšrys, ligi šiol nematyto 
stiprumo šūviu. Žaidimui bai
giantis Kickers iš 11 metrų bau 
dos sušvelnino.

Lituanica šiame turnyre atsto
vavo: Koos, V. Linas, A. Jurkšai- 
tis, R. Galėnas, E. Skistimas, J. 
Ringus, V. Pėkšrys, H. Jenigas, 
M. Mc. Cluskey, Antanas Paru-

Wakaponeta, Ohio, miestelis stengiasi pagerbti savo gyventoją astro
nautą Neil Armstrong, iškabindami tokį užrašą.

lis, A. Kleinaitis ir G. Bielskus. 
Visa komanda sužaidė gana vy
kusiai, ypač prieš Chicago Kic
kers, o A. Parulis, J. Ringas ir Ga
lėnas, daugelio nuomone, buvo 
turnyro žvaigždės.

Laimėtojai Lituanica parsive 
žė dvi taures: didelę, puošnią 
pereinamąją ir grupės nugalėto
jo viekartinę. J. Juška

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest ASrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak Šeštadieniais 10—1 vai Trečia 
dieni uždaryte Ligoniai priimami su 
sito^Tiis

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

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

AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

Tel. 695-0588 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illiiiols

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos lr Callfornla 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutart) 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5840. rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.
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Krenumerata:
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Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakęija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
Kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

9.00
8.00
9.50

5.00
4.50
5.50

2.00
1.75
2.25

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12.00.

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

“ll................................................................... .

Ofiso — HE 4-5758

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadis- 

nals 3—9 v. šeštadieniais 10—1 p p 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CIARA
2709 W. 51st Street 

; TeL — GR 6-2400■ ' » , _ - • V " 4> f ) ! • - p , .Vai. pagal susitarimą: Plrmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofa 735-4477. ■, Rez. PR 8-0930

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALTBfi — NERVU IR 
EMOCINfiS LIGOS

Cravvford Medical Building 
0449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susltarlma

Ofiso HE 4-1818 Bez PB 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7 Ist Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviukai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
3424 W. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact Ienses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą

Trečiadieniais uždaryta.

(T.O.K. įsikūrimas 1994.VI.23) 
kaip sustiprinimą T.O.K. paskir 
ties ir pačių olimpinių žaidimų 
vertės, šiandien jau nemažo 
skaičiaus tautų sėkmingai vyk
doma. Jeigu dar pridėsime kas
metinės tarptautinės olimpiadų 
akademijos dienas, kurios tęsiasi 
5-9 d. ir pravedamos Atėnuose 
(Gaikijoje), sutraukdamos pajė
giausias sporto intelektualines as
menybes, kurios moksliniais ir 
patirties šaltiniais aiškina ir grin 
džia olimpiadų tikslus, matome, 
jog T.O.K. veikimo sritis yra itin 
plati, sudėtinga ir nešanti visą 
atsakomybės už olimpinių žai
dimų palaikymą.

Praveriant duris savosios išei
vijos sportinės pastogės, kurioje 
dar matyti stiprių koordinatorių- 
krepšininkų išvykos į Lietuvą 
pėdsakų, reikia nuo kensmingų 
nukrypimų veikiai atsitiesti ir 
sekant pavergtoje Lietuvoje iški
liųjų tikrų tautos sūnų ir dukrų 
pavyzdžiu, pagyvinti visus užleis
tus sportinius dirvonus.

T.O-K. visai šeimai linkėtina 
sėkmingos darbo eigos, tvartai 
ginant visų kraštų sp. jaunimo 
olimpinius tikslus.

JEIGU JUMS KEIKIA
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
Uieipkitėa j "Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS

Ciceroje atsidarė Pirmos Klasės Užeiga

PANEVĖŽYS LOUNGE-
CUISINE 

1409 South 49th Avenue
Platus pasirinkimas vietinių ir užsienio importuotų gėrimų. Koktei

liai ir krupnikai. Veikia T:V., vėsintuvas ir muzika.

Svečiai aptarnaujami skubiai, mandagiai ir saugiai. 
SAVININKAI

Inž. Irtis I. Breive, ir savanoris Jurgis Breivė

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

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

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

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

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

Bez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AkušerUa lr moterų ligos 
GinekoioginS Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2920 
Samų rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKSEVIilUS
J O R, , š A 

2656 VVest 68rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai. Ir n-uo: 6 lkl 8 v. V. 
Seštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PB 6-6022 Bez. PB 8-6960
DR. į 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 Bez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 68rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 0 
lkl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
tr šeštad. tik susitarus.

Tel. — REllanee 5-1811
DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas j 
3925 VVest 59th Street

VaL: pirmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak.

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 ilki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALI STfi 

MEDICAL BUILDING
7156 South AVestern Avenue 

Plrmad., antrad., ketvlrt. tr penkt 
nud 11 vai. Iki 1 vai: p. p. tr nuo 
0 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto lkl > vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1108 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545

(Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso trf. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

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

Prllmln«la tik susitarus

Platinkite “Drauge”

Telef. 428 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
Šeštad. 8 v. r. Iki 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 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71at Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. 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, IIL

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tet. 839-1071 

Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street

Ofiso tel. REllanoe 5-4410 
Rez. GRoveUlUI 6-0617 

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.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta
_______Rezid. tel. WA 5-3009______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
UGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 val. popiet ir kitu 
laiku pagal susltairimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų 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.

, Trečlad. lr Seštad. uždaryta 

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenne 
Vai.: olrm.. antrd.. ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v..' ketvlrt. 6-8 v. vakaro, šeštadieniais HM .'Vak popiet.



Nauja ataka prieš

SPAUDOS ŠLAMŠTĄ 

IR NARKOTIKUS

SOVIETAI KALTINA KINIJĄ
Aukščiausios tarybos suvažiavime ypatingu įniršiu kaltinta Kinija

AMERIKOS RESPUBLIKONAI 
ĮSIGIJO SAVO KENNEDY

Didžiai sėkmingas amerikie
čių šuolis j mėnulį yra gyvas 
liudijimas JAV mokslinio pra
našumo, technikos pažangu
mo, pramonės tikslingumo. Tas 
viskas Amerikos prestižą iš
kelia į nuostabias aukštumas.

Tačiau valstybė tose aukš
tumose tegali išsilaikyti, jeigu 
šalia mokslinių ir techninių 
laimėjimų bus aukšta ir žmo
nių moralė, sauganti nuo išti
žimo, suglebimo, moralinio su
nykimo. Jeigu suaugusiųjų cha 
rakteris jau daugiau ar ma
žiau nusistovėjęs, tai jaunimo 
dvasinė stiprybė ir atsparumas 
visada pasilieka didelis rūpes
tis.

*
Amerikos mokyklos intelek- 

tuališkai jaunimą neblogai pa
ruošia, tačiau mokytojai čia 
yra virtę daugiau dėstytojais 
kaip auklėtojais, ir priaugan
čioji karta nevisada turi rei
kiamas sąlygas savo morali
niam brendimui. Blogiausia, 
kad čia gerokai demoralizuo
jančiai veikia dvi pelnogaudžių 
grupės: pornografijos ir nar
kotikų platintojai.

Vadovaujantieji valstybės 
vyrai tai jau yra pastebėję ir 
imasi priemonių kovai su tais, 
kuriems daugiau rūpi doleriai, 
negu jaunimo ir visų JAV a- 
teities gerovė. Kaip praneša 
“U.S. News & World Report” 
savo liepos 21 d. numery, JAV 
aukščiausias teismas pareiškė, 
kad jis palaikys tuos įstaty
mus, kuriais norima jaunes
nius kaip 18 metų apsaugoti 
nuo pornografinio dumblo. Tai 
svarbus posūkis, atsimenant, 
kad 1957 m. Aukšč. teismo 
sprendimas stipriai buvo pra
vėręs duris pornografijai, kas 
buvo viena iš priežasčių pas
kutinio laikotarpio vadinamai 
“seksualinei revoliucijai”. Nu
dizmo scenos, sugestyvūs ak
tai gerokai išplito spaudoj ir 
scenoj bei ekrane. Kongreso 
narius ėmė užplūsti protesto 
laiškai.

*
Jau imamasi realesnių veiks 

mų. Liepos 8 d. Maryland val
stijos cenzoriai uždraudė vieną 
palaidą švedų filmą; liepos 10 
d. Alabamos policija konfiska
vo vieną tos rūšies filmą. Pel- 
nagaudžiai ir pornografijos 
platintojai imami spausti. Pvz. 
vienas toks Los Angeles spe
kuliantas areštuotas 30 kartų, 
teisme iškelta jam 50 kaltini
mų ir praeitais metais gyny
bai teismuose jis turėjo išleis
ti apie $200,000.

Dabar su pornografija stip
rinama kova keliais frontais. 
Visų pirma atskirose valstijo
se. Čia gražią iniciatyvą rodo 
New Yorkas ir Californija.

Veikia ir paštas. Yra nau
jas nuostatas, pagal kurį as
muo, kuris nesutinka, kad į jo 
namus būtų siunčiama porno
grafija, paduoda savo adresą 
paštui (panaudodamas specia
lią formą). Paštas tokius ad
resus paskelbia ir, jei kuris 
siuntėjas nežiūrint to dar pa
siųstų kokį spausdintą šlamš
tą, gali būti baudžiamas iki 
$10,000 ir 10 metų kalėjimo 
(jei pakartotinai nusikalsta). 
Ruošiami ir du įstatymai, ku
rie draus siuntimą iš valstijos 
į valstiją nepadorių spausdi- 
nių ir kurie draus siuntimą su
gestyvių skelbimų. Nusikaltu- 
sieji galės būti baudžiami iki 
$50,000 pabaudos ir iki 5 metų 
kalėjimo.

Spaudoj ir gyvenime

DAUGIAU SKLANDUMO LIETUVIŲ 
VEIKLOJE

Ryšium su rugp. 30 — rūgs’. 1 mu, deja, negali džiaugtis JAV 
d. Detroite įvyksiančiu lietuviųlietuviai. Ten nuo seno vyrauja 
kongresu, “Tėviškės Žiburiai” Nr.įtemptas dvilypumas. Amerikos 
29 savo vedamajame rašo: lietuvių vardu kalba ir ALTa, ir
“Tokiu organizaciniu damų- JAV Lietuvių Bendruomenės cen-

Be to, kongresas 1967 m. ; 
yra sudaręs vadinamą Obsce- 
nity and Pomography komisi- j 
ją, kuri tiria tos medžiagos nei 
giamą įtaką į jaunimą ir ieško j 
kovos priemonių prieš šią ne
gerovę. Taigi — yra stiprių į- 
statyminių priemonių prieš šį 
pelnagaudžių vykdomą jauni
mo demoralizavimą, tik reikia, 
kad tėvai ir auklėtojai ryžtin
giau tuo pasinaudotų.

*
Kitas demoralizacijos šalti

nis jaunimui yra narkotikai. 
Neseniai iš Union Pier atėjo 
aliarmuojanti žinia į Chicagą t 
— kaip gelbėti lietuvaitę, kuri 
paėmė LSD narkotikų. Taigi, 
ta baisi negerovė, žlugdanti 
žmogų moraliai, ardanti jo 
sveikatą ir sudaranti pavojų 
jų vaikams, ima plisti ir tarp 
lietuvių. Šiuo klausimu, kaip 
skelbia “U.S. News and World 
Report” liepos 28 d. n-ry, prez. 
Nixonas liepos 14 d. kongre
sui perteikė informaciją, kad 
nuo 1960 iki 1967 m. nepilna
mečiu areštai dėl narkotikų 
vartojimo paaugo 800 procen
tų. Vien New Yorke tokių areš 
tų būna per metus apie 9,000. 
įpratusių narkotikus vartoti 
JAV-se jau yra šimtai tūks
tančių, o studentų net keletas 
milijonų yra jau eksperimen
tavę su marijuana, hašišų, 
LSD. anfetaiminais ar barbi
tūratais. Siunčiant sūnų, duk
rą į universitetą jau jiems su
sidaro pavojus. Narkotiku ver
gams reikia po keliasdešimt 
ar net kelis šimtus doleriu per 
dieną, kad patenkintų “troš
kulį”, o tai stumia į plėšika
vimą, prostituciją ir kitos rū
šies demoralizaciją.

*
Dėl to prezidento iniciatyva 

ruošiami nauji įstatymai, pa
gal kuriuos tų pavojingų nar
kotikų laikytojai gali būti bau 
džiami iki 10 mėtų kalėjimo, o 
jų spekuliantai už pakartoti
nus bandymus parduoti nepil
namečiams gali būti baudžiami 
iki 80 metų kalėjimo.

Išplečiamas bendradarbiavi
mas su užsienio valstybėmis, 
jungiant jėgas kovai prieš nar 
kotikų platinimą. Muitinėse 
padidinamas budrumas, kad iš 
užsienio nebūtų gabenami nar
kotikai. JAV-se sudaromi jud
rūs žvalgybos tarnautojų bū
riai, kurie bus siunčiami, kur 
tik pasireikš narkotikų plati
nimas, kad tai sustabdytų. Iš
plečiamas švietimas apie nar
kotikų žalą. Protinės sveika
tos institutas paskatintas su
stiprinti narkotikų daromos 
žalos tyrimus. Plečiamos prie
monės gydyti ir perauklėti nar 
kotikų vergais tapusius asme
nis. Valstybės pareigūnai spe
cialiai paruošiami kovai prieš 
narkotikus, ir tokius kursus 
šiais iždo metais išeis net 22, 
000 žmonių.

Be aukščiau minėtų priemo
nių, kurių imasi federalinė val
džia, palaikomas ryšys su vals
tijų įstaigomis, įtraukiant ir 
jas į ryžtingesnę kovą prieš 
narkotikus.

Taigi, reikalas rimtas. Kraš
to valdžia parodo reikiamą su
sirūpinimą. Piliečiai iš savo pu 
sės privalo parodyti bendradar 
biavimą, ypač tėvai ir moky
tojai turi perspėti savo atža
lyną apie narkotikų pavojus 
ir budėti, kad jie nebūtų į šį 
pragarišką sūkurį įtraukti.

J. Pr.

Sovietų aukščiausios tarybos 
(šitoji sef/įia, įvykusi liepos 
10 -11 d., skirta užsienio po
litikai aptarti. Pranešimą darė 
užsienio reikalų miništeris An
drėj Gromyko.

Pranešėjas dviejų valandų 
kalboje aptarė Sovietų užsienio 
politiką, nesigailėdamas šviesių 
spalvų jai padailinti. Pasak pra
nešėjo, Sovietai tramdo vakarie
čių imperializmą ir siekia tai
kos.

Jis piktokai šnekėjo apie Fe- 
deralinę Vokietiją, o įniršio pa
gautas aptarė santykius su ko
munistine Kinija.

A. Gromyko kalba sukėlė ne
pasitenkinimą komunistiniuose 
kraštuose, kurių atstovai pikti
nosi L Brenževo pranešimu.

A. Gromyko kalba keliais at
vejais pažeidė komunistų parti
jų birželio 17 d. nutarimus, ku
riuose buvo nutylėta Kinija ir 
piktai pasmerktas JAV impe
rializmas.

Sovietų užsienio reikalų mi- 
nisteris tiesė ranką amerikie
čiams ir kumštimi grūmojo ki
nų komunistu oartiios vadams.

Sovietu užsienio reikalu mi- 
nisteris bandė įsiteikti visom3 
vakarinės Europos valstybėms. 
Tik santykius su Anglija drung 
nesniu žodžiu paminėjo.

Gromvko pranešime, kai jis 
aptarė Sovietų santykius su va
kariečiais, imperializmo grėsmė 
buvo pamiršta.

Puolama (Kinija

Sovietų užsienio reikalų mi- 
nistersi darė pačius pikčiausius 
kaltinimus Kinijai:

“Didžiulę reikšmę tiek mūsų 
šaliai, tiek visos tarptautinės

tro valdyba. Viešumoje žinoma, 
aiškinama, kad viskas tvarkoje, 
kad veikiama sutartinai, kad rei
kalai nesikryžiuoja. Esą LB dir
banti kultūros bei švietimo srity
je, o ALTa — politinėje. Deja, 
viešumoje rodomas veidas atro
do gana rūgštus, nes praktinia
me gyvenime vyksta trintis. Sun
ku yra taip išskirti lietuviškosios 
veiklos sritis, kad dvi savarankiš
kos viršūnės nesikryžiuotų. Lie
tuviškasis gyvenimas nėra plo
tas, kurį galima būtų sklypais iš
dalinti ir užtvaromis atskirti. 
Kultūriniai, politiniai, visuome
niniai, švietimo ir net religiniai 
lietuvų reikalai glaudžiai sieja 
si ir dėlto įsigalėjimas tame plo
te nesusikalbančių viršūnių yra 
žalingas bendrajam lietuvių in
teresui. Prie to prisideda asmeni 
nės ambicijos, dengiamos visuo
menine skraiste, ir užuot ben
dros kovos atsiranda savikova, 
tuščiai eikvojanti ir taip ribotas 
mūsų pajėgas. Aiškiai matyti, 

(Nuikelta į 7 psl.)

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVICIENfi
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Yra legenda, kad pirmasis Adomo sūnus prieš tva

ną gyvenęs Aum’e. Po tvano ištisus 500 metų čia 
nieko nebuvo. Tada iš Azijos ir Arabijos pradėjo čia 
traukti įvairios gentys.Kraštas buvo pavadintas Etio
pija. Tos gentys tarpusavyje nesugyveno, kariavo, vieni 
laimėjo, kiti pralaimėjo ir taip visi susimaišė, kad net 
krašto pavadinimas buvo pakeistas, pasidarė — Abisi
nija, nuo žodžio abish-maišytas. Bet Senajame Testa
mente yra minima Etiopija. Karalius Ethiopis vėl gra
žinęs kraštui tą vardą.

Obeliskų parką atstatė ir sutvarkė prieš 5 metus 
dabartinis gubernatorius Rasmengesha. Tada Afrikoje 
buvo laukiama karalienė Elzbieta. Ta proga ne tik 
Axum, bet ir kiti miestai stengėsi išsidailinti kiek pa
jėgdami. Axum gubernatoriaus pastangos buvo sėkmin
gos ir tuo, kad miestas tapo viena iš turistinių atrak
cijų Etiopijoj.

Mano gidas pasakoja, o aš užsirašinėju. Jis labai 
patenkintas mano susidomėjimu, kalba pats save per
traukdamas ir yra pilnas vilčių, kad išgarsinsiu pasau
lyje Axum. Stengdamasi nesužlugdyti jo entuziazmo, 
vistik jaučiu turinti jį prislopinti ir pasisakau rašanti tik 
lietuviškam laikraščiui. Bet jo optimizmas- nenuslop-

GEDIMINAS GALVA

padėties raidai turi Tarybų Są
jungos ir Kinijos santykiai.

Kinija — Tarybų Sąjungos 
kaimynė. Mes su ja turime ben
drą sieną, kurios ilgis — 7,395 
kilometrai. Kokiems tikslams 
tarnaus Kinija, kokia bus jos 
užsienio politikos kryptis — 
nuo to nemažu mastu priklau
so padėtis Azijoje ir kituose že
mynuose

Kinijos politikoje jau prieš 
daug metu įvyko smarkus po
sūkis. KLR vadovai santykius 
su socializmo sandraugos valsty 
bėmis apribojo, o paskui nutrau 
kė visuose baruose. Nuo polemi
kos jie perėjo prie skaldyto tiš
ko®, ardomosios veiklos, ėmė 
priešpastatyti viena kitai da
barties revoliucines jėsras. Nuo 
taikaus sambūvio kritikos — 
prie tiesioginio priešinimosi tarp 
tautinių ginčų sureguliavimui 
prie ginkluotų susidūrimų kėli
mo.

KLR vadovybė padarė viską, 
kad būtų išardyti santvikiai, su
siformavę tano mūsų šalių pir
maisiais revoliucijos pergalės ir 
Kinijos susikūrimo metais 1959 
metais prekyba buvo pasiekusi 
beveik du milijardus rubliu, o 
1968 metais sumažėjo ligi 80 mi 
lijonų rublių. Visiškai nutrūko 
moksliniai, techniniai, kultūri
niai mainai. Dėl Kinijos kaltės 
viena no kitos buvo panaikin
tos arba įšaldytos ekonominio 
bendradarbiavimo sutartys, 
Taip pat dėl jos kaltės nutrū-

Į tokius rūbus įsivilks iš erdvių grį
žę astronautai, kad būtų apsisau- 
gojaima nuo galimų infekcijų. Rū
bus j kapsulę įmes narai, kai Apol
lo 11 nusileis į jūrą. Tais rūbais 
apsivilkę astronautai įlips į Hor
net lėktuvnešį.

ko anksčiau vykęs darbas, kurio 
tikslas — derinti valstybių po
zicijas aktualiomis tarptautinė
mis problemomis.

Pasienyje, kur anksčiau buvo 
ugdomai glaudūs ryšiai tarp pa
sienio rajonų, Plačiai bendro
mis pastangomis įsisavinami 
gamtos turtai, pasienio upių ba
seinai, stiprinami draugiški ry
šiai tarp gyventoju. atsirado 
įtempimas, padažnėjo trynima
sis ir atviri konfliktai.

Niekada darbe įnirtingiausi 
mūsų priešininkai nesigriebė to
kių nederamų metodu ir tokiais 
mastais, kaip tai dabar daro 
Kinijos vadovai, stengdamiesi 
apjuodinti Tarybų Sąjungos ki
tų socializmo sandraugos šalių 
veiklą, jų taikingą užsienio po
litiką. Iš Pekino dažnai girdėti 
pareiškimų, kad Tarybų Sąjun
ga, kovodama už taiką prieš 
imperialistinę agresiją, ketinan
ti sudaryti sandėrį su imperia
lizmu”.

Kinai neapkenčia Sovietų

Sovietų vadovai negali pakęs
ti, kai jiems tiesa sakoma į a- 
kis. Pavadinti Sovietus sveti
mų žemių grobiku, svetimų tau
tų engėju, Maskvoje laikoma 
didžiausiu įžeidimu:

“Kinijos vadovai jau ilgus 
metus plūsta mūsų politiką, ku
ria siekiama, kad valstybės nu
siginkluotų ir būtų likviduotas 
branduolinis įginklas, prieš ką, 
kaip žinoma, stoja imperializ
mas. Jis skelbia, kad bet koks 
susitarimas dėl nusiginklavimo, 
ypač branduolinio nusiginklavi
mo, esąs apgaulė ir kad Kinija 
nieku būdu su tuo nesutiksianti 
ir nesėsianti už derybų stalo 
šiais klausimais. Mažai tesirū
pindami ateitimi, jie taip tie
siai ir sako----nesitars ir nesės
su kitomis valstybėmis už dery
bų stalo.

Be abejo, tarp antitarvbmiu 
pareiškimų, kuriuos skelbia Pe
kino vadovai ir kurie rodo jų 
priešiškus ketinimus prieš mū
sų šalį. prieš tarybinę liaudį, ir 
galimybių įgyvendinti šiuos ke
tinimus — nemažas nuotolis. 
Mes praeityje deramai atremda- 
vome ir dabar atremsime bet 
kokius mėginimus kalbėti su 
Tarybų Sąjunga grasinimais, o 
tuo labiau ginklu. Tai kas šių 
metų kovo mėnesi atsitiko U- 
surio upės Damanskio saloje, 
turi priversti blaiviau įvertinti 
savo veiksmų padarinius”.

Piktos kalbos dėl sienų

Gromyko teigimas — mes ne
reikalaujame kinų žemių — pa
vaizduoja sovietinę galvoseną. 
Sovietai ir prileisti negalį, kad 
kas gali pareikalauti praeityje 
jų užgrobtų žemių. Pasak Gro-

namas, jis įsitikinęs, kad visi amerikiečių laikraščiai 
mano straipsnį persispausdins. Prašo įdėti ir jo nuot
rauką. Ką daryti su tokiu žmogum?

Netoli stovi apskrita, graži, tik prieš kelerius me
tus pastatyta Šv. Marijos iš Siono bažnyčia, o priešais 
ją du baseinai, kur kiekvienam sausio 19 d. krikštija
mi vaikai.

Haile Salassie, dabartinis Etiopijos imperatorius, 
buvo pažadėjęs čia ją pastatyti, jei Dievas padės jam 
nugalėti italus. Jis savo pažadą ištesėjo.

Kai karalienė Elzbieta čia lankėsi, bažnyčia buvo 
ką tik užbaigta. Karalienė dalyvavo jos pašventinime 
ir buvo pirmoji moteris, kuri į ją įžengė.

Šalia yra pamatai pirmosios krikščioniškosios baž
nyčios. Ją sunaikino Etiopijos didžiausias priešas — 
pagonių karalienė Judita.

15 amž. čia buvo pastatyta kita bažnyčia, bet ją 
sunaikino musulmonai.

Trečią bažnyčią pastatė 17 amž. imperatorius Fa- 
sil, kurio pilis matėm Gondar’e. Ją dabar prižiūri vie
nuoliai, bet neleidžia į vidų moterų. Jie gyvena užsi
darę ir moterų bijo iš tolo. Koptų kunigai gi gali net 
vesti, bet tik vieną kartą. Žmonai mirus, turi likti 
našliais. Jei veda, išmetami iš kunigų.

Naujai pastatytoj bažnyčioj jau meldžiasi vyrai ir 
moterys drauge.

Atrodo, kad Etiopijos imperatoriai buvo užsispyrę 
turėti savo krašte antrąją Jeruzalę. Ją įkurti svajojo 
imper. Lalibela, bet, pagal mano gidą, tikroji jai vie 
ta buvusi Axum’e. Prieš sunaikinant pirmąją bažny
čią, čia buvusi atgabenta net dešimt Dievo įstatymų 
lenta.

Dar yra išlikusi vieta, kur nuo gilios senovės

Pavardė Kennedy yra ir bus 
dar ilgai savotiškas simbolis A- 
merikoje. Du broliai Kennedy 
aukštosios politikos aukos — nu
žudyti. Vienas dar gyvas ir labai 
judrus bei aukštai “lekiąs” JAV 
senatorius. Bet gi svarbiausiąjį 
simbolį paliko nužudytasis Ro
bert Kennedy, kurs labai pavė 
luotai metėsi kandidatuoti į A- 
merikos prezidentus. Metėsi tšda, 
kai įsitikino, kad jo idėjos gali 
rasti masėse entuziastišką prita
rimą. Taip ir buvo. Juodasis ir 
baltasis jaunimas kėlė ovacijas, o 
senųjų demokratų tarpe buvo jam 
entuziastiškai pritariančių, bet ir 
griežtai nepritariančių. Robert 
Kennedy sukėlė daug pažangių 
minčių ir siūlė drąsias reformas. 
Ir, tur, būt, tiesa, kad' jis daug 
padėjo” demokratams susis- 

kaldyti ir pagaliau pralaimėti 
rinkimus, kuriuos laimėjo respu
blikonai.

Respublikonų partija anuo me
tu kietai laikėsi įtemptos vieny
bės, tvarkos ir valdžios troškimo. 
Ir laimėjo. Palyginus su d emo- 
kratais, respublikonų partija ta
da, bent pasiršutiniškai ir žur
nalistiškai imant, atrodė sausa 
ir neįdomi partija. Dabar padėtis 
įdomiai ir gyvai keičiasi. Respu
blikonai įsigijo savo Kennedy, 
simboliškai tariant. Tai Robert 
Finch, patį jauniausią ir patį li
berališkiausią Nixono kabineto 
narį. Prisimintina, kad Nixonas 
Finch patį pirmąjį buvo pakvie
tęs būti viceprezidentu. Finch 
atsisakė. Jis pasirinko kitą darbą

myko išeina — kalti kinai, nes 
jie reikalauja savo žemių:

“Kinijos vadovai, nepaisyda
mi pozicijos, kurios jie laikėsi 
netolimoje praeityje, pretenduo
ja į Tarybų Sąjungos teritoriją. 
Jie skelbia, kad sutartys, kurias 
kadaise sudarė Rusija ir Kini
ja, ir kurios aiškiai nustatė sie
ną tarp dviejų šalių, esančios ne 
lygiateisės. Bet tai melagingi 
teigimai, ką labai įtikinamai pa
rodė Tarybų Sąjungos vyriau
sybės pareiškimai. Sutartys — 
Aigunio, Tianczinio ir Pekino 
sutartys, lygiai kain protokolai, 
susitarimai ir žemėlapiai, kurie 
nustatė ir įformino sienas tarp 
Kiniios ir TSRS, galioja, jie y- 
ra įstatymas, kurį privalo gerb
ti abi šalys.

Tarybų Sąjungos sienos nelie
čiamos visu jų ilgiu, taip pat ir 
Vidurinėje Azijoje bei Tolimuo
siuose Rytuose. Kiekvieno ka
reivio ir karininko žygdarbis 
Damanskio saloje parodė visos 
mūsų liaudies pasiryžimą tvir
tai ginti šias sienas.

Tarybų Sąjunga neturi terito
rinių pretenzijų nė vienai savo 
kaimynei. Ji vadovaujasi tuo,

,būdavo karūnuojami imperatoriai. Nors Haile Salassie 
savo sostine pasirinko Addis Ababą ir ten buvo karū
nuotas, bet, pagal seną tradiciją,, buvo atvykęs į Axum 
persikarūnuoti. Čia vykstančios didelės iškilmės, kurių 
metu, apstotas ratu keturių mergaičių-kunigių, busima
sis imperatorius yra atpažįstamas. Viena jų klausia:

— Kas esi? — ir jis išvardina visą savo giminę 
nuo karalienės Sabos laikų.

(Bos daujrifl»D

Axumo pasididžiavimas —- naujoji Haile Selasie koptų 
bažnyčia

Nixono kabinete, būtent Ameri
kos sveikatos, švietimo ir viešo
sios gerovės sekretoriaus darbą. 
Ta įstaiga ne tik daugeliui lietu
vių, bet ir kitų tautų amerikie
čių iki šiol buvo mažai žinoma. 
Seniau buvusieji Fincho pasirink
tos įstaigos vadovai nebuvo nei 
garsūs, nei spaudai įdomūs. Grei
čiausia taip pat tiesa, kad tos į- 
staigos darbai ir spręstinos prob
lemos buvo per sunkios ir “per 
karštas” ir mažai kas tenorėjo 
as judinti ir nudegti pirštus. 
Finch sąmoningai pasirinko tą 
sritį.

Pirmoji iš tos srities karštųjų 
problemų yra Amerikos žmonių 
sveikata. Ypač žmonių, esančių 
žemesniuose ekonominiuose 
sluoksniuose. Amerikos medicina 
yra pažangi ir iškili. Visi tai ži
no. Tačiau toli gražu ne visi ži
no, kad ta puikioji medicina ne
prieinama milijonams Amerikos 
žmonių. Kritiška gydytojų stoka. 
Gydymosi kainos katastrofiškai 
kyla ir kyla. Finch, kiek iš spau
dos galima suprasti, yra pasirin
kęs griežtų reformų ir skubių 
priemonių kelią, kuris kai kuriuos 
respublikonus ir bendrai konser
vatyviuosius stačiai varo į pani
ką. Griežtų susikirtimų respubli
konų tarpe jau buvo. Žymiausias 
pavyzdys — tai pragarsėjęs dr. 
Knowles kandidatūros atmeti
mas, tai buvo didelis Fincho 
pralaimėjimas. Laukiama ir dau
giau panašių “skirtumų”.

Antra “karšta” Fincho darbų 
(Nukelta į 4 psl./

kad sienos neturi būti priešiš
kumo ir nesantarvės linijomis. 
Per sienas reikia keistis ne gra
sinimais, ir tuo labiau ne švino 
ugnimi, o ekonominėmis, kultū
rinėmis ir kitokiomis vertybė
mis, visu tuo, kas stipriha kai
myninių tautų draugystę.

Tarybų Sąjunga ne kartą y- 
ra pareiškusi pasiryšimą apsvar 
styti su atsaking'ais KLR at
stovais tarpvalstybinių santy
kių klausimus — ekonominius, 
mokslinius, kultūrinius. Šie, 
kaip ir kiti mūsų pasiūlymai, 
kuriais siekiama pagerint TSRS 
ir KLR santykius, atitiktų ilga
laikius Kinijos ir Tarybų Są jun
gos tautų interesus. Ateitis pa
rodys, kaip KLR vadovybė rea
guos į mūsų pasiryžimą tartis 
be jokių išankstinių sąlygų dėl 
plataus TSRS ir Kinijos santy
kių klausimų rato”.

Sovietai įgraso ir siūlo Kinijai 
bendradarbiauti. Kinija tebeve
da aštrią kovą, kuriai panaudo
jo jau beišblėstančią kultūrinę 
revoliuciją.

Sovietų - Kiniios kova įrodo, 
kad tautiniai polėkiai nusmelkia 
ideologinius.
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Tautinė drausmė, pajuoka ar būtinybė 

JONAS JASAITIS

1949-ji metai rišaai su dides
nio lietuvių skaičiaus atvyki
mu į Jungtines Amerikos Val
stybes, su jų įsikūrimo pradžia 
šiame krašte ir apskritai dėl 
Lietuvos okupacijos karo ir po
kario metu vakarų Vokietijoje 
susitelkusių lietuvių daugumos 
išsisklaiiyT.u po įvairius laisvo
jo pasaulio kraštus. Su išsisklai
dymu padidėjo nuo savo tautos 
atitrūkimo ir nutautimo pavo
jus ir visu aštrumu iškilo sve
timuose kraštuose gyvenančių 
lietuvių tautinės gyvybės išlai
kymo klausimas.

Tautai gyvenančiai apibrėž
toje teritorijoje ir sukūrusią' 
savo valstybę nesunku spręsti 
tautinės gyvybės išlaikymo klau 
simą. Kas kita, kai tauta ar 
jos dalis netenka apibrėžtos 
teritorijos ir valstybės ir tuo 
pačiu netenka pastovaus kas
dienio gyvenimo ryšio su savo 
tautiečiais, savo bendruomene. 
Šis ryšio netekimas yra esminė 
nutautimo grėsmės dalis.

Sąlygų iššaukta
Kasdieniame gyvenime neiš- 

sklaidytoje bendruomenėje pats 
bendruomeninis ryšys neiške
liamas, nes jis veikia savaime. 
Kas kita, kai kasdienio ryšio 
nętenkama. Tuomet reikia iš
kelti, iši’yškinti ir įsąmoninti 
bendruomenine .jumK’fi ir suda
ryti sąlygas i«amoninimui pa
laikyti ir ugdyti.

Ryškus bendruomeninės iune 
ties pavvzdvs yra šeima — gi
minė. Kol vaikai gyvena su tė
vais, neieškoma šeimos iunerfies 
išreiškimo būdu. Vaikams išėius 
gyventi atskirai bent viena k*n 
tą metuose visi susirenka nas 
tėvus ar, nesant tėvu. pas kuri 
nors giminės nari. Tuo susirin
kimu išreiškiama bendruomeni
nė šeimos jungtis. Ir susirinki
mas vra salvva giminės iune- 
fioi iRla'kvti. N"stnius susit’k’- 
nėti, vėliau nutiiiiksta susiraši
nėjimas laiškais ir pagaliau vie
nas giminės narys nežino, kur 
kitas gvvena ir ką veikia.

Mūsų tautai tapus rusiškojo 
imperializmo auka, didelė tau
tos dalis tnrėio apleisti savo 
krašta. kur lietuvis buvo run
giamas su lietuviu kasdieniu gy
venimu, pačia buitimi. Išsisklai
džius teikėjo rasti pakaitalą, 
kuris išlaikytu svetimuose kraš
tuose gyvenančių lietuviu jung
ti ir tuo pačiu užtikrinti} tau
tinės gvvvbės išlaikymą. Tas 
pakaitalas yra nuolatinis pri
klausomumo išreiškimas savo 
tautai, gyvenime vvkdanr Lie
tuvių ehartoje paskelbtus dės
nius.

Lietuvių eharta yra mūsų tau 
tos buities sąlygų iššaukta. Ja 
surašė ir paskelbė Vyriausias 
Lietuvos išlaisvinimo komite
tas 1949 m. birželio 14 d. L etu- 
viu ehartos -paskelbimas vra 
pradžia organizuotos Pasaulio 
Lietuviu bendruomenės. Tai v- 
ra pradžia masto visu sveti
muose kraštuose gyvenančiu 
lietuviu organizuotai siekti lie
tuvybės išlaikymo ir atkovoti 
Lietuvai laisve. Tai lietuvio su 
lietuviu iungties išreiškimas

Kelrodis tautiniam išlikimui
Lietuviu ehartoje trumpai nu 

šviesti esminiai dėsniai, kuriais 
vadovaujantis kiekvienas lietu
vis kiekviena lietuvių šeima ga
li išlikti savo tautoje. Gyvenant 
kitų tautų tarpe atitrūkti nuo 
savo tautos visai nesunku.

Daug sunkiau savo tautybę, sa
vo tautos dvasines vertybes iš
laikyti.

Niekeno neverčiamam laisva 
valia pabėgti nuo savo tautos 
nėra didvyriškumas, nei dvasi
nės stiprybės pareiškimas. Bėg
liams niekas ordinų nesega ir 
jais nesididžiuoja. Žmogus, atsi
žadėjęs savo tautos, praranda 
dalį savęs. ,

Svetimųjų tarpe išlikti savo 
tautoje reikia atsižadėti dalies 
savojo “aš”, ką padaro tik dva
sia stipresnieji. Tik stipresnieji 
laisva valia, niekieno neverčia
mi įsipareigoja ir savo įsiparei
gojimus pildo.

Lietuviu ehartos dėsniu pri
mesti niekam negalima, kaip ne 
salima nrimpoti relimios ar po
litinių įsitikinimų. Juos reikia 
jausti ir jais gyventi. Iš Lietu
viu ehartos išplaukia ir tautinės 
drausmės reikalas, nes. laisva 
valia sudarius mūsų tautiniams 
reikalams tvarkyti institucijas, 
reikia priimti jų nurodymus ir 
juos vykdyti.

Tautinė drausmė, jos laikv- 
masis ar nesilaikymas vra at
skiro asmens dvasinio nusitei
kimo reikaasl. Bet tautinė drau 
smė mums turi būti ne paino
ka, bet būtinvbė. Be tautinės 
drausmės negalima i°-we» di^ti 
Lietuviu ehartos dėsniu, taip 
pat negalima rūpintis visu sveti 
muose kraštuose gyvenančiu lie
tuviu tautinės gvvvbės išlaiky
mų ir kovoti už Lietuvos išiais* 
vini-na.

Dvidešimtmetis praėio nno 
.Lietuvių ehartos paskelbimo, 
dvidešimtmetis nuo organizuo
tos l ietuviu bendruomenės veik 
los pradžios. Dvidešimties metu 
bėgyje organizuotos Lietuvių 
bendruomenės instituciios išva
rė plačia, ir gilią vagą mūsų 
tautinio darbo dirvonuose, ir tai 
teikia vilti, kad, kaip tauta mo
kėjo išsilaikvti didvbėie. per
gyveno vergiią, džiaugėsi ne
priklausomybės laisve ir ryž
tingai neša nauios vergiios da
lią, taip ir ne savoie žemėje gy
venanti tautos dalis, tautiniam 
išlikimui kelrodžiu priėmusi 
Lietuvių chartą ir apsijungusi 
organizuotoje bendruomenėje, 
mokės gyventi ir išlikti gyva 
ir kūrybinga.

— 1966 m. JAV paištas pa
skirstė 78 milijardus laiškų ir 
siuntinių. Tai buvo didžiausią 
pašto apyvaitą turįs kraštas 
pasaulyje. Britanijoje tuomet 
buvo 11 milijardų 400 mil. apy 
varta. JAV vienam asmeniui išė 
jo 390 laiškų, Britanijoje 206.

Apygardos teismo teisėjas C. F 
Haynesworth, 56 m., Richmond, 
Va., numatytas aukščiausio teis
mo teisėju.

Naujos stovyklos Neringos nameliai, Brottleboro , Vermonte

NAUJA JAUNIMO 

STOVYKLAVIETĖ VERMONTE
Nekaltai Pradėtos M. Mari

jos seserys nupirko naują stovyk-| 
lavįetę Vermonte, į kurią atei
nančiais, .1970 stovyklavimo me
tais, perkels mergaičių vasaros 
stovyklą iš Putnamo. Stovykla
vietė yra pietinėje Vermonto da
lyje, netoli Marlboro. Brattle 
boro, didesnis miestas, yra už 7 
mylių. Stovyklą pasiekti yra net
gi lengviau negu dabartinę Put
name. Ji yra tik 7 mylios į vaka
rus nuo 91 greitkelio. Autobusai 
per Springfield, ,Mass., ateina j 
Brattleboro, Vt. ,o arčiausi are- 
dromai yra Bradly Field (tarp 
Hartford, Conn., ir Springfield, 
Mass.), kuriuo naudojosi ir Put
namo stovyklon atvykstančios 
stovyklautojos. Kiek mažesnis, 
bet arčiau stovyklavietės yra Kee- 
ne, N.H. aerodromas.

Iškelti iš Putnamo stovyklą Į

vertė įvairūs reikalai, bet svar- 
| biausia — tai nauji stovyklavi
mo potvarkiai* kuriems Putna
mo sąlygos nebegalėjo prisitaiky
ti. Taip pat trumpas stovyklavi 
mo laikotarpis — vos keturios 
savaitės, nes seserys turėjo suva
žiuoti iš visų skyrių metinėms 
rekolekcijoms rugpiūčio pradžio
je.

Stovyklos iškėlimas neįvyko 
staiga. Jau daug metų dairytasi, 
ieškota tinkamesnės vietos stovyk
lai. Pernai buvome besiruošian
čios pradėti stątyti stovyklą So. 
Woodstock, Cohn., 7 mylios nuo 
vienuolyno Putliame. Tačiau pla 
nai reikalavo 300 tūkstančių do
lerių. Iš kur gauti? Daugelį me
tų įvairiais būdais telktas sto
vyklos statybos fondas siekė vos 
60 tūkstančių, o prašyti ir pra- 

I šyti, nors ir ne daug, nelengva.

AMERIKOS RESPUBLIKONAI...

(Atkelta iš 3 psl.)
problema — tai Amerikos pašal
pas gaunantieji neturčiai — dau
guma negrų. Šiuo laiku Ameriko
je yra 18 milijonų, kure nedirba 
ir gauna pašalpas. Yra dar 9 mili
jonai žmonių, kurie, nors ir dir
ba, bet nepakankamai uždirba ir 
jiems reikalingos pašalpos. Tbs 
visos pašalpos ir jų išdalinimas 
kainuoja Amerikos mokesčių mo
kėtojams apie 9 bilijonus dole
rių per metus. Ir, va, didelė iro
nija. Tie, kurie gauna pašalpas, 
ir tie, kurie tas pašalpas dalina, 
yra visą laiką labai nepatenkinti. 
Gausu visokių skundų, nepagrįs
tų ir labai pagrįstų. Buvo žinių, 
kad ir čia Finch turįs radikalių 
projektų. Tariamai Finch norįs 
siūlyti ką tai panašaus į garan
tuotų pajamų nedirbantiems sis
temą. Kol kas viešai apie tai ne
buvo nieko viešai skelbta. Vis 
dėlto Finch jau pateikė Nixonui 
savo tos srities programą. Plačiai 
buvo spaudoje pagarsinta, kad 
prezidentas Nixonas greit pas
kelbs oficialią pašalpų davimo 
programą. Tik, kiek vėliau pra
nešta, kad ta programa “atidė
ta” ir dar vėliau pasakyta, kad 
bus prezidento paskelbta rugsėjo 
8 d. Matomai “užkliuvo”. Pats 
Finch, televizijoje apie tai u ž- 
klaustas, visai atsisakė apie tai 
kalbėti, motyvuodamas, kad vis
kas priklauso nuo Baltųjų rūmų. 
Ar tik ir čia nelaukia Fincho 
pralaimėjimas?

Pagaliau pats karščiausias Fin
cho klausimas — tai negrai. Mo
kyklos ir ta segregacija. Ir, žino
ma, studentų revoliucijos univer
sitetuose. Či jau Finch gerokai 
skiriasi nuo daugelio kitų respu
blikonų. Negrai už Nixoną ne
balsavo, jo nerinko ir šiandien į 
jį kreivai žiūri. Negrai atsisakė, 
kai Nixonas kvietė juos būti jo 
kabineto nariais. O Finch buvo 
firmas respublikonas, kuris “įvi
liojo” negrą į savo pavaduotojo 
'pareigas. Ir tai ne bet kokį ne
grą, bet vieną iš griežtų negrų 
vadų —Jamse Farmer. Aišku, 
kad tas karštas negras (Farmer) 
nebūtų ėjęs drauge su Finch dirb
ti, jeigu Finch programa jam ne
patiktų. Bet prieš tokias progra
mas “piestu” šoka pietų ir ben
drai konservatyvūs respubliko
nai. Amerikos liberalieji politi
kai (jų tarpe yra ir respublikonų)

! kurie skatina Nixoną sukti “j 
i kairę”. Iš kitos pusės spėjama, 
,kad platesnė Amerikos visuome
nė yra persigandusi tų liberaliz
mų ir riaušių ir suka į “dešinę”. 
Bet iš liberalų ir negrų Nixonas 
niekada “dėkingumo” nesulauks 

(- niekada jie už jį nebalsuos. Ni- 
xono pagrindas: Amerikos kon
servatyvieji sluoksniai. Ką gi da- 
rys'Finch, jei jis gaus vieną pra
laimėjimą po kito? Ar priešinsis 
viešai ir bandys Nixoną “užtem
dyti”? Greičiausia, kad ne. Nix- 
onas ir Finch yra iš jaunų dienų 
(asmeniški ir idėjos draugai. Fin-

J Vermontą — sporto ir lais
valaikių praleidimo vietą —mū
sų žvilgsnį kreipė vienas iš sto
vyklautojų tėvų, V. Izbickas, iš
kėlęs mintį, kad, tokią sumą in
vestavus, stovykla būtų plačiau 
panaudojama, būtent žiemos 
sportui — slidinėjimui. Netolie
se nuo įsigyto stovyklavietės yra 
slidinėjimo vietos, tačiau dabar 
esantieji pastatai tinka tik vasa
rai. Žiemą dėl Vermonto šalto 
klimato jie nepanaudojami. Jei- 
bus norima žiemos stovyklavi
mui ką nors įrengti, teks žiemi
nius pastatus statyti.

Mes, seserys, jaučiamės, kad ra 
dome vietą, kuri atrodo labai 
tinkama stovyklai ir prieinama 
mūsų “kišenei”. Mums patiko 
gamta, privatiškumas, upelis, 
tvenkinys, kalneliai ir kriokliai, 
viso 97 akeriai, keturiolika sto
vyklai pritaikytų pastatų. Visa 
tai kainavo 78,500.00 dol. Be to, 
stovyklavietė nėra toli nuo civi
lizacijos bei kultūros vietovių. 
Už kelių mylių vasarą vyksta 
Marlboro muzikos festivaliai- 
Daktarai ir ligoninė arti — ne
laimės atveju tai būtina. Taip 
pat pažymėtina, kad apylinkėje 
pradeda kurtis ir lietuvių vasar
vietės.

Nupirktoji stovyklavietė nebu
vo naudojama keletą vasarų. 
Reikalingi remontai jau pradėti. 
Tikimės maudymuisi išvalyti 
tvenkinį ir su talka perdažyti na
mus. Pastatai kuklūs, tačiau yra 
virtuvė, nemažas valgomasis, 
laisvalaikių salė su dideliu židi
niu. Kiekvienas namelis turi e-

Kriokliai prie Neringos stovyklos

PARDUODAMI 
1S MODELINU NAMU BALDAI 
iW/c iki 50%> nuola,Ja. Galiais 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
8OU1HWEST FURNITURE CO 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

TAUTOS PRAEITIS
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

periodinis žurnalas, atliekąs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.

Pirmo tomo išleistos keturios 
knygos, kurių kiekvienos kai
na —$3.00. Visos keturios kny
gos drauge kainuoja $10.00.

Antro tomo kn. 1 ir kn. 2., 
kiekviena po 5.00 dol.; kn. 3 ir 
ir kn. 4, surištos į vieną tomą, 
kainuoja 10.00 dol.

Leidinys įdomus ir būtinas 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsie
kimais šioje mokslo srityje. Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkinį.

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE. Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.
cha galėtų tik pasitraukti iš ka

lbinėto ir kandidadatuoti į sena- 
i torius iš Kalifornijos valstijos. 
Ten jam perspektyvos neblogos. 
Jis gavo net daugiau balsų už da- 

| bartinį gubernatorių Reagan, 
kai Finch kandidatavo j Kalifor
nijos vicegubematorius ir laimė

jo.

lektrą ir prausyklą. Norėtume 
dar šiais metais pastatyti šešis 
naujus namelius, kad galėtume 
kitais metais priimti 100 stovyk
lautojų. Jeigu bus reikalas, ateity
je bus galima patalpas didinti 
didesniam stovyklautojų skaičiui.

Kiek kalbėta ir diskutuota su 
Putnamio stovyklautojų tėvais, 
dauguma, ypač jaunosios kartos, 
labai palankus stovyklos iškėli
mui iš Putnamo į Vermontą. 
Mums atrodo, kad, kaip prieš 13 
metų Dainavoje įsižiebė stovyk
los liepsna, kuri dabar gražiai

" *FRANK’Š*TV
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 6-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 Weet 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
* KEPA {VAIRIŲ ROSIU KEPINIUS

Priima tortų ir kitų gaminių užsakymas {vairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vaL r. iki 6 v.v. 
Uždaryta sekmad. ir pirmad.

Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ,ąr atgaivinti jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dal.
autobiografiniai atsiminimai 3.50

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Būčį 2.00

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis
1863 ir 1883 m. sukilimų laikotarpis 1.00

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė
gyvenimas ir darbai 2.50

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus
atsiminimai 3.00

ŽVILGSNIS J PRAEITI, K. Žukas
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00

Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 
— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.

Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku
muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.

Šv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau
tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos..,
viešojo gyvenimo klausimais — m.v. 3.50

k.v. 4.00
ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13

apie masonus 0.50

ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA
Sv. Tėvo Jono 23-čiojo
Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje 1.50

Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 
traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.

Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke
lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,
Dan Kuraitis, 2.00

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,
Dan Kuraitis 2.00

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ
A. Vilainis 0.50

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE
A. Vilainis 1.50

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 3.00

KELIONĖ PO EUROPA IR ĮSPŪDŽIAI
, Kun. Pr. Vaitukaitis 1.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00

liepsnoja, kitais metais Įsižiebs 
Neringoje, Vermonto žaliuose 
kalnuose. Meldžiama Dievo pa
laimos, pasitikime gerų žmonių 
pagalba ir talka, įdedame savo 
pastangas, kad tik mūsų jauni
mas išmoktų prasmingiau ir pil
niau gyventi.

Sesuo M. Paulė

— Vienas Baroelonos laikraš 
tis paskelbė, kad tik pusė ispa
nų teskaito 'laikraščius ir 65 pro 
centai skaitančiųjų netiki tuo, 
'kas laikraštyje parašyta.



PRALEISKIME VASAROS SEKMADIENĮ TARP SENŲ DRAUGŲ! 
Šį sekmadienį, liepos mėn. 27 dieną Bruzgulienės Sody boję, 8274 Kean Avė., Willow Springs, Illinois įvyksta 

Šv. Kazimiero Lietuvių Kapinių Sklypų Savininkų Draugijos ruošiamas

LINKSMAS PIKNIKAS
Geri užkandžiai ir gėrimai, linksmas orkestras, seni draugai ir 
įdomi programa padarys šią dieną nepamirštamą. Bus svarbus 
pranešimas mums visiems rūpimais reikalais.

Iki malonaus pasimatymo Bruzgulienės 
Darže nuo 12 v. iki pat vėlaus vakaro.

DRAUGIJOS VALDYBA

S

KAIP AŠ ŠNIPINĖJAU 

LIETUVIUS
L.. • ’-A

J. TOLBAUDAS

Pašnekesys su lietuviu iš Lie- Karas su vokiečiais greit baigė-
tuvos buvo praeitą vasarą. įvykis 
ne kasdieninis, tad apie tai no
riu pasidalinti su “Draugo” skai
tytojais. Vardai ir apylinkės pa
keistos, nes bolševikų KCB (slap
toji policija) aišku, bandys ma
no aprašytąjį asmenį iššifruoti.

Įdomus rugpiūčio pavakarys. 
Uolėtoji} kalnų parke vaikštau 
dairydamasis, ar nepamatysiu 
kur nors miško Žvėrį, kurį čia 
apstu. būriai panašių atos
togaujančių .slankioja plačiu miš
ko taku. Staiga išgirstu lietuviš
ką sakinį. Sutikti lietuvius ir pa
sikalbėti savo kalba progos nepra
leisiu, lies jau daug metų, kai 
gyvenu, kur’ne vieno lietuviškai 
kalbančio lietuvio nei su žibu
riu nerasi.

Nustebimas mano buvo dide
lis, nes sutikau ne tik savo tau
tiečius, bet seniai matytus kaimy
nus. Jie man pristatė jauną, kiek 
išblyškusiu ir skirtingu nuo mū
sų, pusiau sujankėjusiu, veidu 
vyruką.

— “Svečias iš Lietuvos”, — ta
rė mano kaimynas, - “turbūt, ne
prisimeni, buvo tik mažas sprik- 
tukas".

Kaip neprisiminsiu Evaristo 
Kasponio sūnų juk su jo broliu 
kartu mokiausi. Atsimenu didelį 
kumpą beržą ^riėšais jų trobą 
Tr ŠunV Hudą, kurioje daug metų 
gulėdavo piktas kudlius. Kartą 
beerzindamas priėjau per arti, ir
jis išplėšė gabalą medžiagos iš miestelį ir uždarė MVD kalėji 
rilano kelnių. , me p0 kelių dienų paleido. Tė-

Praleidome su svečiu iš Lietu-! vas gl^0 žilas, kaip obelis, 
vos porą dienų /kartu. Kadangi
buvau artimas jo j į vakarus pasi
traukusio brolio draugas, jis pa
mažu pradėjo prarasti inkstinty- 
vų nepasitikėjimą svetimu žmo
gumi. Nenuostabu, jis atsargus, 
nes užaugo bolševikinėje aplin
koje.

fauno vyros istorija 
Po žvaigždėtu Amerikos Vaka

rų dangumi, triukšmingai o- 
šiant didžiulėms pušims, išgirdau 

jauno Lietuvos vyro istoriją. 
“Pirmas didžiulis, mano vaikys
tės sukrėtimas — šeši didžiuliai 
eglišakiais apkaišyti rusų tan- 
kėl,* sustoję- prie mūsų klojimo 
paklausė į kurią pusę nuvažiavo 
vokiečiai ir paprašė ką nors val
gyti. Gavę rįuonos kepalą, nurie-

“fūs evakuojamas į Sibirą”

Praėjo keli teroro ir kančios 
metai. 1947 m. rudens naktį, pa- 
aušriu kažkas smarkiais smūgiais 
daužė mūsų duris. Gulėdamas ar
čiausia durų, pašokau ir surikau: 
“Kas čia” . “Tarybiniai pareigū
nai”, — atsakė kažkas lietuviš
kai, — atidarykite tuojau duris. 
Pradarius, į vidų pašvietė kelios 
lemputės ir į vidurį įsiveržė bū
rys automatais ginkluotų enkave
distų. Vadovas lietuviškai kalbąs 
leitenantas. Pirmiausia paskaitė 
jis oficialų dekretą: “Tarybinės 
liaudies vairdu evakuojame jus į 
Sibirą”.Vėliau pridėjo, kad mes 
neverti gyventi tarybinėje Lietu
vos respublikoje, nes padėjome 

dejų vieškelio link. Už keliolikos buržuaziniams banditams. Dar 
minučių orą sudrebino sprogimai bekraunant ryšiulius, kaimynai
ir juodi dūmai pradėjo kilti pa-
dangėje. Paskutinis vokiečių už- mūsų karves, arklius, avis ir kiau- 
nugario dalinys iš griovių pade- les. Sunkvežimis riedėjo gimtai- 
gė visus rusų tankus ir pasitrau- siais laukais, o mes visi garsiai 
kė į vakarus. i verkėme, tikėdami, kad paskuti

Dr. L. Singeraman Clevelande iškeliamas statybos vietoje iš 40 pėdų duobės, kur jis bandė atgaivinti 19 
'metų elektros nutrenktą darbininką.

si, bet vargas ir skurdas tik 
prasidėjo. Dieną plėšė rusų ka
reiviai ar enkavedistai, o naktį, 
su sunkvežimiais atrasdavo civi
liai rusai ar lietuviai plėšikai 
iš didelių miestų. Vėlai rudenį 
pasirodė pirmieji lietuviai — miš
ko broliai. Vėliau tapau jų žval 
gu ir ryšininku. Už kelių metų 
norėjau pasidaryti tikru partiza
nu, bet tėvai neleido, partizanai 
taip pat nepriėmė, liepė eiti mo
kyklon.

Teroras siaučia

Vieną dieną mūsų kaimo ribo
se partizanai nušovė partijos agi
tatorių. Naktį atrūko enkavedis
tų kelios mašinos ir suėmė daug 
kaimynų. Išsivedė ir mano tėvą. 
Artimiausiame miške liepė išsi
kasti duobę. Pastatė prie krašto 
ir klausė: “Pasakyk, kur yra tavo 
sūnus Zigmas, mes žinom, kad 
jis yra partizanų vadas. Jei nepa
sakysi teisybę, mes tuojau sušau- 
rlvsime. Tėvas nieko nežinojo a- 
ue Zigmo likimą, tik prieš me
lus laiko buvo girdėjęs, kad jis 
kažkur buvo išvežtas Rytų fron
tam “Darykit ką norit”, — atsa
kė tėvas, —mano sūnus, turbūt, 
jau seniai yra žuvęs? Bolševikų 
karininkas sukomandavo užvesti 
šautuvus, “Ugnis”, - ir sutraš
kėjo tušti šautuvų užraktai?' Tai 
pakartojo keletą kartų, Nieko 
nelaimėję nuvežė į artimiausią

ir net kai kurie giminės dalinosi

Čia matyti tų kraštų, kur lankysis prez. Nixon įtakingosios moterys. 
Viršuj yra Marcos, Pnillipinų, karalienė Sikirit, Thailando, apačioj In
dijos Indira Gandhi ir Suharto, Indonezijos.

nį kartą matome savo prie di
džiulių miškų prisiglaudusią so
dybą.

Grįžtame iš Sibiro

Girdėjote, manau, koks gyve
nimas Sibire. Po Stalino mirties, 
pasisekė grįžti Lietuvon, tik visi 
šeimos nariai su paliegusią svei
kata. Bandžiau tęsti mokslą, jo
kia mokykla tada nepriėmė Sibi
ro tremtinių. Neakyvaizdiniu bū
du mokiausi ir pasiekiau elektro
technikos specialybės, kuria ver
čiuosi ir dabar.

Maždaug prieš du metus ga
vau pranešimą skubiai atvykti į 
rajono KCB būstinę kiek nuste
bau, kai pamačiau savo kai
myno sūnų KGB leitenanto uni
formoje. Jo pažįstamos šypsenos 
veide nebuvo nei dūko. Supra
tau, kad būsiu pakliuvęs bėdon.

Nuvedęs į atskirą kabinetą, ru
so karininko akivaizdoje pradėjo 
skaityti tariamas mūsų šeimos 
“nuodėmes”. Nedrąsiai žvalgiaus 
j aptrūnijusiais rėmais dulkinus 
Markso- Engelso- Lenino paveik
slus. Kur kabėjo anksčiau Stali
nas, dabar matėsi šviesesnis kva
dratas sienoje, papuoštas senais 
voratinkliais.

Galvoje maišėsi mintys, kuo 
mūsų šeima nusikalto daugiau 
už kitus kaimynus. Teturėjome 
tik 12 hektarų žemės, tėvai ne
priklausė jokioms organizacijoms, 
išskyrus, kad tėvas savo laiku 
buvo bažnyčios komiteto nariu. 
Brolis tarnavo Lietuvos kariuo
menėje. Bolševikai prievarta į- 
jungė savo kariuomenėn, o vo
kiečiai paėmė nelaisvėn ir ne
klausę išvežė į Rytų frontą. Lai
mingu būdu išliko gyvas ir po ka

ro išvyko į Australijon.

Kaltinimai

Tautietis engebistas staiga iš sto 
ros bylos ištraukė aprūkusį lapą 
ir liepė man pažiūrėti nuotrau
kom Nespėjau pamatyti, ar tai 
lietuviškas ar vokiškas- laikraš
tis, bet nuotraukoje rūsčiu veidu 
žvelgė šalmuotas lauko unifor
ma kariškis su geležiniu kryžiu
mi ant krūtinės: Atpažinau, kad 
tai buvo mantP brolis, nors ir 
menkai jį prisiminiau.

Engebistas byją uždarė ir pa
leido visą eilę rusiškų keiksmų:

Dalis Europos lietuvių studijų savaitės dalyvių su svečiu iš Amerikos1, 
Clevelando Balfo skyr. pirm. ir Balfo direktorium Edvardu Stepu, ke
liaujančiu po Europa Visi stovi prie Annabergo pilies. Bonnoje. (Iš k. 
į d.): kun. A. Bernatonis, jaunimo sekcijos pirm. ir studijų savaitės 
rengimo komisijos narys kun. V. Damijonaitis, mokyt. A. Palavinskas, 
Labdaros draugijos pirm. J. Glemža, E. Stepas ir liet. gimn. mokyt. V. 
Svilas. Nuotr. A. Smito.

CLEVELANDO ŽINIOS
VYSK. ANTANAS DEKSNYS 

ATVYKSTA Į CLEVELANDĄ

Naujasis Europos lietuvių vys
kupas Antanas Deksnys, prieš 
išvykdamas į Europą, šį savait
galį lankysis Clevelande. Liepos 
26 d. turės su Clevelando ameri
kiečių spaudos, radio ir televizi
jos atstovais pasimatymą

Sekmadienį, liepos 27 d., 10:30 
vai. bus iškilmingos pamaldos 
Šv. Jurgio bažnyčioje. Pamaldų 
metu kalbės vyskupas ir giedos 
jungtinis Čiurlionio ansamblio ir 
Šv. Jurgio parapijos choras.

5:30 vai. Nepaliaujamosios pa
galbos Šv. Mergelės parapijos sa
lėje banketas Europos lietuvių 
vyskupui pagerbti ir paremti.

Banketą rengia iš visų organi
zacijų sudarytas specialus komi
tetas, į kurį įeina abiejų parapi- 
rapijų, abiejų LB apylinkių, Alto 
ir kitų organizacijų atstovai.

Pagerbimo banketo programo
je: vaišės, sveikinimai, PLB pirm.

“Esi bjauraus fašistinio šunies 
brolis”. Dar pridėjo keiksmų... 
balso tonas kilo. Man darėsi karš- 
Pagalvojau: vėl, ar tik nereiks 
atgal grįžti Sibiran? Sį kartą, 
turbūt, reiks pasirašyti savano
riu, o gal dar blogiau?

Pasižadu tapti šnipu

Po ilgesnės tylos leitenantas 
ištraukė iš stalčiaus popierių ir 
liepė gerai įsiskaityti ir pasirašy
ti.

Teksto neprisimenu gerai, bet 
trumpai tariant turėjau pasira
šyti pasižadėjimą tapti KGB 
šnipu, sekti bendradarbius dar
bovietėje ir atlikti kitus 
uždavinius. Prašiau duoti laiko 
apsigalvojimui. Atsakymas: “Ar
ba, arba...— pasirašydamas da
linai nuplausiu savo šeimos “nuo 
dėmes”, įrodymas, kad noriu bū
ti lojaliu tarybiniu piliečiu”, -ir 
t.t.

Nieko ilgai negalvojęs, rusiš
komis raidėmis pabraukiau savo 
pavardę, jaučiau, jog ranka dre
bėjo. Įspėjo, kad niekada ir nie
kam apie tai neprasitarčiau. įsa
kymus gausiu vėliau.

Po dviejų savaičių apie vidu
naktį mūsų namuose pasirodė 
tas pats leitenantas, tik šį kartą 
vilkįs civiliais rūbais. įteikė sąra
šą sektinų asmenų. Kiekvienas 
antitarybinis sakinys turi būti už
rašytas. Kas dvi savaites turiu 
užpildyti tam tikras formas. Čia 
pat “draugiškai” įspėjo, kad ma
no kiekvienas žingsnis taip pat 
bus sekamas.

Užregistruoti tikrai buvo ką 
Ypač prie samagono bonkos, kai 
liežuviai pasidaro palaidesni. Per 
du mėnesius nei pas vieną iš pen
kių sekamų bendradarbių anti-

St. Barzduko žodis. Bankete da
lyvaus kan. dr. J. Končius, para
pijų klebonai ir Clevelando vi
suomenė. Komitetas nuoširdžiai 
kviečia kuo daugiausiai lietuvių 
dalyvauti pamaldose ir bankete. 
Bilietus platina visų lietuvių or
ganizacijų paskirti atstovai. Pa
kvietimo kaina 6 dol.

Vysk. A. Deksnys užima a.a. 
šviesios atminties vysk. Prano 
Brazio vietą. Naujaisis vyskupas 
rūpinsis Europos lietuvių dvasios 
reikalais. Jo vyskupija — visa 
Europa. Ekscelencija vyksta į 
Europą dirbti visų lietuvių dvasi
nei ir kultūrinei gerovei. Jis vyks
ta į vyskupiją, kuri neturi nei 
katedros, kuri neturi nei lėšų, 
nuolatinių pajamų ar valdžios 
paramos. Jam reikalinga visų lie
tuvių parama. Todėl visos orga
nizacijos kviečiamos, pasirašant 
adresą, įteikti ir organizacijos au
ką. Kviečiami aukoti ir pavieniai 
asmens.

V.R.

tarybinių “nuodėmių neužregis
travau.

Maždaug už savaitės tas pats 
engebistas, palikęs mašiną už ki
lometro, pasirodė vėl mūsų na
muose. Namiškiams prisistatė a- 
grotechniku. Nusivedė mane, į 
netoliese esantį mišką ir trum
pai drūtai pradėjo šaukti: Arba 
vykdysi, kas įsakyta, arba... “Iš 
popieriaus perskaitė eilę sakinių, 
kuriuos mano sekami bendradar
biai pasakė. Perskaitė turinį ir 
antibolševikiškos dainuškos ir 
tariamo autoriaus payard'ę.

Po šio įvykio viską, kas pasa
kyta prieš bolševikus, užrašinė
jau, ypač, jei įvykdavo tai dau
giau negu prie keturių akių. Lai
kui bėgant NGB keitė sekamųjų 
sąrašus. Uždavė naujų uždavi
nių. Kuo toliau, tuo labiau jau
čiausi klimsptąs gilyn į nemato
mą voratinklį, mačiau, kad kelio 
atgal nėra”.

RICHMOND AITO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieninių lr vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

ORĄ PRO NOBIS
Jurgis Gliaudą

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

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

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

Prie knygos kainos prašom pri- 
’ėti 5 proc. mokesčiams.

Kas tik turi gerą skoni.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk.. 6211 So. Westem PR 8-5875
J. UEPONIS

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

HIGH RATES

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

ASSOCIATIONBRIGHTON SAVINGS & LOAN
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3-8243

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHI
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.
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Baigęs tai Rimas pasakojimą 
pertraukė, dairėsi kažkur į erdvių 
platybes.

Ko neverta klausti

“Sakyk, Rimai, o važiuojant į 
čia, ar jie nepavedė kokio?”

Tų žodžių tačiau neištariau...
Argi apsimoka klausti, kai ir 

taip perdaug aiškų.

Kažkur tolimojoje prerijoje gai
liai kaukė kojotai, šūkavo nak
ties medžioklėn pasikėlusios pelė
dos. Buvo gili naktis, pasileido
me abu nakties miegui, nes rytą 
laukė tolimos kelionės plačiais 
Amerikos vieškeliais.

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 ct.

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

TRYS SAKALAI
Alfonsas Vambutas

Pasakos ir padavimai, atžymė- 
i Lietuvių Mokytojų Amerikoje 
įremi ja. Originalių autoriaus kū 
inių rinkinys, kurio tematika pa- 
mta iš mūsų tautos didvyriškos 
iraeitiės. Lengvu stiliumi, aiš- 
iu žodžiu, trumpais sakiniais 
myga suteiks malonumo kiek- 
ienam, jaunam ir vyresniam, 
kaitytojui. Pasididžiavimas sa- 
o 'tautos praeitimi, jaučiamas 
iekvienoje pasakoje ar legendo- 
e, lengvai užkrečia skaitytoją ir 
itnaujina jame pajutimą, kad jis 
ra neatskiriama savo tautos da
is.

Knygos kaina 2.00 dol., gau- 
ama DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 

ainos turi pridėti 5 proc. mokes- 
iams.

y



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. liepos mėn. 25 d.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

DAU DEL MOKYKLŲ SISTEMOS

Draugo vedamajam, pavadin
tam “Lituainstinė mokykla ir jos 
organizaciniai trūkumai” (bir
želio 11 d.) iškeliamos mūsų 
švietimo kai kurios negerovės, 
kviečiant per vasarą pagalvoti ir 
“pasidaryti viską, kad ateinan
tiems mokslo metams daugelis 
organizacinių nesklandumų ir 
kliūčių būtų pašalinta lietuviš
kos išeivijos labui ir gerų lietu
vių džiaugsmui”. Savo įnašą 
pradėsiu nesutikdama su šio ve
damojo keliom mintim.

Man ypač užkliuvo šie žo
džiai: “Švietimo tarybai nepavy
ko suderinti kai kurių pagrindi
nių dalykų, kad ir mokslo metų 
skaičiaus: mokyklų dauguma lai
kosi dvylikos sistemos, tačiau ne
buvo pasmerkta ir partizaniš
ku ar pusiau partizanišku būdu 
atsiradusi dešimtmetė moky
mo sistema, įnešusi daugybę or
ganizacinių nesklandumų”. Pir
miausia, šiam sakiny yra svar
bus netikslumas. Parašyta: “mo
kyklų dauguma laikosi dvylikos 
metų sistemos”. Taip nėra. Pa
gal švietimo tarybos pirm. J. 
Kavaliūno pranešimą JAV LB 
tarybos sesijos bal. 19 d. iš 44 
veikiančių mokyklų dvylikos sis
temos laikosi: Clevelando Vysku
po Valančiaus, Lemonto Mairo
nio ir Rochesterio mokyklos. Trys 
mokyklos. Mokyklų .. mažuma. 
(viena mokykla turi vienuoliką 
skyrių; dvi - dešimt, dvi - devy
nius. Visos kitos - mažiau). Tai
gi, dešimtmetės mokyklos yra 
kuone mūsų švietimo viršūnėj.

Prileiskim, kad pasmerkiama 
dešhntmetė mokykla. Kaip tada 
su tom mokyklom, kurios moki
nius išlaiko dar trumpiau? Pas
merkimo vertos yra visos mažes
nių kolonijų mokyklos ir mokyk
lėlės.

Iš viso, tur būt, reikėtų per
mąstyti teigimą, kad mokslo 
metų skaičius yra “pagrindinis 
dalykas”. Daug svarbiau, kiek per 
tuos dvylika, dešimt ar kiek ten 
bebūtų metų įkvėpiama įsiparei
gojimo lietuvybei. Žinoma, įsipa
reigojimo lengvai statistikom ne
išreikši. Ir gal ilgiau vaiką mo
kykloj išlaikant, didesnė galimy
bė jį giliau paveikti. Tačiau, tu
rint galvoj mūsų švietimo siste
mos nevienodumą, vistiek, tur 
būt, būtų klaidinga reikalauti 
tam tikro nustatyto metų skai
čiaus. Gal klausimas turėtų būti 
kitas, būtent, ar visos mokyklos 
išlaiko mokinius kuo ilgiausią 
metų skaičių? Šitaip žvelgdami į 
mūsų mokyklas, rasim daug ma
žiau nusikaltusių. Pagal turi
mas sąlygas tikrai, tur būt, dau
guma veikia, kiek gali ir kaip ga
li geriausiai. O mažesnėse koloni
jose tai gali reikšti, kad meti} 
skaičius keičiasi pagal turimus 
mokinius.

B. kv. apgailestauja, kad kai 
kurios mokyklos leidžia savo va
dovėlius, taikomus ne dvylikme- 
tei, bet dešimtmetei mokyklai - 
Autoriaus manymu “būtų visais 
atžvilgiais taupiau ir geriau iš
leisti tik vienus gerus vadovėlius 
visoms mokykloms”. “Visais at
žvilgiais” tai tikrai nebūtų. Abe
joju ar iš viso įmanoma išleisti 
vienus gerus vadovėlius visoms 
mokyk., kada tos mokyklos tokios 
skirtingos savo mokinių pajė
gumu, programom, mokytojais. 
Gal kaip tik geriau (nors gal ne
taupiau) išleisti vadovėlius, ku
riuose medžiaga suorganizuota 
dvylikmetėm, dešimtmetėm, aš- 
tūorimetėm mokyklom. Tada 
mokytojai galėtų pasirinkti tuos, 
kurie labiausiai tinka jų darbo 
sąlygose. Tarp kitko, b. kv. tik 
baigia teigti, kad reikėtų išleisti 
vienus gerus vadovėlius, o tuoj 
po to mini, kad “oficialūs” va
dovėliai turi daug trūkumų. Taip 
esant, ar ne geriau mokytojams 
kaip tik, kad pasirinkti vadovėlį, 
kuris jų manymu turi mažiau 
trūkumų?

Jei teisingai supratau, vedamo
jo autorius b.kv. prikiša švieti
mo tarybai, kodėl ji nepasmerkė 
dešimtmetės mokymo sistemos.

Ačiū Dievui, kad nepasmerkė. 
Viena, turint galvoj visą JAV li
tuanistinį švietimo vaizdą, 
taip išskirti dešimtmetes mokyk
las būtų nepateisinama, antra - 
švietimo tarybos užduotis yra 
daug pozityvesnė, - tai gerint tu
rimą švietimą, lengvinti mokyto
jams darbą, padėti mokykloms. 
Visoms mokykloms kelerių metų 
jos bebūtų.

Nesklandumus šalinti reikia. 
Efektingiausiai nesklandumus 
šalins įvertinimas turimų sąlygų 
ir mokytojų bei vedėjų pastan
gų. Mūsų švietimą, tur būt, ge
riausiai pažįsta JAV LB švieti
mo tarybos pirmininkas. Ir štai 
kokiais žodžiais J. Kavaliūnas bai
gė savo pranešimą visuomenei a- 
pie mūsų švietimo stovį: “noriu 
išreikšti švietimo tarybos vardu 
nuoširdžią 'padėką mūsų lietu
viškajai šeimai, sudarančiai mū
sų lietuviškojo švietimo patį pa
grindą mokytojams, bendruome
nei ir visoms ir visiems, savo bū
du savąją auką lietuvybei ati- 
duodantiems. Išskirtinė padėka 
priklauso čia Lietuvių fondui, jo 
gausiai švietimo darbą remian- 

į čioms. Kiek daug net ašarą iš
spaudžiančio idealizmo tuose 
darbuose. Susilieję į vieną srovę, 
jie kalnus verčia. Vardan tos Lie
tuvos vienybė težydi”.

‘emv, New Haven, Conn.

MISCELLANEOUS

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

MOVING
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metua 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Mamų, gyvybė* 

automobiliu, 
sveikatos. Mi
nk*.
Patogios ižai. 
mokeiiii.u sa 
lygos.

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

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

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

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

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

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

3208 West 05th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 tr GR 6-4339

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

iiiiiimiiiimiiiiiimmitniiiiiiiiiimiiimu
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

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

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
Salia 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 “Draugę”.

MISCELLANEOUS

Heating Contractor
Įrerg'u naujus lr perstatau se
nus v*sų .‘ūšių namo apšildyme 
pečius ir air-oonditioning — 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 METAL 
4444 S. VVestern, Chicago 0, III.

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto 
geliai. Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

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

3 REZIDENCINIAI,
Mbkomerciniai,
M 3 MEDICINOS IR 
y Į KITOKĮ PASTATAIĮ

J JM57 West 69tii Street 
J TelHE 4-7482

REAL ESTATE

Švarus 2-jų miegamų namas su pil
nai įrengtu (1 miegamu) butu rūsy. 
Pusė bloko nuo Michigan ežero Gary 
miesto rajone. Kreiptis į J. S. Hamil- 
ton.. Ayers Realty. Skambinkit 
219-938-1188, vakarais 219-938-7925.

Parduod. 6 did. kamb. mūr. rezid. 
Ciceroj. Karšto vand. apšild., uždara 
veranda, pilnas rūsys, kilimai, dvi- 
gub. langai ir tinkleliai, 1/4 vonios, 
2 •— auto garaž. Patogioj vietoj prie 
pat Šv. Antano bažn. ir mokyki, Ap
žiūrėti tik susitarus, skambinti savi
ninkui pirm- — penkt. po 5 v. v., 
šešt. ir sekm. ■— visą dieną. Kaina 
$29,900.00. Tel. 863-4575.

REA L ESTATE

NERIS REAL
Persikėlė 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 office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Scnvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigų 
ir išsirinkti iš katalogo.

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

3yį kamb. mūro bimgalow, 9 me
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Publlc
2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Batų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

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

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

Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš
tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

VAINA REALTY
2517 VV. 7l8t St — RE 7-9515

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

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

6 kamb. modernizuotas mūr. bun- 
galovv prie 71 ir Califomia. 23,500.

5H kamb. 9 metų. Geros mūr. 
bungalovv. prie 67, i 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 Čalifornia. $152,000

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

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOMT' TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st St. Tek J25-6015

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Demonte. 2-jų 

metų, 7 kamb. mūras. Daug žemės 
paskirta sodui ir alėjoms. Pamaty
kite.

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

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

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

Ligonis našle turi labai gera 2-jų 
butų mūro narna. Naujas gazo šildy 
mas. Prie vienuolyno. $27,700.

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

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

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

Ranch type home. 5 rooms — 3 
bedrooms, full basecnent gas forced 
air heat, centrai air conditioning, 
20x22 frame garage, $27,000.00 
Near 73rd and Spaulding. Tel. — 
PR 8-1733.

lt E A L ESTATE

2 aukšt. mūr., 5 kamb., 2 mieg., 
3 kamb. butas rūsyje 2 — auto ga
raž., alum. dvigubi langai, potvynio 
apsauga. Susitarimui skambinti

476-8049.
Parduodama taverna su namu Ro-

selande prie biznio gatvės. Antrame 
aukšte 6 kamb. ir apačioj virtuvė ir 
kamb. Garažas ir visi įrengimai. Tu
rėtumėt pamatyti savininkę vietoje.

10813 So. Michigan Avė.
'______ Tel. 468-4726__________

Marąuette Parke, 6400 So. Troy 
Street parduodamas gerai prižiūri
mas 15 butų mūrinis namas.
______ Telef, — PR 8-5719
Br:dgevie\v — Randi stiliaus pa
jamų .namas. 3 kamb. ir 4 kamb. 
% akro žemės. $30,000.

TELEF. — 458-5893

PARSIDUODA ŪKIS

ISavininlkas parduoda namą 5 
, kambar ių ir 5 akerių žemės. 
Prie to dar arklių tvartas ir 
galima laikyti vištų, ii* Cement 

, wofkshop, ir gazu šildomas na
mas.
Šaukite savininką, 616-694-9311 
Otsego, Michigan.

D fi M E S I O !

SIUNTINIAI J LIETUVA
OOSMOS EXPRESS 

MABQUETTE GIFT PARCEL 8ERV 
2608 «9th St Tel. WA 5-2787
2501 09th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St, Tel. 254-3320 
Didelis (vairiu prekių pasirinkimas

E. Ir V. Ž.I KAC8RAI

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal, Free delivery
S622 So. Racine, 434-1113

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

IŠNUOM. 4 kamb. butas, 3 aukšt. 
užpak. 833 West 33rd Street. 
Skambinti po 5 v. v. 376-3951

Išnuom. kambarys su privačiu įėji
mu ir vonia naujame name su centr. 
šaldymu priešais Marquette parką, 
7153 W. 71 St., 778-6698.

HELP UANTED VYRAI

ROUTEMEN
Excellent opportunity to advance in 

a rapidly growing company. Health, 
accident, major medical and life in
surance. Holidays and vacation with 
pay. Salary $175 a week and up.

TRI-R VENDING (SERVICE 
1401 W. North Avė. 

CHICAGO, ILLINOIS

experienced 
SHIPPING ROOM 

HELP
Permanent - Siek - Benefit 

- free hospitalization & pension 
plan, paid holidays, in air condi
tioned shipping room. Mušt 
read and write English.

Hrs — 8:30 to 5 p. m.

Contact Mr: Karas at 
' SU 7 0977

HELP VVANTED — VYRAI

WE NEED
★ SPOT VVELDERS
★ ARC VVELDERS
★ DRILL PRESS
★ PIPEFITTERS
★ ELECTRICIANS

(Class B)
★ GRINDERS

(Flexible Shaft)
★ ASSEMBLERS

(With Mechanical Ability)'
Mušt have good work record. For Commercial Kltehen Eąuipment. 
Merit raises, paid holidays and vacation, & other co: fringe benefits. 

APPLY IN PERSON
G. S. BLAKESLEE and COMPANY

1844 So. Laramie Avė., Cicero, IU. (Douglas Pk. “L”, 1% blocks)

STARTING RATES
2.50 per hr.
2.74 per hr.
2.50 per hr.
2.74 per hr.
2.74 per hr.

2.74 per hr.

2.50 per h r.
2.74 per hr.

HELP VVANTED — MOTERIS

BINDERY GIRLS
Experienced or will train.
Full time, steady work.

All company benefits.
INDEX SALES CORPORATION 
1401 VV. Jackson — Tel. SE 8-1511

W O M E N
Interesting light factory vvork. 

Steady -— Good transportation. 
Kringe benefits 

Ask for Mr. Lipinis 
Apply at

VINYL-VVELU PRODUCTS CO. 
INC.

225 VV. Huron Tel. DE 7-2316
SWITCHBOARD OPERATOR for 
South aide manufacturing compa
ny. Good starting salary. Phone 
Leo Grumulaitis ^E 8-2109.

REGISTERED NURSES
7 a. m. to 3 p. m. and 

11 p. m. to 7 a. m. 
L.P.N.’S BY EDUCATION 

3 p. m. to 11 p. m.
Phone Miss Garrnvvay 756-5200

Suburban Convalescent Center
120 WEST 26th ST.

SO. CHICAGO HEIGHTS

HELP VVANTED VYRAI

AGENCY Management Trainees —
Major life and health Insurance com
pany has open ng for 2 men in 
management training program. The 
men seleeted will be given complete 
management training, inereased re- 
sponsiblities, revvarding future. Start
ing salary $7,000 - $12,000. Usual 
fringe benefits.

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

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

Zayre Corporation
REVOLVING CHARGE 

COLLECTOR
South Side Location. Excellent Co. 

Benefits. Salary Open.
11700 South VVestern Avenue

Tel.: F. G. Kunert, 238-2560
REG’D PHYSICAL THERAPIST

Full time
Phone Miss Carraway 

Suburban Convalescent Center
120 VVest 26th Street 

So. Chicago Heights, Illinois

Reikalingi patyrę 

plieno detaliuotojai 
ir

tikrintojai
(Steel detailers & Checkers) 

Kreiptis tel. 922-6684 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiifiiiiiiiiiii 

Experienced 
Photo Laboratory 

Technician
Mušt know Dark Room Pro- 
cedure, Color Processing & 
Black & White Printing for 
large produetion Photo- 
gr&phic Studio.

Call Mr. Wenckus 
296-4443

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimimimiiiiiii

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.



Columbus, Ohio, riaušių metu žuvo du žmonės ir keletas namų sudegė. Mieste įvestas apsiausties stovis ir 
jį saugo tautinė gvardija.

KAIRO, ILL., SKURDO PROBLEMOS
Aštuoni ministeriai trečiadie-, 

nį nutarė atnaujinti savo sėdė
jimo (“Sit-in”) protestą Illinois 
gubemat. Ogilvie’s įstaigoje 
ISpringfielde. Ir šis sėdėjimo 
protestas bus tęsiamas, kol gu
bernatorius nesutiks su jais ap
svarstyti rasinių problemų Cai- 
ro mieste, III.

Kun. Charles Koen, vadas 
Jungtinio fronto Caiiui išgel
bėti, apkaltino Ogilvie “apmau
dingu ir nežmonišku elgesiu” 
aieštuojant antradienį apie 70 i 
demonstrantų valstybės kapito- 
liuje.

Demonstrantai, įskaitant 17 
vienuolių, apkaltinti netvarkin
gu elgesiu. Daugelis jų buvo pa 
leisti už $25 užstatą.

Ogilvie atsisakė susitikti su 
Jungtinio fronto vadu Koenu ar 
kitais šios grupės asmenimis, 
nes jis jau kalbėjęs su Koenu 
ir dabar nuo negrų vadų pri
klausąs “bendruomenės patva
rumas”.

Ankščiau Ogilvie paskyrė 
Chicagos advokatą Paul J. Wis- 
nerį, kuris taip pat yra The Go- 
vernor’s Office Of Human Re
sources direktorius, savo asme
nišku emisaru spręsti rasinėms 
ir skurdo pioblemoms Cair® 
mieste.

Viena vienuolė buvo parblokš
ta ant marmuro grindų kapito- 
lijaus rotondoje, bet nebuv0 su
žeista, kai kilo sąmyšis nepa
klausius policijos įsakymo išsi
skirstyti.

Grupė šaukė: “Mes norime

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)
kad dabartinė JAV lietuvių būk
lė nėra normali. Nei AL Ta, nei 
Bendruomenė neapima visų kraš
to lietuvių. Tikroji Amerikos lie
tuvių bendruomenė pilnu orga
nizaciniu veidu pasirodytų tik ta
da, jeigu sueitų į vienus rėmus 
ALTa ir Bendruomenė. Dabar
tinė ALTa yra kelių organizaci
jų telkinys, toli gražu neapimąs 
visų krašto tautiečių, o Bendruo
menė yra individų junginys, ku
rio veikloje reiškiasi tik dalis to 
krašto tautiečių. Nuo pat Ben
druomenės įsisteigimo JAV-se bu
vo siekta apimti visus, bet pada
rytos klaidos ir skirtingos pažiū
ros nuvedė kitais keliais”.

Diagnozė tiksli, tik nėra len
gvas suradimas sklandžios išei
ties. Altas visų pirma siekė ap
jungti lietuvius, JAV piliečius, 
kad tas junginys turėtų didesnės 
įtakos galingiausios demokrati
nių valstybių -JAV- vyriausybės 
akyse. JAV pareigūnai daugiau 
skaitosi su tais, kurių užnugary 
balsuotojų tūkstančiai. Šiuo ke
liu einant buvo pasiekta laimėji
mų. Liet. Bendruomenė pir
miausia apjungė Lietuvos pilie
čius.

Dabar, kai gyvenimo sąlygos 
beveik visus bus padariusios JAV 
piliečiais, Alto ir L. Bendruome
nės apsijungimui ir darbo koor
dinavimui susidarė naujos sąly- 
gos ir ryškesnis reikalas.

J. Daugi.

pasilikti” ir dainavo “Mes turi
me laimėti” kapitolijaus roton
doje.

Netrukus po areštų, Ogilvie 
išėjo iš savo įstaigos ii žurna
listams pasakė: “Aš nenoriu da 
ryti niekam nuolaidų. Pasakiau 
policijai, kad darytų tai, kas 
reikalinga tvarkai atstatyti”.

(Slesuo Grady, Kristaus krau
jo garbinimo vienuolijos narė, 
yra anglų kalbos mokytoja Šv. 
Teresės akademijoje, mergaičių 
katalikių aukštesnėje mokyklo-

je East St. Louis, Rl.
Masinis areštas respublikoną 

gubernatorių nuvedė į aštrų su 
sikirtimą su Springfieldo bal
tųjų dvasininkais, o taip pat ir 
su Cairo Jungtinio fronto minis 
teriais.

Kun. Frederick A. Roiblee, 
Ulinois Bažnyčių tarybos sekre
torius, pateiškė, kad Ogilvie pa

HELEN MARGIS 
MARGKVIČIliB 

pūgai tėvus Pustei nikiu (ė
Gyveno 4 363 Ko-. Washternvw 

Chicago, III.
Mtr6 liepos 24 d., 1969, su

laukusi senatvės.
Gimė Uetuvoje. Kilo Ift Vil

niaus .apskrities.
AiherUcojc iSgyvėno 81 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Genovaitė Kulikauskas, 
žentas Pruno, anūkai James ir 
Michael.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno (koplyčioje, 4348 So. Ca
lifornia Avė.

Laidotuvės (vyks Seftt., liepos 
26 d. iš koplyčios 8:30 vai. ry
to Ims atlydėtu j Nekalto Pra
sidėjimo šv. Panelės parapijos 
bažnyčia kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės siela. 
Po pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai Ikviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidtottuvėse.

Nuliūdę: duktė, žentas, anū
kai.

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

JUOZAPAS JONAS 
BUTKUS

Mirė liepos 24 d., 1969, 2
vai. iš ryto.

Gimė East St. Louis, Iii.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Costance pagal tėvus 
Leonaltls 3 dukterys: Marianne 
Plttroff, jos vyras Walter, 
Alice Marinos. Eileen Salah, 
jos vyras Sametr, 3 anūkai, 3 
broliai: Antanas Jonas ir
Frunk, švogeris Walter Leonai- 
tis jo žmona Beulah ir dėdė 
Jionas Teik ertas.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So 
Lituanica Avė.

Laidotuvės ivyks šešt., liepos 
26 d. iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčia, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas i Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šlpse laidtottuvėse.

Nuliūdę: žmona, dukterys, 
broliai, anūkai, švogerls, dėde.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. 927-3401

Brangiai motinai
A -J- A

MARIJAI BISKIENEI
mirus, jos sūnums inž. KĘSTUČIUI ir GEDIMINUI 
BISKIAMS bei jų šeimoms ir kitiems artimiesiems gi
lią užuojautą reiškia

Lemonto Maironio 
Lituanistinė Mokykla

A + A
ZIGMUI PAULIONIUI

Kanadoje mirus, broliui VYTAUTUI, ruošiamos Mari
jampolės gimnazijos monografijos reikalų vedėjui, ve
lionio šeimai ir kitiems giminėms kartu liūdėdami 
reiškia užuojautą

Monografijai leisti komitetas ir 
redakcija

A. + A.
MARIJAI BISKIENEI

mirus,

ssūnms Gediminui ir Kęstučiui Biskiams ir 
jy šeimoms gilią užuojautą reiškia

Valentina ir Pranas Mažeikai
------------Sf S a 1 V B: A t:

.daręs “didelę psichologinę fldai- 
, dą”, atsisakydamas susitikti su 
Koenu.

Bažnyčių taryba turi 5,000 
protestantų bažnyčių su pusan- 

,tro milijono narių.

Kun. Frank Westhoff, Švč. 
Sakramento parapijos, didžiau
sios katalikų parapijos Spring-! 
fielde klebonas, įteikė guberna
toriui laišką, kuriame sako, kad 
gubernatorius nesupratęs jaut
rios Cairo miesto padėties, Cai
ro problemas reikia spręsti ne 
lūkuriavimu, bet darbu. Cairuii 
tuojau tori ateiti valdžios pagal
ba. Caire įkilo neramumai dėl 
rasinių nesutarimų ir skurdo. 
iTen neramumai prasidėjo anks-

MOTERYiS IR VYRAI

Vokiečių mokslininkų duome
nimis, moterys savo fizine jėga 
“atsilieka” nuo vyrų 53%. Šio 
natūralaus skirtumo nepavyko 
pašalinti specialiomis treniruo
tėmis, nes moterų jėgos prieaug 
lis vienodose sąlygose tesudaro 
43% vyrų jėgos prieauglio.

Visai kitokie širdies veiklos 
patikrinimo iezultatai: esant vie 
nodam apkrovimui, moters šir
dis funkcionuoja efektyviau, ne 
gu vyro.

Kai dėl intelekto, tai ekspe
rimentinė psachalogija teaptiko 
tiktai nežymius skirtumus: mo 
terys šmaikštesnės kalboje, ga
besnės svetimoms kalboms ir

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. liepos mėn. 25 d.

— Pirmas kabelis per Atlan
tą pravestas 1858 m.

— ltal inžinierius Girelis pa 
eistatė namus, kurie visada at 
sisulka langais į saulę.

AND LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWIC2, Prez.

tyvą pavasarį. pastabesnės. 2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Netekusios brangios motinos

A. -f A. MARIJOS BISKIENĖS, 
sūnums GEDIMINĄ ir KĘSTUTĮ, jų šeiūias ir artimuo 
sius nuoširdžiai užjaučiame.

Mokamas už Vienu Me- Naujas aukštas divl-
tu Certifieatų suskaites dendas mokamas ui

Minimum $5,000.00 \ investavimo suskaites.

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

„ __ PIRMAD, lr KKTV1KTAJD............. » t. r. jtl» t. T.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD....................9 v. r. Iki 6 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r Iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

Aldona ir Juozas šulaičiai 

Dalia ir Edmundas Remiai

A. -J- A.
SOFIJAI PUNIŠKIENEI mirus, 

jos vyrą JON& dukterį HYPATIJJĮ, sūnų HENRIKU 
ir jų šeiinas bei kitus artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame.

Pavilčių šeimos

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitlea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

Mielam kolegai
INŽ. KĘSTUČIUI BISKIUI 

IR ŠEIMAI,
jo mamytei mirus, gilią užuojautą reiškia PETKUS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 71 st Street Tel. 476-2345
1410 So. 50fh Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Chicagos Lietuvių Golfo 
Klubas

A. -į- A.
ZIGMUI PAULIONIUI

Kanadoje mirus,
brolį Vytautą su šeima nuoširdžiai už jau 
čiame.

Marija Graužinienė su Maryte 
Sofija ir Juozas Graužiniai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Pianų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

A. -J- A.

URŠULE MICKEVIČIŪTE
Gyveno 2407 West 68th St.
Mirė liepos 24 d., 1969, 8:20 vai. ryto, sulaukusi 74 m. amž
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilkaviškio apskrities, Pajevonio pa- 

rapjos. Amerikoje išgyveno 19 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Vincas, Kanadoje 2 sese

rys: Petronėlė Poškienė ir Teresė Galinienė su šeimomis, Kanadoje 
brolio duktė Birutė Enzelienė su šeima ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Priklausė Tretininkų Dr-jai ir S.L.A kuopai 134.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Wes- 

tern Avė.
Laidotuvės Įvyks pirmad., liepos 28 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta j Šv. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: brolis, seserys, brolio duktė.

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

lllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(IiAGKAVVICZ)

2424 W. 69th Street TeL REpublle 7-1213 
2814 W. 23rd Place_______ Tel. Vlrginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

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

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

Ir kitokioms progoms

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, BĮ. Tel. OL 2-1003

BEVERLY 11II d. S GĖLINYČIA 
21-13 W. BSrd Street, Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834 ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

SKELBKJTES “DRAUGE1
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X Litnania futbolo komanda 
žais draugiškas futbolo rungty
nes prieš Viking šj sekmadienį 
2:30 v. p.p. Marąuette Parko 
aikštėje.

X Lietuvių Isterijos draugi
jos valdybos posėdis jvyks š. 
m. liepos 30 d. 7 vai. vak. A. 
Rūgytės bute, 6547 So. Washte- 
naw Ave. 8 vai. bus J. Dainaus 
ko paskaita, visi nar iai ir jų bi
čiuliai kviečiami dalyvauti.

X Gediminas Kazėnas, dirbąs 
struktūrinės inžinerijos srityje, 
jau aštunti metai dainuoja ba
ritonu Chicagos Lietuvių ope
ros chore ir ketvirti metai iš 
eilės yra valdybos vicepirminin
kas. Jo pagrindinės paieigos 
yra rūpintis dekoracijų reika
lais. 'Šiame darbe Gediminas tu
ri didelį patyrimą ir yra paro
dęs daug sumanumo ir kietumo 
derybose su dekoracijų gami
nimo firmomis.

X Marija Kraudamas kalbė
jo apie Lietuvą Clearing Civic 
lygoje. Ji papasakojo apie Lie
tuvos istoriją ir papročius. Ma
rija yra Balzeko kultūros mu
ziejaus Moterų gildos pirminin
kė.

X Ignas Dubauskas, sr., Rio 
Janeiro, Brazilijoje, “Draugui” 
stiprini paskyrė 5 dol. auką. 
Ačiū.

x Virginijos S. Slivhiskaitės 
ir Romo J. Kankaus jungtuvės 
įvyks liepos 26 d., šeštadienį, 2 
vai. p.p. švč. P. Marijos Gimi
mo bažnyčioje. Vaišės 7 vai. v. 
The Sabie Room 8900 West 
95th ISit. Hiekory Hills, UI.

X E. Osiukevičienė, Chicago, 
III., mūsų dienraščio uoli skai
tytoja ir koiespandentė, parė
mė mūsų dienraštį 10 dol. auka. 
Dėkojame.

x Lietuvių Foto archyvas 
ruošia linksmos nuotaikos subat 
vakarį su šakiais, skania lietu
viška vakariene liepos 26 d. 6 
v, v. Union Pier, lietuvių vasar
vietėje, Community salėje.

X Leonardas Dambriūnas, ži 
namas lituanistas, ilgametis 
“Gimtosios Kalb°s’’ redaktorius, 
mokytojų studijų savaitėje pra 
ves lietuvių kalbos seminarą.

X šv. Kazimiero seserų rėmė
jos turės vasarinį bazarėlį vie
nuolyno sode, 67 ii' Rockvvell 
St., liepos 27 d. nuo 2 iki 6 vai. 
p.p. Bus gražių dovanų ir ska
nių valgių. Visi kviečiami atsi
lankyti ir paremti naujos staty
bos fondą.

X Cicero Jūrų šaulių Kuopa
“KLAIPĖDA” ruošia ateinantį 
sekmadienį, liepos mėn. 27 die
ną Spaičio darže linksmą pik
niką — gegužinę. Veiks baras 
su užkandžiais, bus dovanų ir 
šokiams gera muzika, pradžia 
12 vai. dieną.
Kviečiame visus tą dieną links

mai praleisti laiką su Cicero 
Jūrų šauliais. (pr.)

Valdyba ir Parengimo 
.Komisija

X Reikalinga tarnautoja ben
dram įstaigos darbui. Pašauki
te telefonu VI 7-7747 (sk)

X Amerikos Lietuvių Tauti
nės s-gos Chicagos skyrius lie
pos 26 d., šeštadienį, rengia — 
tradicinį vasaros balių gražioje 
Jonyno salėje, Veden Rd., Ches
terton, Indiana. Baliaus pradžia: 
'kokteiliai — 6 v. v. Vakarienė 
— 8 v. v. šokiams gros geras 
orkestras. Kas norės prieš ir po 
baliaus galės gražiame baseine 
pasimaudyti. Skyriaus valdyba 
kviečia narius, bičiuliu® ir pla
čiąją lietuvišką visuomenę lie
pos 26 d., šeštadienį atsilankyti 
į šį rengiamą balių ir ,'gražiai 
praleisti laiką. Baliaus, bilietų 
ir kitais reikalais prašom kreip
tis į P- Eleną Matutienę, 2022 
W. 51 str., Chicago, UI. 60609. 
Tel. PR 8-4236. (pr.)

X Elena Verbela Katalikių 
Moterų sąjungos veikėja ir Mia
mi kuopos organizatorė, ne tik 
veikia lietuvių tarpe, bet ji ir 
jos vyras Jonas atsidavę dirba 
našlių ir našlaičių labui skirto
je organizacijoje, Oi der of the 
Moose. Elena atvyks į Chicago 
liepos 28 d. dalyvauti Conrad 
Hilt°n Hotel suvažiavime, kur 
jai bus įteikta “cap ir gown" 
garbės ženklas už pasiaukojimą 
labdarybei.

X Lietuvių kultūros muzie
jaus Chicagoje įkūrėjas ir savi
ninkas St. Balzakas “Draugo“ 
60 m. sukakties proga atsiuntė 
laišką, kuriame be kitko rašo: 
“Suprantama, jog šešiasdešimt 
metų lietuviško žodžio — rašto 
— kalbos dirvosuose bei tauti
nės, religinės, mokslinės ir kul
tūrinės veiklos kelyje, lietuviš
kam laikraščiui išeivijoje, išgy
venti teko ne vien tilk malonu
mus bei sėkmės laurus skinti. 
Tačiau, sukakties metų duome
nys liudija, kad “Draugo” įstei 
gėjų ir jo vadovų — redakto
rių ilki šiol eita ir tebeeinama 
teisingu ideologiniu — tautiniai 
lietuviškas kultūros ir religinės 
minties bei dorovės puoselėjimo 
keliu.”

X Petras Gruodis, mūsų skai 
tytojas Chicagoje, “Draugui” 
paremti prisiuntė 5 dol. auką. 
Dėkojame.

X Irena Radzevičiūtė šiais 
metais baigė Urbanoj studijuo 
ti pedagogiką. Į universitetą į 
stojo gaudama Marijos aukšt. 
mokyklos garbė® stipendiją ir 
tęsė studijas pačiais geriausiais 
pažymiais. Universitete gavo pi
niginę stipendiją. Ateinančiais 
metais pradės mokytojos darbą

Detroite Pavergtųjų Tautų antima&'kvinėje protesto demonstracijoje liepos 12 d. dalyvavo 17 tautų atsto
vai, jų tarpe buvo ir 12 lietuvių auto marinos1 su jvai- .riais antikomunistiniais šūkiais. Šioje nuotr. mato
mas automobilis su Detroito “Aušros” mokyklos dalyviais. Iš. kairės mokinys Juozas Račiukaitis, mokyto
ja Stefanija Kaunelienė, mokytojas Vladas Pauža, mokinė Regina Juškaitė, mokinė Virga Pranėnaitė, mo
kyklos globėjas, šv. Antano parap. klebonas kun. Vladas Stanevičius. Ir mažiausios demonstrantės: Auš
ra Croce ir Rožytė Buhagiar. Nuotr. Ed. Vasiliausko

IŠ ARTI IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

__ Ateitininkų Sendraugių
stovyklos užbaigiamojo koncer
to programą atlik® I. Motekai- 
tienės Dainavimo iStudijos mo
kiniai, jų tarpe ir solistas Juo
zas Aleksiu nas. Koncertas įvyks 
šeštadienio vakare, rugp. 9 d. 
Dainavoje. Stovykla tęsis nuo 
rugp. 3 iki rugp. 10 d.

__ Sol. Juozė Augaitytė (iš
Philadelphia, Pa.) šiuo metu 
atostogauja Cape Cod ir iš ten 
siunčia visam “Draugo” štabui 
linkėjimus.

— Frank Annunzio, Illinois 
atstovas JAV kongrese, liepos 
16 d. pasalkė kalbą pavergtų 
tautų savaitės proga, tarp pa- 
vergtųj išvardindamas ir Lietu
vą, reikšdamas pasipiktinimą 
Sovietų kolonialiniu grobuoniš
kumu, neseniai pasireiškusiu ir 
Čekoslovakijos užgrobimu. Jis 
taip pat pacitavo Chicagos me
ro Daley proklamaciją paverg
tų tautų savaitės proga. Visa 
Annunzio kalba išspausdinta 
“Congressional Record” liep°s 
18 d. laidoje.

X St. Bonaventūre Prep. 
Sehool (Sturtevaint, Wisc.) va
dovybė prašė pranešti, kad mo
kiniai, norintieji lankyti šią mo 
kyklą turi paduoti prašymus iki 
šio mėn. pabaigos. Kadangi į 
mokyklą yra priimamas ribotas 
mokinių skaičius, tai norinčius s 
lankyti šią mokyklą prašome 
paskubėti. Buvusiems Šv. Anta
no gimnazijos auklėtiniams yra 
duodama pirmenybė. Iki šiol jau 
įsiregistravo 18 lietuviukų. Dėl 

' informacijų galima skambinti:
* 476-6512 arba 737-8823.

X Kęstutis Dirkis, Pasaulio 
Pilotų unijos kasos valdytojas,

«■ -

B

— Benigna Marčiukaitytė,
baigusi Simmons kolegiją Bos
tone, Mass., dirbanti Briusely
je, Belgijoje, atostogaudama

buvo išvykęs į Los Angeles lie- Almerioj, Ispanijoje, žinomo ak 
p°s 17 d. dalyvauti Federalinės ' toriaus Vic Morrow, vądovau-
valdžios Taupymo kasų konfe-

Urbanoje, kur mokys protiniai rencUoie> o liepos 18—-19 d. lan
atsilikusius vaikučius.

x Dalia ir dr. Arvydas Tau
rai susilaukė sūnaus Jono - Ar 
vydo. Jie jau augina 'kitą sūnų 
Ričardą — Povilą. Dr. Tauras, 
gydytojas — rezidentą® vienoje 
Milwaulk.ee Wisc., ligoninėje, ne
seniai įsigijo chirurgo specialy
bę ir dabar toliau siekia plasti
nės chirurgijos daktaro laips
nio. Nauju anūku džiaugiasi se
neliai Marija Dičpinigaitienė ir 
daktarai Aldona ir Vytautas 
Taurai 'bei jaunojo tėvo brolis 
dr. Šarūnas Tauras.

X Aldona Radzevičiūtė baigė 
Marijos aukšt. mok. su garbės 
stipendija (Hlin'°is State), taip 
pat gavo piniginę stipendiją 
(Special County Scholarship).
Pasiruošusi studijuoti farmaci
ją. Pirmuosius studijų metus
pradeda Urbanoje, kur- gyvens ribotas. Vyksime kartu, 
arti savo sesutės Irenos. 1 kviečiami laiku atvykti.

kosi Meksikoje tos organizaci 
jos reikalais.

x Naujausiame “Laivo” (lie 
pos 26 d.) numeryje yra aktua 
lių ir naudingų pasisakyti 
straipsnių: Kas įvyko po pen
kių šimtmečių Šveicarijoje, Eid 
ves tyrinėjant, Jaunimas — pįr 
masis mūsų rūpestis (A. P. 
Bagdono), Šventoji Dvasia 
(vysk. V. Brizgio), Moters ža
vingumas, Prisiminimų nuotru- 
pos (R. Raslavičienės įspūdžiai 
iš kelionės Afrikoje), Nauji mo
kesčiai (kun. J. Prunskio), Kas 
kiekvienam žinotina apie Medica 
re apdraudą (Pr. šulo), Rudenio 
kelias (novelė Myk. Muraičio).

I Taip pat yra apžvalga iš lietu- 
i vių gyvenimo ir truputis politi
kos.

x Alvudo kultūrinis vakaro
jimas Marąuette Panke, ties 
69 gatve prie Šv. Kryžiaus ligo- 

! ninės, šį šeštadienį, liepos 26 d. 
nuo 4 v. p.p. Vaikų užėmimas, 
visų kultūrinis pasirodymas 
prie mikrofono, lietuviška muzi 
ka, užkanda, vakare vaikams ir 
suaugusiems filmai. Visi kvie
čiami. Alvudo ekskursija į vyš
nyną ir mėlynyną šį sekmadienį 
liepos 27 d. 7 v. r. nuo Jaunimo 
centro. Vykstama greitkeliu iki 
7 išvažiavimo — apie 80 my
lių, Indian°n. Vyšnios specialia 
ekskursijai nuolaida po šešis 
centus svaras (pusiau rūkš- 
čios). Grįžtant sustosime mė
lynėse — jų svaras 20 centų. 
Patys renkamės. Dalyvių skai
čius su savomis mašinomis ne-

jančio televizijos “Combat” fil
mų serijai, buvo pakviesta fil
mų vaidintoja. Laukiama, kad 
ją bus galima pamatyti greitu 
laiku filmų ir televizijos ekra- 
nuose. B. Marčiukaitytė yra dūk 
tė Liucijos ir dr. Antano Mar- 
čiukaičių, gyvenančių 601 E. Ce 
dar St., Gillespie, III. Baigusi 
Gillespie aukštesniąją mokyklą 
su garbės pažymėjimu, studija
vo Bostone. Kurį laiką buvo 
šen. P. Douglas sekretorė Wa- 
shingtone.

OID. BRITANIJOJ
— Dr. Antanas Rukša, nuo

lat gyvenąs Augsburge, Vokie
tijoje, lankėsi Anglijoje ir bu
vo sustojęs Lietuvių namuose.

— Dariaus Girėno skridimo 
sukaktį mini LV13 Ramovės 
Manchesterio skyrius. Progra
moje J. Levinsko paskaita ir 
meninė dalis.

— Derby DBLS skyrius pa
kankamai sėkmingai veikia. 
VII. 12 d. suruošė Dariaus - Gi 
lėno 36 metų skridimo sukak
ties minėjimą.

— Solisčių V. Vainoriūtės -
Gasperienės ir V. Galbuogytės 
koncertas Manchesteryje, kurį 
suruošė vietos DBUk skyrius, 
pavyko sėkmingai.

PRANCŪZIJOJ
— Prof. G. Matorė, žinomas 

lietuvių bičiulis, Prancūzijos 
Liet. fcendruomenės 'krašto ta
rybos narys, dėsto Paryžiaus 
universitete — Nanntene. Jo 
rūpesčiu įsteigtas universiteti
nis ryšių komitetas, kurio tiks-

Visi | las padėti sugrąžinti tvarką 
universitetuose. G. Matorė yra

BALTIJOS KRAŠTŲ KANKINIAI
Pavergtųjų Tautų Savaitės minėjime Daytone

Dayton, Ohio, jau susidariusi tųjų tautų savaitės proklama- 
tradicija, kad Pavergtųjų Tautų ciją, o Julius Raištikjs, ji-. — 
savaitė minima prie lietuvių Daytono mero. Amerikos him- 
Trijų kryžių šventovės. Lietu- no giedojimui vadovavo Štepo- 
viams daugiausia tenka ir pa- nas Bučmys ir Julius Raštikis, 
sidarbuoti organizuojant minė- Steponas Bučmys taip pat solo^ 
jimą, surandant draugų, kurie giedojo per šv. Mišias. Vėliavas 
Pavergtųjų tautų savaitę parėk sveikinant trimitavo Larry Di- 
lamuotų per spaudą, radiją ir Carlo. Baigos maldą sukalbėjo 
televiziją. kun. T. Narbutas.

Šįmetinis minėjimas buvo lie Minėjime dalyvavo įvairių 
pos 20 dieną ir dėl lietaus tu- tautybių žmonės. Prie Amerikos 
rėjo įvykti lietuvių šv. 'Kryžiaus vėliavos buvo Lietuvos, Latvi- 
parapijos salėje. Lietuviai susi- jos, Estijos, Amerikos užsienio 
rinko tuoj po Mišių, kuriose karų veteranų, šv. Jono vyčių, 
kun. Titas Narbutas lietuviška- Kolumbo vyčių ir k. Gėlių prie 
me ir angliškame pamoksle pa- Trijų Kryžių kankinių paminklo 
biėžė, jog rūpintis ir darbuotis parūpino; latviai, estai, lenkai 
dėl pavergtųjų laisvinimo yra ir lietuviai.
krikščioniškoji dorybė, kurią vi-j Po minėjimo visi salėje vai
si turime praktikuoti. šinosi įvairių tautų moterų kep

_ x .... , .... tais sausainiais ir šaltais gėri-
Pats rn.ne3.mas buvo tttra, Vaiiėms vadOTavo Mari.

taiptautims. Programos vedė
jas buvo jaunųjų demokratų 
už laisvę atstovas Pierre A.

ja Lukienė.
Minėjimas užtruko tik 40 mi-

Klaff J,r -Paskaita — savo i-'"“41'1' Ut
? s_ pasidarbuoti nemaža asmenų.

spudzms ,S keliones ,po Rus.» JoMS y ,
tr jos užimtus kraštus skaito Ant4naB ^,ėmis _

autorius. Daytono buvęs teisėjas William', Ražaugkae, susiaSinėjl.
H. iVtfflf, išryškindamas ; _ k^udeiža, putoi-
jimo persekiojimų Sovietijoj. kavimu _ MacNab.
Lietuvaite tonute Masihonyte, ■ Martin v,,(maniB
estaite Oive Kask ir latvis Mar- ..... . ... .v radiją liepos 17 dieną. Apie mi-tin Vikmams paskaito po 10 m Da
kiekvieno Baltijos krašto komu- čial. „D Ncws., k
Įimtom režimo aukų Parody-.„jDurnal Herald ir Cincitottti 
ta, kaip komunistai žudo įvai

kelių svarbių veikalų
— V. Benetas, lietuvis buv. 

legijonierius, nuo 1953 m. gyve
na Madagaskare, turi darbą Mo- 
rombe mieste, yra gausios šei
mos tėvas. Džiaugiasi retkar
čiais gaunąs “Prancūzijos lie
tuvių žinias”. Jis labai norėtų, 
kąd lietuviai su juo susiraSinė- 
t ir atsiųstų spaudės. Jo adre
sas: V. Benetas, Compagnie 
Marseillaise de Madagaskar,
Morombe, Republiąue Malga- 
che.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE |

— Kuršių nerijoje, prie Bal- j 
tijos jūros miškuose, šiuo metu I 
laikosi 25 briedžiai, apie 1301 
stirnų, 45 šernai. Prieš II pa
saulinį karą čia buvo apie 260 
— 280 briedžių ii žymiai- dides
nis kitų žvėrių skaičius.

— Salatės ežeras, Vilniaus
apylinkėse, užima tik 7,4 hek- valstijos legionierių dalyvauja 
tarų plotą. Turi pusiasalį ir ne- gavo metiniame suvažiavime 
didelę salę. Ežeras garsus savo Palmer House, Ohicagoje. Illi- 
vandeniniais augalais — biolo- noįs legionierių dalinys mini 
gams atveria turtingą povainde- savo gyvavimo 50 metų suikak- 
ninį pasaulį. Jame randama be- įj šiandien legionierių suvažia- 
veik visų sistematinių grupių
gyvūnų. Daley, o rytoj — Illinois guiber-

— Visuose 73-iuose Lietuvos na-torius Ogilvie.
vandens baseinuose 1968 metais Didinga legionierių eisena bus 
perėjo 130 porų gulbių ir laikė- sckmadienį Michigan Ave. 
si 269 neperinčios gulbės. Kai j
kuriuose lizduose gulbės peri po

rių luomų žmones: vyskupus, 
ūkininkus, mokinius, mokytojus, 
valstybininkus, gydytojus, pro-

arkivyskupijos laikraštis “Ca
tholic Telegraph”. Televizijos 
tinklas 2 minėjimą filmavo, 
ypač tautiniais drabužiais pasi-fesorius, gailestingas seseris ir x . ... ...6 & puošusios mergaitės. Minėjimą

Mykolas Petkus, Jr. paskai
tė Ohio gubernatoriaus Paverg-

sveikino vietos respublikonai it’ 
kongr. Charles Whalen, jr.

T. A.

CHICAGOS ŽINIOS

dešimtį ar daugiau metų.

NAUJAS KAULŲ LIGŲ 
SPECIALISTŲ DRAUGIJOS 

PIRMININKAS

Dr. J. Scott Heatherington, 
50 metų amžiaus, Gladstone, 
Ore, antradienį įvesdintas į 
Amerikos kaulų ligų draugijos 
pirmininko pareigas Diake 
viešbutyje, Chicagoje. Kaulų 
ligų specialistų suvažiavimas 
truko savaitę; apie 300 osteo- 
patų dalyvavo konvencijoje, ši 
draugija turi 10,500 narių,

Dr. J. Scott ’ Heatherington 
yra Amerikos kaulų ligų drau
gijos 72-asis prezidentas.

DU šose mokyklose, šiais pakeiti- > 
mais baltųjų ir juodųjų moko
masis personalą® galės ibQti 
maišomas. r »

Švietimo taryba, pagal naują 
planą mokytojams perkelti, nu
tarė sušvelninti mokytojų per
kėlimo eigą ir pasiūlė priedinį 
mokestį tiems mokytojams, kų- 

7* Tu• * ““’r“*“,: rie sutiks savanoriškai persikel-
ti is vienos mokyklos j iki tą — 
iš juodųjų į baltųjų ir priešin- 
gai.

švietimo taryba pasiuntė mo 
kytojų perkėlimų pakeitimo pla 
ną JAV-ių teisingumo žinybai, 
kuri prieš dvi savaites grasė 
Švietimo tarybą traukti atsa- 

palailkys

DIDIEJI LEGIONIERIŲ 
SUVAŽIAVIME

Daugiau kaip 8,000 Illinois

PAKEITIMAI TEISĖJŲ
Apylinkės teisėjas Daniel J.

IMcNamara šiom dienom pasldr komybėn) 
ta® Illinois Apelicinio teismo1
nariu. Jis paskirta® vieton tei
sėjo Artihuro A. Sullivano, ku
ris mirė liepos 11 dieną. Jis 
taip pat buvo ir altematas Ape 
liaciniame teisme.

Apylinkės teisėja® George N. 
Leighton paskirtas .pakeisti 
McNamarą kaip altematas Ape 
liaciniame teisme.
ŠVIETIMO TARYBA KEIČIA

MOKYTOJŲ PERKĖLIMO 
POLITIKĄ

Švietimo taryba visais balsais 
trečiadienį patvirtino mokytojiį 
perkėlimo iš vienos mokyklos į 
kitas pakeitimus Chicagos vie-

Apollo 12 astronautai Charles Conrad ir Alan Bean, kurie lapkričio 
mėnesį vyks į mėnulį. Jie čia matyti beseką Apollo 11 astronautų žygius.

atskirtus mokomuosius štabus.
MARSE ESĄ SAUGIAU 

NEI MĖNULYJE
Chicagos mokslininkas An

thony Turkevich įsitikinęs, ikad 
žmogui nusileisti ant Marso esą 
saugiau negu ant mėnulio. Mat, 
Marša® turi angliarūgščio at
mosferą, kurioje lengviau yra 
žmogui pasigaminti deguonio, 
kurio jam reikia turėti.

A. Turkevicth yra Chicagos 
universiteto chemijos profeso
rius.

CICERO KOLONIJOJ
— Pavergtųjų tautų paradas

dalyvavo ciceriškiai J. Breivė, 
J. švedas, S. Paulauskas, kun. 
Vilkaitis, K. P. Deveikis.

— Westem Electric, švenčia 
savo šimtmetinį, ta proga visi 
gavo medalį. 1913 metais buvo 
55 pensininkai gi šiais metais 
jau yra 12,919. Iš to skaičiaus 
35 yra pasiekę 50 metų tarny
bos ir dar 22 Jaukia savo aukai 
nio jubiliejaus. W. C. Jankaus
kas šiai® metais atšventė aukai 
nį jubiliejų. .Sveikas triūsia apie 
namus su žmonele. Yra veiklus 
Raudonos Rožės klube.

— Susirinkimų nėra, tik vai 
dybos nariai budi, ypač finan- 
s sekretorius C. Genis, 1611 So. 
49th Ct. Raudonos Rožės klulbo 
ir Kareivių draugijos nariai tu
rėtų atminti sekretoriaus adre
są.

— P. B. Stangenbergienė, P. 
Činifkienė sunegalavo. Pažįstami 
linki greit pasveikti. K.PJ).

Milwaulk.ee

