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TRUMPAI
Madride vei lietuviškai
Nuo rugsėjo mėn. atgaivinamos 

lietuvių k. programos
NEW YORK. — Po ilgų ir 

sudėtingų pastangų, Madride 
yra sutikta atgaivinti Madrido 
radijo programas Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai. Numatoma, kad 
jos pradės veikti nuo rugsėjo 
mėnesio vidurio. Lietuviškos 
programos bus perduodamos 
kasdien po 15 minučių, nuo 
19:30 iki 19:45 vai. Madrido lai
ku. Parengiamieji darbai pro
gramoms perdavinėti ir joms 
informacine medžiaga aprūpinti 
jau pradėti. (Elta)

Vliko pirm. 
sveikino R. Nixonę

Tai paguoda visai tautai...
NEW YORK. — Vyriausio 

Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas dr. Juozas K. Va
liūnas pasiuntė tokią telegramą 
JAV prezidentui Nixonui:

“Vyriausias Lietuvos Išlaisvi • 
nimo Komitetas turi garbės 
sveikinti Tamstą ir Astronau
tus sėkmingai užbaigus Apollo 
11 Skrydį, kuriuo atveriamas 
mėnulinis amžius. Šis pasakiš
kas laimėjimas rodo, j kokias 
aukštybes gali iškilti tikrai lais
va visuomenė.

Sovietų pavergtai lietuvių tau 
tai šis amerikiečių žygis yra di
delė paguoda. Savo technologi
ja Amerika pagelbės visų kraš
tų žmonėms pasiryžime nugalėti 
visokias kliūtis, taip pat ir tas, 
su kuriomis tenka susidurti že
mės rutulyje.

Amerika turėtų pastūmėti 
ir laisvės ribas

Amerikai kylant į naujus išo
rinės erdvės tolius, mūsų nuo
širdžiausias noras yra, kad ji 
pastūmėtų priekin taip pat ir 
laisvės plotų ribas tiek, kad ir 
mūsų tebevergaujanti Lietuva 
taip pat galėtų ragauti laisvės 
vaisiaus.

Šia proga, Pone Prezidente, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas linki Tamstai ir 
amerikiečių tautai nesiliaujan
čios sėkmės visuose erdvės ir 
žemės plotuose.” (Elta

’• Salvadoro kariai iau ati
traukiami iš užimtų sričių Hon
dūre.

Gloria Diaz, 18 m. amž. filipinietė, 
išrinkta “Miss Universe”. Čia ji J. 
Tautose New Yorke. Maniloje ją 
sveikino milijonas gyventojų.

Kardinolas Paulius Zoungrana, iš 
Aukšt. Voltos respublikos, antrasis 
Afrikos kardinolas: “Afrikai reikia 
ne cilinderių, bet rūbų...”

Afrikos kardinolo 
pažiūros

Pasaulis mumis nesidomi...

Kardinolas Paulius Zougrana 
konferencijoje išryškino Afriką 
palietusius sunkumus. Esą, Af
rika smunka ūkiniu požiūriu ne 
tik dėl socialinio ar politinio ne
pastovumo, bet ir dėl pasaulio 
abejingumo. Ji nevaidina pasau
ly didesnio vaidmens.

Kenčia, kai kuriais atžvilgiais, 
ir Afrikos Bažnyčia, nes joje per 
maža misijonierių, nepakanka ku 
nigų, trūksta dėmesio švietimui.

Jis pabrėžė: mes turėtume ska
tinti mintį, kad vargšui, bent lai
kinai, nereikalingas joks cilinde- 
ris — jam labiau reikalingi rū
bai. Tai, kas tinka kitur pasau
ly, valstybei ar Bažnyčiai, tas ne
būtinai tiks Afrikoje...

JUGOSLAVIJA 
KVIEČIA NIXONĄ

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos vyriausybė pakvietė j Bel
gradą JAV prezidentą R. Nixo- 
ną. Ar jis pakvietimu pasinau
dos dabar vykdomos kelionės 
metu — dar neaišku. Tiek ži
noma, kad Nixonas šeštadienį 
atvyksta į Bukareštą ir čia iš 
viso praleis 27 valandas, gi sek
madienį, rugpiūčio 3 d. pakeliui 
Anglijoje susitinka su min. pir
mininku H. Wilsonu ir dar tos 
pačios dienos vėlų vakarą turė
tų grįžti į Wasbingtoną.

Pakistanas ir JAV
Pakistane — opus ginklų 

klausimas
LAHORE. — Vienas svar

biausių klausimų, su kuriuo R. 
Nixonui teks šiandien susidurti 
Pakistane, tai — ginklų tieki
mas Pakistanu!. Jų pristatymas 
buvo sustabdytas 1965 m.

Vėliau Pakistanas, negavęs 
ginklų ir iš Maskvos, kreipėsi į 
kom. Kiniją, prašydamas gink
lų paramos. Ją tegavo ribotai. 
Dar vėliau sovietai pažadėjo 
ginkluoti Pakistaną.

Dabar JAV-bėms teks apsi
spręsti, ar vėl tiekti ginklus Pa- 
kistanui, savo įtaką veikiant į 
kraštą, ar leisti Pakistane įsi
galėti sovietams bei Kom. Kini
jai.

Komunistai iškabino 
priešamerikinius šūkius

NEW DELHI, Indija. — Į In
diją atvykus JAV prezidentui 
R. Nixonui, šalia vyriausybės 
iškabintų draugiškų Nixonui šū
kių, sostinės gatvėse pasirodė ir 
prieš JAV nukreipti užrašai.

Komunistų partija iškabino 
šūkius: “Jankiai, pasitraukite 
iš Vietnamo” arba “Mr. Niuto
nai, Indija nebus įtraukta į ag- 
resyvinius planus prieš Aziją.”

Komunistai buvo numatę ir 
juodų vėliavų demonstraciją, 
Nixono atvykimo proga.

AFRIKOJE-INDIJOJE
Popiežius Ugandoje — pirmasis Afrikos kontinente — Pastangos taikai Nigerijoje 
pasiekti — Prez. Nixonas tarėsi su I. Gandhi — Šiandien j.au Pakistane, ryt — Bu
karešte, Rumunijoje

Tūkstančiai sveikino popiežių
KAMPALA, Uganda. — Po

piežius Paulius VI vakar atskri
do į Ugandą, Afrikoje — tai jo 
aštuntoji kelionė, per šešerius 
metus, anapus Italijos ribų. Va
kar jam atvykus, buvo aišku, 
jis pasiryžęs dėti visas įmano
mas pastangas taikai Nigerijoje 
pasiekti. Kaip teigė vienas po
piežiaus palydovų: “Jis mielai 
sutiks Afrikoje būti ir mėnesį, 
kad tik sulaukti taikos Nigeri
joje.”

Lėktuvui nusileidus Entebbe 
aerodrome, 21 m. nuotoly nuo 
Kampalos popiežių sveikino af
rikiečių būgnų garsai ir šimtų 
tūkstančių išpildomos dainos. 
Toje vietoje, kur buvo nusilei
dęs lėktuvas, 1879 m. buvo at
siradę pirmieji katalikų misijo- 
nieriai.
Atvyko su valst. sekretorium 

kard. Villot
Popiežius atvyko, lydimas 

Vatikano valst. sekretoriaus 
kardinolo J. Villot ir kardinole 
Grigorijaus Agaganian, armė
no, Konigreg'acijos tautų evan
gelizacijos reikalams, vadovo.

Kampaloje jau atsirado Biaf-

BUKAREŠTAS LAUKIA 

PREZ. N MONO
Kraštas kukliai informuoja apie 

Nixono viešnagę
Bukareštas. — Rumunija, lauk

dama prez. Nixono — šį šešta
dienį — tebereiškia santūrią lai
kyseną. Gyventojai oficialiai vos 
du kartus buvo painformuoti apie 
būsimą JAV prezidento kelionę į 
Bukareštą — prieš mėnesį ir prieš 
dvi savaites, Ceausescu kalbėjus 
Cluj mieste. Tai suprantama, nes 
Rumunija jau ne pirmi metai 
veda opią užsienio politiką, ku
ri, bent Bukarešto nuomone, tu
rėtų būti nepriklausoma. Tuo pa
čiu nenorima erzinti Maskvos ir 
nuolat keliami draugiški ryšiai 
su sovietais.

Perkėlė kom. partijos kongreso 
pradžią

Būdinga, kad prez. Nixono at
vykimo laukiant, 900 ar dau
giau užsienio spaudos atstovų 
skatinami, Nixonui išvykus, rug
piūčio 4 d., pasilikti ir dalyvauti 
Rumunijos kom. partijos suvažia
vime. Jis, ryšium su Nixono vieš
nage, iš rugpiūčio 4 d. perkeltas 
į rugp. 6 dieną.

Suvažiavime laukiama dele
gacijų iš Sovietų Sąjungos ir Kom. 
Kinijos.

3 valandas su prez. Ceausescu
Pagal jau žinomą neoficialią 

dienotvarkę, į Bukareštą atvykęs 
prez. Nixonas šeštadienį, rugp.
2 d. tarsis su prezidentu N. Ceau
sescu (jis ir partijos vadas) 2 va
landas ir 45 min. Sekmadienį pa
sikalbėjimui skirta dar viena va
landa. Be to, numatyti ir kiti pa
sikalbėjimai, ekskursijos mieste, 
priėmimai.

Bavarijos princas, Kons
tantinas, žuvo ties Hechingenu, 
Vokietijoje, sudužus jo priva
čiam lėktuvui. Žuvo ir du prin
co palydovai.

ros ir Nigerijos delegacijos. 
Vyskupų konferencijoje numa
tyta svarstyti ir taikos Nigeri
joje klausimas ir šiandien lau
kiama popiežiaus žodžio. Jį kon
ferencijoje pasveikino apie 150 
Afrikos vyskupų (iš 350 bend
ro skaičiaus).

Ryt, šeštadienį, Paulius VI 
grįžta į Romą.

Popiežius su vysk. P. Marcinkum 
(kairėje) — šis paruošęs buvus as 
popiežiaus keliones už Italijos ri
bų, žymiai pris dėjo rengiant da
bartinę pirmąją popiežių vykdomą 
kelionę j Afrikos kontinentą

Indira Gandhi, Indijos min. pirmi
ninkė, vakar tarėsi su prez. R. Nixo- 
nu.

Pusė viso krašto gyventojų 
sekė žygį į mėnulį

JAV ambasada Bukarešte savo 
patalpose surengė žygio į mėnu
lį parodą — kasdien ją aplanko 
tūkstančiai, daugiausia jaunimo. 
Manoma, kad patį žygį televizi
joje stebėjo bent pusė Rumuni
jos 20 mil. gyventojų. Televizija 
žygiui buvo paskyrusi 12 valan
dų.

Dabar gi į Bukareštą jau at
vyko nemažiau kaip 200 užsie
nio žurnalistų. Visi jie laukia 
prez. Nixono viešnagės. Jie turi 
vargo su viešbučiais, nes juose 
trūksta vietos. Pati gi sostinė su
1.5 mil. gyventojų, šiuo metu 
vykdo “apsišvarinimo ir pasigra- 
žinimo” vyksmą. Tai supranta
ma...

Vėl pagrobė lėktuvą

KANSAS CITY, Kansas. — 
Užpuolikas vakar nukreipė 
TWA keleivinį lėktuvą į Kubą. 
Lėktuvas skrido iš St. Louis į 
Los Angeles.

< Alaus varžybose Italijoje 
laimėjo G. Verzelletti, vieną lit
rą išgėręs per 14.9 sekundžių.

Aštuntoji Pauliaus VI kelionė
ROMA. — Popiežius Paulius 

VI, po pasaulį keliavęs dar prieš 
jį išrenkant popiežium, save lai
ko “judančiu apaštalu”. Jis per 
6 metus yra aplankęs šiuos 
kraštus bei miestus: šv. Žemę, 
Bombėjų, Indijoje, J. Tautas 
New Yorke, Fatimą, Portuga
lijoje, Tstanbulą, Turkijoje, Bo
gotą, Kolumbijoje ir ?. m. bir
želio mėn. Pasaulio Darbo Or
ganizaciją bei Pasaulinę Bažny
čių Tarybą Ženevoje, Šveicari
joje.

Linkėjo pastovios taikos 
Indijos, pasaulio kartai

NEW DELHI. — JAV prezi
dentas R. Nixonas, vakar, vyk
dydamas politinę kelionę aplink 
pasaulį, atskridęs į Indijos sos
tinę rado tvankų 96 1. F. orą ir 
vidaus politikos įtampą. (Min. 
pirmininkės nesutarimai su Kon 
greso partijos politikais.)

Jį sutiko Indijos min. pirmi
ninkė Indira Gandhi. Aerodro
me Nixonas kalbėjo apie bend
rus visų tikslus ir prisiminė jo 
paties 1953 m., iam viceprezi
dentu buvus, atsilankymą Indi
joje. Anuomet ir dabar jis iškė
lė linkėjimą: ne tik Indija, bet 
ir Azija bei visas pasaulis, jų 
dabartinė karta turėtų sulaukti 
pastovios taikos.

JAV prezidentą sveikino ber.t 
4,000 indų, minioje buvo ir 400 
Vietnamo karo priešininkų, Ni- 
xono adresu šūkavusių: keliau
kite namo... Pats gi preziden
tas, iš auto mašinos išlipdamas, 
keliais atvejais sveikino indus, 
spausdamas jų rankas.

Tarėsi su I. Gandhi — 
ūkio plėtra pirmoje eilėje

Nixonas su min. pirmininke 
aptarė visą eilę Indijai bei tai
kai ar santykiams su JAV svar
bių klausimų. Viena svarbiausių 
temų, tai Indijos ūkinė plėtra 
bei ūkio saitai su kaimyniniais 
kraštais. Paliestas ir opus kari
nių pristatymų klausimas. 1965 
m. įvykus Indijos - Pakistano 
konfliktui dėl Kašmiro, JAV 
buvo sulaikiusios ginklų tieki
mus abiems kraštams. Šis klau
simas dabar persvarstomas.

Vietnamas, santykiai su Kini
ja — vėl klausimai, kuriais In
dijos pažiūros svarbios ir Va
karams, ypač JAV-bėms. Indija 
yra 1954 m. Ženevoje sudary
tos Tarpt, kontrolės komisijos 
narys. Nixonas vėliau pareiškė, 
kad jo pasikalbėjimai su Gandhi 
buvę naudingi.

Lankė Gandhi paminklą, 
sodino medį

Prez. Nixonas pasikeitė vizi
tais su laikinai prezidento pa
reigas einančiu Mohammed Hi- 
dayatullh ir nuvyko prie M. 
Gandhi paminklo, kur pasodino 
medį, šalia 1953 m. buv. prezi
dento Eisenhowerio pasodinto 
medžio.

Vakare ivyko prezidento reng 
tas priėmimas. Šį rytą R. Nixo- 
nas jau atvyko į Lahore, Pakis
tane. Tai paskutinis JAV prezi
dento viešnagės Azijoje tarps
nis — ryt jis laukiamas Buka
rešte, Rumunijoie.

• Bedarbių skaičius Anglijo
je liepos mėn. pasiekė 512.261 
arba 2.2% visos darbo jėgos 
krašte.

Rumunijoje nepaprastai ugdoma pramonė, daug žemės ūkio darbininkų 
pasirenka darbus miestuose. Čia vienos Bukarešto įmonės darbininkai.

Naujausios žinios
Pratęsti mokesčiai

WASHINGTON. — Susita
rus Kongreso demokratams ir 
respublikonams, senatas, 51 
balsu prieš 48, vakar nubalsa
vo pratęsti vad. Surtax 10% 
mokesčių pakėlimo įstatymą — 
vienam pusmečiui. Neabejoja
ma, kad už pratęsimą pasisa
kys ir Atst. Rūmai. Vyriausy
bė įstatymą pratęsti — metams 
— skatina, kaip priemonę sulai
kyti infliacijos pavojus.

A. Kuznecovas lieka 
Anglij°je

Leido pastoviai gyventi 
Anglijoje

LONDONAS. — Sovietų ra
šytojas, plačiai žinomas libera
linių rašytojų tarpe, A. Kuzne- 
cov, pirmadienį vėlai vakare 
dingęs iš viešbučio Londone, tre 
čiadienį atvyko į britų įstaigą 
ir prašė jam leisti pastoviai ap
sigyventi Anglijoje, nes, jo žo
džiais, dėl pastarojo meto prieš 
jį nukreiptų puolimų, jam gy
venti savo krašte nebuvę pake
liama.

Home Office pareigūnas J. 
Callaghan pareiškė, kad rašy
tojui azilio teisė nebuvo suteik
ta. Jam duotas leidimas, pana
šiai kaip ir kitiems, kuriems 
“būtų grėsmė grįžti į jų kraš
tą”. Britai pareiškė, kad Kuzne
covas nebūtų jo krašte perse
kiojamas dėl jo politinių veiks
mų.

Iš esmės, rašytojui buvo su
teikta prieglobsčio, azilio teisė. 
Britai, vengdami “politinio azi
lio” sąvokos, atrodo, siekia iš
vengti galimų diplomatinių gin

Paslaptingoji Indija, kurioje vakar lankėsi JAV prezidentas — 
skurdo, vargo vaizdai pastebimi ne tik provincijoje, bet ir sostinėje

New Delhi.

čų su Maskva.
Prašė paramos dienraščio 

redakcijoje
Kuznecovas, vieną dieną din

gęs be žinios, vėliau atsirado 
“Daily Telegraph” redakcijoje 
— jai tarpininkaujant, rašyto
jas buvo nukreiptas i įstaigą, 
kurios jis galėtų prašyti leisti 
jam pastoviai gyventi Anglijo
je. Sovietų ambasada apie įvykį 
tyli...

Rašytojas, pasišalinęs iš vieš 
bučio, tepasiėmė savo pasą ir 
144 dolerius.

Peiliu prieš W. Išgers
Puolė vietoje valst. sekretoriaus 

ambasadorių
TOKIO. — Ketvirtadienį ae

rodrome, išlydint išvykstantį 
JAV valst. sekretorių W. Ro- 
gers, jaunas japonas, studentas 
su aštriu daiktu puolė ir par
vertė ant žemės JAV ambasa
dorių Meyerį. Manoma, kad už
puolikas neatskyręs politikų. 
Jis savo kišenėje turėjo užra
šus, kuriuose protestuojama 
prieš JAV karių laikomas dujas 
Japonijoje.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 1 d.: šv. Jonatas, šv. 
Almeda, Sudavis, Gauda.

Rugpiūčio 2 d.: šv. Alfonsas 
Lig., šv. Teodota, Taugaudas, 
Varpūnė.

ORAS
,Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien saulė
ta, kiek vėsiau, temp. sieks apie 
80 1. F., ryt — saulėta, be pa
kitimų.

Saulė teka 5:44, leidžias 8:09.
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Redaguoja J. ŠOLICNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, Illinois 60620

APIE CHICAGOS LIETUVIŲ 
GOLFO KLUBĄ

ČLGK savaitgalio išvykoje j 
Tabor Farm — Sodus, Mich., 
dalyvavo 31 narys su šeimomis.

Ten {vykusios golfo varžybos 
tęsėsi dvi dienas ir sekmadienio 
popietėje paaiškėjo laimėtojai.
Su 82 smūgiais I-mą vietą iško
vojo L. Plėnys. “Low net” taurę 
laimėjo dr. O. Nakas. O trejukė 
susidedanti iš A. Bakaičio, N. Juš
kaus ir AL Smolinsko laimėjo 
komandines varžybas.
Kuriems gi nieko neteko, grįžo 
patenkinti namo pigiai nusipirkę 
dėžę braškių.

Liepos 4 d. vienas iš Chicagos 
Lietuvių golfo klubo narių reali- 
azavo kiekvieno golfo žaidėjo sva
jonę. A. Smolinskas, žaisdamas 
Michigan City golfo laukuose, 
ant 3-čios 100 yardų ilgumo sky
lės, naudodamas 9-tą lazdą pa
darė “hole in one”. Galimybė 
ta, pasiekti yra maždaug viena iš 
5 milijonų.

Chicagos Lietuvių Golfo klu
bui priklauso keletas tėvų su sū
numis. Paįvairinimui klubo gol
fo varžybų, liepos 20 d., Glene- 
agles Country Club buvo sureng
ta “tėvo ir sūnaus” golfo išvyka 
su pietomis. Palyvavo 8 poros. 
Varžybas laimėjo O. ir A. Nakai. 
2-rieji pietums grįžo B. ir A. Va
šiai. Pažymėtina, kad išvykoje 
taip pat dalyvavo “tžvo ir duk
ros” dvejukė. J.B.
LITUANICA — VIKINGS 2:1

f
Po puikių Lituanicos laimėji

mų Fortūna klubo turnyre ir pra
ėjusį sekmadienį keli šimtai žiū
rovų Marąuette Parke tikėjosi auk 
Stokos pergalės prieš latvių Vi- 
kings. Deja, šį kartą Lituanica

San Francisco beisbolo komandos 
mušėjas McCovey apsuptas jaunuo
lių, prašančių autografų. Jis buvo 
vienas geriausiai pasirodžiusių žai
dėjų abiejų JAV beisbolų lygų rink
tinių rungtynėse Washingtone.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Naujasis JAV jaunių čem

pionas (16 -mėtis Kenneth Ro- 
goff iš Rochester, N.Y.), vyksta 
į pasaulines, jaunių pirmenybes, 
Švedijoje, su nemaža viltimi, ta
čiau jis tebėra be tarptautinių 
varžybų patirties. Iki šiol pasau
lin pirmenybėse geriausiai iš 
JAV žaidėjų pasirodė William 
Lombardy (dabar didmeįsteris, 
Kunigas), tapęs pasaulio jaunių 
čempionu 1957 m. jaunių p-bėse, 
Belgijoje, pasižymėjo latvis Ed- 
mar Medinis, N. Y., baigęs an
truoju po B. Spaskio, dabartinio 
pasaulio čempiono.

•— Lenkijos čempionas 19- 
metis Ježis Levis laimėjo Liublino 
tarptautinį turnyrą, pakrovęs 8 
tš. iš 10 galimų. Rygietis, did- 
meisteris A. Gipslis baigė antruo
ju su 7,5 tš.

— Harlovv Daly, 85 metų, šį 
pavasarį laimėjo Maine valstijos 
šachmatų p-bes. Jis bus pagerb
tas Naujosios Anglijos ir Grand 
Priz pirmenybėse, rugsėjo 1 d. Sa
lem, N. Hampshire.

Jis, be dvejojimo, tėra vienin
telis Amerikoje tokio amžiaus ir 
pajėgumo šachmatininkas. H. 
Daly anksčiau gyvena Bostone

sužaidė gana kukliai ir vos tik 
išpešė 2:1 pergalę. Įvarčius įmu
šė Mikalauskas ir Ringas.

Ateinančius du sekmadienius 
Lituanica dalyvaus Rams ir Au
rora Kickers rengiamuose turny
ruose. J. J.

KREPŠINIO KURSAI 
KANADOJE

Jau prasidėjo Toronto LSK Vy
tis krepšinio kursai. Jie vyksta 
dailioje vasarvietėje, besirandan- 
čioj 85 mylios nuo Toronto. Rug
piūčio 2-3 d.d. čia pravedamas 
dar ir tradicinis jaunių krepšinio 
turnyras. Chicagos jauniai krep
šininkai taip pat kviečiami jame 
dalyvauti.

Stovyklą praveda žinomas krepi 
šinio instruktorius bei Š- Ameri-j 
kos lietuvių rinktinės žaidėjas F. 
Čekauskas. Treniruočių meto
dai prilygsta žinomom profesio
nalų krepšinio mokyklom. Regis
tracijos mokestis bei stovyklau
tojo išlaikymas tik 35 dol. savai-

F. Čekauskas
tei. Dalyviai bus griežtoje suau
gusiųjų priežiūroje. Be treniruo
čių ir kasdien pravedamų drau
giškų rungtynių, bus rodomi ir 
filmai.

Papildomos registracijos krep
šinio kursams priimamos rugpiū
čio 16-23 ir rugp. 23-30 savai
tėms.

Registracijų reikalais kreiptis:
J. Balsys, 364 Greer Rd. Toronto 
320, Ont. Canada.

— Astronautas YVilliam An- 
ders, vienas iš erdvėlaivio Appo- 
lo VIII įgulos narių, kurie skri
do aplink mėnulį. Kalėdų metu, 
atvyks rytoj į Ohiicagą, kur bus 
jam pagerbimas. Jis ir jo šei
ma vyksta į Graikiją, pasižmo
nėti.

ir lošė už Boylstono klubą. Jį ge
rai pažįsta ir mūsų vyrai. Taut- 
vaišui, Škėmai, Merkiui teko ne
kartą susitikti su juo prie šach
matų lentos.

— Prieš dešimtį metų. 1959 
metai buvo derlingi. P. Tautvai
šas tvirtai dominavo Chicagoje. 
Jis laimėjo Chicagos ir Illinois ti
tulus.

Gediminas Šveikauskas - Bosto
no čempionas. Kazys Jakštas lai
mėjo llinois univ. turnyrą . V. 
Palčiauskąs, 17 m., pakeltas į 
USCF ekspertus, A. Makaitis, 14 
m. tapo pirmuoju iš Bostono į- 
keltu į A kl., jo amžiuj. G. Švei
kauskas laimėjo USCF turnyrą 
New Yorke. Iganas Žalys laimė
jo didįjį Golden Knights 1953 
turnyrą. Kazys Merkis žaidė JAV 
komandoje, pasaulio koresp. p- 
bėse. So. Bostono LPD abi ko
mandos gerai užbaigė MET ly
gos varžybas: I-ji III v. (žaidė G. 
Šveikauskas, K. Merkis, J. Starins- 
kas, L.Šveikauskas, latvis Knoffs); 
antroji - 5 v. iš 15 žaidė R. Ka
rosas, S. Kazlauskas, A. Ivaška, 
Ged. Kuodis, A. Makaitis, E. Spi- 
rauskas.

Kazys Merkia

Dainavoje žaidžiame tinklinį. Nuotr. J. Urbono

VARGINGAS IR SUNKUS PAVERGTOS 
LIETUVOS SPORTINIS GYVENIMAS

Nuolat sekant tėvynės sporti
nio sąjūdžio eigą ir atsiektus 
laimėjimus varžybinėje plotmėje, 
matome paskirų sp. šakų įvai
riose rungtyse iškilių pasekmių 
ir vertingų laimėjimų. Vieni jų 
yra individualūs, antri komandi
niai ir treti mūsiškių įrikiavimas 
į Sov. S-gos rinktinę, dalyvaujant 
olimpiadose, Pasaulio ir Europos 
p-bėse bei kitoje tarptautinėse ir 
tarpvalstybinėse rungtynėse.

Skaudu, kad visi laimėjimai 
tikrovėje ir nūdieninėje sporto 
istorijoje eina rusų naudai ir 
garbei. Nuolatinis tautos prieaug
lį klaidinantis šauksmas, kuris 
visoje spaudoje, o ypač “Sporto” 
laikrašty remiasi komunistinės 
partijos įsakais, kad nepriklauso
mos (jie vadina buržuazinės) 
Lietuvos laikotarpyje fizinis la
vinimas buvo apleistas ir nesirū
pinta “masiškumu”. Esą dabar
tinė “demokratinė” tarybų Lietu
va fizkultūriniuose baruose tie
siog ąžuolus verčia ir pvz. krep- 
Šiny pirmaujanti pasauly pagal 
popierinį žaidėjų skaičių, skai
tant kraštų gyv. dydį, už visa tai 
yra dėdingi naujai santvarkai ir 
jos ideologams, kaip Marksas ir 
Leninas.

Atidžiai perkošęs paskutiniųjų 
metų (1966 - 1968 ) ir ligi šių 
metų birželio 28 d. gautuosius 
iš Lietuvos perdėto ir banalaus 
riksmo vis dar botago kirčiais rė
žo rumbes nepriklausomos Lietu
vos sp. sąjūdžiui. Aišku, žodis 
“nepriklausomybė” uždraustas 
išreikšti. “Sporte” randame re
alaus sporto gyvenimo aprašy
mus, kurie išplaukia iš lūpų gry
nų lietuvių sporto vadovų ar ak
tyviųjų. Matykime ir įsidėmėki
me, kad mūsų tautos sūnų ir 
dukrų fiz. lav. linkmė ir visas sp. 
subruzdimas, pajungtas kom. par 
tijos vardui kelti, nužmoginant 
paskirų sportininkų iškilimą, vis
ką atremiant negalvojančiai ir 
pragaištingai masei.

Įženkime į buvusius Kūno Kul
tūros Rūmus, kurie davė diegus 
visai N. Lietuvos fiz. lav. eigai, 
kur telkėsi anuometinis krašto 
sp. intelektualų elitas. Dabarti
niu mętu (tas jau tęsiasi nuo 
1945. XL3.) ten viešpatauja ru
sinimo ir komunistinio —mark
sistinio plėtimo pasaulėžiūra. 
Lietuvos valstybinio kūno kul
tūros instituto rektorius A. Gu- 
danovičius 1967.VI.29 . “Sporte” 
savo str. “Šaknys, maitinnačios
sporto medį”, štai kaip išsireiš-
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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

GIA MŪSŲ ŽEMĖ
A. Vilainis 0.50

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE
A. Vilainis 1.50

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 3.00

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 1.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00

kia: “Vienas svarbiausių institu
to rektoriato, partinės org-jos ir 
katedrų uždavinių — formuoti 
marksistinę studentų pasaulėžiū
rą”. Prisiminkime jog visi daly
kai dėstomi rusų kalba, matome, 
kad netrukus jaunasis fiz. lav. 
kadras greitai užmirš visą sporto 
terminologiją ir išėję darban su- 
sidrus su didelėmis kalbos kliūti
mis perduodant, aiškinant, mo
kant ar spaudai paruošiant sa
vo patyrimo žinias.

Visa užsienio — nekomunisti
nio rėžimo kraštų sportinė spau
da Lietuvos nepasiekia. Iš keleto 
meto susirašinėjimų su krašte 
esančiais ir su fiz. lav. sritimi 
turinčius ryšio asmenimis, iš as
meniškai keletos patyrimų (siun 
čiami vakarų ar JAV sporto leidi
niai ar jų str. adresatų nepasie
kė), žinome, kad žinių praplėti
mo bagažas — rusiškoji sp. lite
ratūra ar komunistinių kraštų, 
kitaip tariant, tūkstančiai mū
siškių prievarta turi griebtis pro- 
pogandinės knygos ar žurnalo. 
Eilė taip vertingų fiz. lav. str. iš 
teorinės srities ar praktinės pa
tirties, kurioje surinkta pasaulio 
ar Europos geriausių trenerių, 
fiz. lav. akademinio personalo 
žymiųjų, sportinės medicinos dak 
tarų, lietuviams perduodama žy
miai vėliau ir tai tik per rusų 
pareigūnus. “Mes jus mokome ir 
rodome kelią, todėl būkite dė
kingi už brolišką paslaugą; ne 
kartą prasikiša ši tendencija ir 
viešas pareiškimas, kuriame iš
sineria tikrasis komunistiniai ru
siškos dvasios siekimas.

Praktinė fiz. lav. plotmė ir vi
sų sp. šakų rungtynių - varkybų 
pravedimas, stadionai, aikštės, 
vadinamosios sp. bazės, priemo
nės, įrengimai, įrankiai ir ten 
daugumoje vyraujanti tvarka, aiš
kiai byloja rusiško darbo plano 
įvedimą. Konferencijų ar suva
žiavimų balionais iškelti - nu
tarti vykdymo darbai, atsimu
ša į realaus gyvenimo eigą. Pasi
metimas ir betvarkė matyti kiek
vienoje darbo šakoje, slankioja 
visuose sp. veikimo baruose. Pa
žiūrėkime ką byloja praėjęs LR- 
PST V-sis plenumas (Lietuvos 
Respublikos profesinių s-gų taryj 
bų), kurio metu didieji' sporto 
junginiai “Žalgiris” ir “Nemu
nas” išdėstę veiklos eigą, teigia: 
“Štai 1968 m. iš 96 sp. kolektyvų 
nei vienas neparuošė jokio spor
tininko - atskyrininko (nustaty
tas pasekmės lygis).

Draugija Jungia 205,000 fiz- 
kultūrininkų, o turi tik 5 etati
nius ir 10 valandinių trenerių, 
trūksta gamybinės gimnastikos 
metodistų įvairiose įmonėse, nors 
etatuose tas numatyta, todėl ne
maža sp. darbo sritis apleista, 
sporto bazių statyboje daug rim
tų trūkumų: stoka reikiamų me
džiagų, tipinių projektų. Kai kur 
kolūkiuose statomos sporto salės 
iš jų lėšų (Kapsuko ir Kėdainių 
rajonuose)”.

To plenumo eigoje, kur pylos 
g^una visa importuotoji rusų sp. 
vadovybė, norėdama padėtį švel
ninti ir prikaišioti mūsų vado
vams ir treneriams, atsiliepia Vil
niaus miesto Lenino rajono vyk
domojo k-to p-ko pavaduotoja V. 
Olševskaja, pabrėždama jog sto
kojama iniciatyvos ir entuziaz
mo, todėl dalis sp. įrengimų trau
kiasi metai iš metų. Čia, matyt 
jau neiškentė “Kibirkšties” at
stovai ir išdėstę trūkumus, pažy
mėjo: “Vien entuziazmo neuž
tenka, reikia ir atitinkamų sąly
gų, norint paruošti sportininkus, 
atitinkančius “pasaulinį stan
dartą. O kur ruošti, jei iki šiol 
respublikoj nėra nei vieno lengv. 
ati. maniežo žiemos treniruo
tėms, labai blogai tvarkomi sta
dionai. Kaimynai tuo atžvilgiu 
mus toli pralenkė”. Kai gvilde
namas lėšų paskirstymas Fiz. lav. 
ir sporto veiksmams, tai sunkiau
sia problema yra kam ir kiek 
skirti: masiškumui, meistrišku- 
ar sveikatingumui. Būdamas gi
lesniu įvertinimo ir nuovokos 
Šių klausimų sprendime, Pane
vėžio kabelių gamyklos atstovas 
pažymi: “Aš kategoriškai prieš 
taip vadinamas “masiškas” var
žybas skambiais pavadinimais, 
kaip pav. profsąjungų komjau
nimo krosai ir panašiai. Tegul 
krosus bėga jaunimas, sportinin
kai ar šiaip treniruoti, paruošti 
žmonės. O dabar ateina datos, 
išsiuntinėjami aplinkraščiai. Vi
siems pergyvenantiems dėl savo 
įmonės sp. garbės aišku: reikia 
bėgti. Kitaip miesto sportakiado- 
je įmonė nusmuks į lentelės ga
lą. Ir bėgame visi: seni ir jauni. 
Bėgau ir aš. Man dar palyginti 
jaunam, nubėgti kilometrą ne
buvo sunku. Tačiau pagyvenę 
ar silpnesnės sveikatos žmonės 
po tokių bėgimų jaučiasi nekaip. 
O buvo mieste ir tragiškas atsiti
kimas... Tai koks čia masišku- 

Imas? Tą patį galima pasakyti ir 
apie kompleksines varžybas. Rei
kia - vykdome, reikia — dalyvau
jame. Bet kokia nauda žmogui, 
jeigu jis kartą į metus be jokių 
treniruočių nustums rutulį arba 
sužais porą rungtynių. Tai rung- 

(nukelta į 5-tą puslapį)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West OSrd Street 
Va).: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
• ak. Šeštadieniais 10—l vai. Trečia 
UenJ uždaryta.. Ligoniai priimami au
sitai-us.

Ofiso telefonas: • PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA ir moterų ligos, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8019

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čios lr California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71at Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-8, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 YVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie-

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-—ls p p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimo. 
—  ...e ir,nuėjiu"
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

BR. EDMUND E. CIARA
2709 VV. Slst Street
TeL — GR 6-2400

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

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

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0873
; DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir moterų ligos
Glnekologinč Cliirurgija 

6132 S. Kedzie \ve„ WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų rez. PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai ir nuo 5 iki 8 v.v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai. ! -

Ofs. PR 6-6022 Rėz. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

gydytojas ir chirurgas 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso''ial. kasdien nuo 7 iki 9 v.v.. 
šešt. nuo 9 iki J J2 vai.; arba suslta-

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VV. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

iki 8 vai. Trečiad ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tei. OLympic 2-1381

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

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

Tel. — REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 YVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad.. ketvlrtad. Ir 
pehktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 ilki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue
Pirmad., antrad., ketvirt. tr penki 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto iki S vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Priimtasis tik susitarus

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

DRAUGAS
4345 VVest 63rd Street 

CHICAGO lUJNOlS . .

Metams metų 3 mčn. 1 mėn. = 
$17.00 9.00 5.00 2.00 E
$15.00 8.00 4.50 1.75 E
$18.00 9.50 5.50 2.25 =

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7 Ist Street

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opi.
3424 W. OSrd St, GB 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
‘‘contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS • >»

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
Šeštad 8 v. r. tkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69tb Street

(Tel. 737-2296 ofiso ir rezidenc )
Atostogose nuo liepos 28 iki 

rugpiūčio 18 d.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
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Popiežius Paulius VI —

KELIONĖ Į AFRIKĄ
Studentai ir naujasis komunizmas

Liberalizuotas komunizmas įtaigoja studentus

Pasaulio dėmesį šiomis die
nomis mobilizavo trys kelio
nės; astronautų į mėnulį, prez. 
Nixono į Azijos kraštus ir po
piežiaus Pauliaus VI į Afriką. 
Pirmoji kelionė — astronautų
— mokslinė, Nixono kelionė — 
politinė, o popiežiaus — religi
nė, bet taipgi turinti sociali
nius ir net politinius tikslus.

Paulius VI labiausiai keliau
jantis popiežius. Dabartinė jo 
kelionė į Afriką yra jau aštun
toji už Italijos ribų. Popie
žius jau yra aplankęs Šiaurės 
ir Pietų Ameriką, Aziją, dabar
— Afriką, taigi belieka tik vie
nas Australijos kontinentas, 
kur Paulius VI dar nėra pada
ręs oficialaus vizito. Ir dabar
tinis vizitas į Afriką skelbia
mas kaip pirmas oficialus po
piežiaus atsilankymas į tą kon 
tinentą ištisų šimtmečių laiko
tarpyje.

*
Tautų evangelizavimo kon

gregacijos sekretorius arkivys 
kūpąs Pignedoli, kalbėdamas 
apie popiežiaus kelionę į Afri
ką, pažymėjo tris pagrindinius 
tikslus: Pirmas — religinis - 
apaštališkas. Tuo tikslu popie
žius dalyvavo paskutiniame 
(keturias dienas užtrukusia
me) Afrikos vyskupų posėdy
je. Popiežius konsekravo 12 
naujų Afrikos vyskupų. Tai la
bai reikalinga, imant dėmesin 
katalikybės augimą Afrikos 
kraštuose. Per paskutinius 20 
metų katalikų skaičius Afriko
je, kaip skelbia “New York Ti
mes”, paaugo 163 procentais: 
iš 11 milijonų į 30 su viršum 
milijonų. Kunigų skaičius irgi 
paaugo, net 93 procentais: per 
20 metų padidėjo iš 7,500 iki 
14,500, bet to permažai; ypač 
siekiama pakelti vietinių kuni
gų skaičių, kurių dabar yra 30 
procentų (per 20 m. jų pro
centas padvigubėjo). Imant 
dėmesin, kad Afrikoje krikš
čionių yra apie 44 milijonus, 
o muzulmonų net 100 milijonų, 
reikia krikščionims stipriai su
intensyvinti savo religinį gy
venimą, kad išsilaikytų muzul
monų apsupime.

Dėl tos priežasties popiežius 
sustiprina ir ekumeninę mintį, 
lankydamas šventovę protes
tantų kankinių, 1888 m. žuvu
sių kartu su 22 katalikų kanki
niais, kurie 1964 m. buvo pa
skelbti šventaisiais.

*
Antras popiežiaus kelionės 

tikslas — socialinis ir kultūri
nis. Popiežius pakartotinai yra 
pareiškęs ilgesį, kad Afrika 
kaip greičiau pasiektų sociali
nės gerovės ir šviesaus gyveni
mo. Dėl to ir Afrikos katalikų 
misijos savo darbą sieja su 
mokyklų, ligoninių, prieglaudų 
steigimu. Kaip skelbia “1969 
Catholic Almanac”, Afrikoje 
yra 46 katalikų arkivyskupi
jos, 239 vyskupijos ir daugiau 
kaip 7,000 parapijų. Afrika 
turi 5 kardinolus, 44 arkivys
kupus, 254 vyskupus, 2,686 
klierikus, 10,390 vyrų vienuo
lių ir 30,300 moterų vienuolių. 
Jie visi turi 38,350 katalikų 
mokyklų, kurias lanko dau
giau kaip 5 milijonai mokslei
vių ir studentų. Pabrėždamas 
socialinės akcijos svarbumą, 
popiežius ir pasiryžo Afrikoje 
aplankyti invalidų ligonines, 
socialinių studijų centrus. Be 
to, kaip skelbia “Newsweek” 
savo rugp. 4 d. numery, popie
žius steigia milijoninį Afrikos 
pažangos fondą, koks praeitą

Spaudoj ir gyvenime

AMERIKIETIS GINA LIETUVOS LAISVĘ
Amerikietis kolumnistas dr. 

Russell Kirk rašo straipsnius, ku
riuos spausdina 65 laikraščiai. 
Jis pats gyvena Mecosta, Mich. 
Pasisakydamas už Baltijos valsty-l 
bių laisvę, jis parašė tokį sindika- į 
tinį straipsnį, tema “Sovietų im
perializmas it Baltijos valstybės”,!

pavasarį buvo poipežiaus įsteig 
tas Pietų Amerikoje. To fondo 
užduotis — skatinti afrikiečius 
ir jiems padėti siekiant pažan 
gos, ūkio sumodeminimo, tech
nikinio augimo. Popiežius, 
kaip ir panašiam Pietų Ameri
kos fondui, parduoda bažnyti
nę nuosavybę, kad tuo būdu ši
tokio milijoninio fondo pagal
ba galėtų padėti afrikiečių kul
tūrinei ir socialinei paažngai.

*
Trečias popiežiaus kelionės 

tikslas — gerąja prasme poli
tinis, siekiant taikos. Popiežius 
labai susirūpinęs ilgiau užsitę
susiu Nigerijos ir Biafros ka
ru. Jau savo išvykimo išvaka
rėse Castel Gandolfo, savo va
sarinės rezidencijos, vietoje 
pasakytoje kalboje perspėjo 
apie gresiantį genocidą bado 
keliu. Išreiškė norą, kad jau
noji Afrika būtų laisva, nepri
klausoma ir harmoningai su
gyventų. Pasisakė, kad popie
žiaus iniciatyva buvo daryti 
kontaktai, siekiant atidaryti 
kelius garbingoms taikos dery
boms tarp Nigerijos ir Biaf
ros.

Popiežius siekia ne tik tai
kos tarp Afrikos kraštų, bet 
taip pat ir pilietinių laisvių ga
rantavimo, kas pvz. ypač pa
žeidžiama Sudane, kur jau ei
lė metų, kai vyksta religinis 
persekiojimas.

*
Turėdamas mintyje šiuos 

visus Afrikos taikius tarptau
tinius santykius ir pilietinių 
laisvių, taigi ir religijos lais
vės, garantavimą atskirose 
valstybėse, .popiežius, ne tik 
įvedė savo kelionės programon 
pasikalbėjimą su Ugandos pre
zidentu Ovote, kurio valsty- 
bėn nuvyko, ne tik atsilanky
mą į Ugandos parlamentą, bet 
taip pat susitikimą su eile ki
tų Afrikos vadų. Kaip skelbia 
“The New World” Vatikano 
korespondentas, pasitarimuose 
su popiežiumi pažadėjo daly
vauti prezidentai: Tanzanijos, 
Zambijos, Kongo, Rwandos, 
Burundi, Centrinės Afrikos 
respublikos. Kenijos preziden
tas Kenyatta (77 m. amžiaus) 
dėl silpnos sveikatos negalėda
mas atvykti, nusprendė pa
siųsti savo asmenišką atstovą.

♦
Uganda, į kurią popiežius nu 

vyko, turi 91,134 kvadr. mylių 
plotą su 8 mil. gyventojų. Ji 
tapo nepriklausoma respublika 
1963 m. Gyventojai daugiausia 
augina kavą, medvilnę, arba
tą, riešutus, tabaką, ekspor
tuoja cukrų ir varį. Kataliky
bė, įvesta praeitame šimtmety
je, Ugandoje yra stipriai su- 
žydėjusi. Veikia 237 parapijos, 
kurias aptarnauja 808 kunigai. 
Krašte darbuojasi apie 2,000 
vienuolių, katalikai turi 1,565 J 
mokyklas su 259,000 mokslei
vių ir studentų. Daugiau kaip 
trečdalis gyventojų katalikai.
Iš viso Afrikoje yra apie 330 
mil. gyventojų.

Apskritai, reikia pasidžiaug
ti popiežiaus Pauliaus VI ener
gija ir judrumu, besiekiant as
meniškais kontaktais prisidėti 
prie religinio, socialinio, kul
tūrinio gyvenimo ugdymo Af
rikoje. Ugandos prezidentas 
skelbė, kad popiežiaus atsilan
kymas sutrauks apie milijoną 
piligrimų. Jau tai rodo, kaip 
Pauliaus VI atvykimu domi
masi ir kaip tas gali turėti tei
giamos reikšmės. J. Pr.

Ryšium su pereitų ir šių me
tų studentų riaušėmis Europoje 
ir JAV, daug kas tvirtina, kad jos 
gali būti inspiruotos, nors ir nie
kas tiksliai nenustatė kaip ir ko
kiam laipsnyje studentų riaušės 
rišasi su komunistais ar kitom 
poltinėm srovėm, vistik negali
ma nuginčyti, kad jos nieko ben
dra neturėtų su komunistais.

Apie juos bekalbant, reikia pa
nagrinėti kaip nūdien komuniz
mas suprantamas, nes nuo rusų 
revoliucijos laikų jis prarado sa
vo buvusią prasmę ir įvairių ša
lių kompartijos į jo sąvoką deda 
ne tą patį turinį. Tuo klausimu 
rašydamas, Londono politinių 
mokslų mokyklos prof. M. Cran- 
ston pažymi, kad nepaisant visų 
skirtumų, vyrauja maskvinio po
būdžio komunizmas. įdomu kon
statuoti, kad ekspertų tvirtini
mu, tarp maskvinio pobūdžio 
komunizmo ir studentų riaušių 
esąs labai menkas ryšys. Žino
mas komunizmo simpatikas, 
prancūzų rašytojas ir filosofas 
Sartre nusiskundžia Maskva, kad 
ji niekuo nepagelbėjo prancūzų 
studentams jų riaušių metu. Jis 
yra nuomonės, kad Rusija esanti 
patenkinta Jaltoje atliktu pasau
lio padalinimu ir nenorinti su
griauti dabartinės galybių lygs
varos. Ar taip iš tikro yra, sun
ku pasakyti.

Kaip minėjome, esama įvairių 
komunizmo sampratų. Rytų Eu
ropos satelitinių valstybių komu
nizmas skiriasi nuo Vakarų 
taip, pvz., lenkų marksistų filoso
fas Adam Schaff skiria senąjį 
komunizmą nuo naujojo; pastarą
jį tiksliausiai yra aptaręs ir sužy
mėjęs jo savybes. Anot jo, nauja-

mybė amerikiečių valdomai Gu
am salai, tačiau neišdrįsta pa
kelti balso už Baltijos išlaisvini
mą.

Dr. Kirk primena mokslinin
kų grupės išleistą kolektyvinį stu
dijų rinkinį “Res Baltica”, lei
džiamą Olandijoje, redaguojama 
Adolfo Sprudzs ir Armino Rūsio. 
Dr. A. Bilmanio atminimui de
dikuotame numeryje tarp kitų 
straipsnių dr. Kirk atrado ir prof. 
V. S. Vardžio straipsnį, “Soviet 
Nationality Policy as Instru- 
ment of Political Socialization”. 
Dr. Kirk straipsnį laiko ypatin
gai įdomų ir, pasinaudomas jo 
medžiaga, primena trėmimus į 
Sibirą ir, neva plečiamos Baltijos 
valstybėse pramonės priedango
je, ten gabenamus rusus, taip, 
kad pagal apskaičiavimą, jau 
1975 m. Latvijoje latviai liks ma
žumoje, o estai jau dešimtmečio 
laikotarpyje pasidarys mažumoje 
savo tėvynėje.

Ir dr. Kirk pabrėžia, kad jeogu 
jau visa eilė Afrikos tautų tapo 
nepriklausomos, tai jau Lietuva, 
Estija, Latvija turi nemažiau tei
sių į nepriklausomybę kaip Belgi
ja ar Olandija.

J. Daugailis

Tokia antrašte pvz. jį išspausdino 
“The Pioneer”, leidkiamas Big 
Rapids, Mich.

Straipsnyje primena Jungti
nių Tautų kometetą kolonializ
mo reikalams. Sis komitetas vie
nu metu net iškėlė reikalavimą,
kad būtu suteikta nepriklauso*

P. GAUČYS

sis komunizmas einąs prieš biu
rokratizmą, prieš cenzūrą ir po
licinę priežiūrą; jis skatinąs mok
slo ir technologijos panaudojimą 
pagerinti liaudies gyvenimo są
lygom; jis palankiai žiūrįs į lais
vus susitikimus ir “dialogą” su 
kapitalistinių šalių gyventojais: 
jis rerniąs taikingą sambūvį; jis 
tikįs, kad individualybė galinti 
būti suderinta su socializmo rei- 
kalavimias ir tautiškumas su tarp- 
tautiškumu. Atseit, Rytų Euro
pos naujasis komunizmas yra li
beralizuotas komunizmas.

Naujojo komunizmo idėjos

Naujasis komunizmas, koks 
klesti Vakarų Europoje ir kuris 
suvaidino žymų vaidmenį Vaka
rų pasaulio studentų riaušėse, y- 
ra visai priešingas Rytų Europos 
nauj. komunizmui. Vakaruose, 
anot Cranstono, vyrauja trys ko
munizmo teoretikai: Herbert 
Marcuse JAV-se, Jean Paul Sartre 
Prancūzijoje ir R. D. Laing An
glijoje. Visi trys yra profesoriai, 
nors labai skirtingi. Jie yra prisie
kę marksistai, tačiau nepriklau
są Lenino mokyklai. Marksas, 
kuriuo jie seka, yra ne vėlesniųjų 
laikų ekonomistai, o jaunystės 
meto filosofas. Visi trys įsitikinę, 
kad Markso “Kapitale’ 'išdėsty
tas mokslas gyvenime pasirodė 
netikras ir neįvykdomas. Daug 
mažiau kritikos susilaukė jo filo
sofinės pažiūros.

Pavyzdžiui, paimkime prievar
tos ir smurto reikalą. Tikrasis 
komunizmo šydu pridengia 
smurtą. Tačiau praktikoje, besiek
damas savo tikslų, visur jį nau
doja: karą, sabotažą, kankinimus, 
žudymus. Suminėti trys teoreti
kai yra karšti smurto apaštalai. 
Sartre, kaip egzistencinis mark
sistas, tuoj po karo buvo labai 
įtaikingas studentų tarpe. Nū
dien jis nebe taip madoje, bet 
visvien palieka vienas žymiųjų 
naujojo komunizmo vadų ir jo

Dailininko nupiešta erdvių stotis, kuri būsianti paleis ta j erdves 1972 m. Manoma, kad tokioj stoty astro
nautai galės gyventi mėnesį ir iš tokios stoties bus galima sekti žvaigždynus.

IR TOKIŲ REIKIA
Novelė

AURELIJA BALASAIT1ENĖ

Visa tai nedarė jokio įspūdžio mano tardytojams. 
Sėdėdami akinančiai stiprių elektrinių lempų šešėlyje, 
kurių šviesa buvo nukreipta į mano saulės išsiilgusias 
akis, jie nenuilstamai kartojo tuos pačius klausimus, 
siūlė pasirašyti iš anksto paruoštus “prisipažinimus”, 
inkriminuojančius ne tik mane, bet ir man artimus 
asmenis Tarp klausimų ir mano tylėjimo jie užsiger- 
davo karšta arbata, ją garsiai sriubčiodami ir manyje 
sukeldami dar stipresnį troškulį.

Po kelių savaičių, gerokai sumažėjus mano ener
gijai ir reikalavimams, aprimus visiems mano beviltiš
kiems protestams, prasidėjo mano kalinimo antroji fa
zė. Kadaise girdėti pasakojimai apie komunistinio kalė
jimo tardymų baisumus ėmė virsti košmariška tikro
ve. Dienos metu neleidžiant miegoti, naktį tardant stip
rioje prožektorių šviesoje, pamažu menkėja ne tik fizi
nis, bet ir dvasinis atsparumas. Pradeda sekti jėgos ir 
svajonės pradeda ribotis menkiausiais kasdieninio gy
venimo reikalavimais, kada net ir nakties metu reikia 
ilgėtis raminančios tamsos, o dieną, kurios nebeatneša 
saulės tekėjimas, o tik besikeičiančių sargyvinių triukš
mas, saulės ilgesys darosi fiziškai jaučiamas ir skaus- 
oaingas. ---—

idėjos vis tebeįtakoja daugelį 
studentų, kai pvz. kai kad visiem 
žmonėm neužtenka žemiškų gė
rybių, ir jie vieni kitiem yra 
priešai, todėl politinė santvarka 
turi remtis įteisintu smurtu.

R.D. Laing, anglų psichiatras, 
nors nėra toks originalus kaip 
du pastarieji, jaunimui labai pa
trauklus tuo, kad yra vienas 
labiausia įtikinančių narko
tikų vartojimo gynėjas. Tuo 
būdu jis jungia Vakarų nau
juosius komunistus su hip- 
pių judėjimu.

Tas ryšys, sako M. Cranston, 
labai įdomus todėl, kad jis rišasi 
su studentų riaušėmis. Teorijoje 
naujieji komunistai ir hippiai 
smarkiai kivirčijasi. Hippiai sie
kia atsiskirti nuo visuomenės, 
tuo tarpu kai naujieji komunis
tai tiki galėsią revoliucijos keliu 
pakeisti visuomenę. Hippiai yra 
pacifistai, triukšmingai skelbią 
nesikišimą ir meilę, tuo tarpu 
kai nauj. komunistai pasitiki tik 
smurtu. Hippiai tiki narkotikų 
skatinama intuityvine išmintim, 
tuo tarpu kai nauj. komunistai 
tepasitiki tik dialektiniu protu. 
Tačiau nepaisant šitų tariamai 
neįveikiamų priešybių, nauj. ko
munistai ir hipppiai iš tikro su
taria nekęsdami buržuazijos esa
mos santvarkos ir “senių” (t.y. 
senesnių už juos), o taip pat 
simpatizuoja spalvuotiesiems

Derina marksizmą su 
anarchizmu

Tačiau visų didžiausią stu
dentams įtaką daro H .Marcu- 
se, vienas griežčiausių ir kraš- 
tutiniausių nauj. komunizmo i- 
deologų. Tuo tarpu kai Sartre 
gynė Stalino autoritetinį režimą, 
Marcuse buvo jam priešingas, 
nes jis nori marksizmą suderinti 
iš Vokietijos atbėgęs į JAV nacių 
persekiojamo metu, pastaruoju 
metu buvęs profesorium keliuose 
geriausiuose universitetuose. To 
nepaisant, jis yra didžiau
sias Amerikos politinės san-

Naktį, uždengus veidą delnais nuo įkyrios elektros 
šviesos, besiversdamas ant siaurų kalėjimo morų, pa
busdavau nuo skausmo aplaužytuose šonkauliuose ar 
ar sudaužytose nuo spardymo kojose. Bet Monikos ilge
sys man neleido palūžti. Turėjau gyventi viltimi, kad 
kada nors visa ta kančia pasibaigs ir taps prisiminimų 
dalimi, kuria galėsiu dalintis laisvėje su savo Monika, 
ilsėdamas jos meilės artumoje, laikydamas ją savo glė
byje. Ir jokia jėga pasaulyje mudviejų nebeišskirs

Ir taip stoiškai nešiau savo kančios naktų ir siau
bingų dienų naštą. Tačiau atėjo akimirka, kurioje pir
mą kartą pajutau, kad pradedu palūžti.

Jau buvo praėję daug mano kalinimo mėnesių. 
Mano veidas buvo sutinęs, kairos kojos kaulas keliose 
vietose buvo įskeltas, ir baisus skausmas man neleido 
laisvai judėti mano beviltiškame narve. Šonkauliai gė
lė, sulaužyti keliose vietose, o nuo blogo maisto bei 
jo stokos nuolatos skaudėjo vidurius. Akių vokai degė 
nuo dažnai kylančios temperatūros ir pastovios dirbti
nės šviesos. Tardymų metu mano akys visiškai apak- 
davo, ir aš ėmiau nebematyti savo tardytojų veidų. 
Juos pradėjau atpažinti tik iš balso Jų siluetai ir švie
sios veidų dėmės susiliedavo į vieną neapykanta ir te
roru trykštanti plėšraus žvėries paveikslą.

Vieną naktį išgirdau pažįstamą balsą. Įempęs skau
dančias akis, sukoncentravęs žvilgsnį į kalbėtojo pusę, 
tardytojų tarpe pamačiau Joną Tautvarą. Šešėlyje žvil
gėjo jo naujos uniformos sagos. Jis čia, mano paber- 
nys, dabar mano tardytojų, mano kankintojų tarpe. 
Nepaisant beveik visiško jėgų išsekimo, manyje atgi
jo nauja pasipriešinimo versmė. Nutariau nuo tos se

Prez. Nixon Saigone kalbasi su Vietnamo prez. Van Thieu savo apsilan
kymo metu Vietname.

tvarkos ir jos kultūros priešas. 
Šių dienų Ameriką jis vaizduoja 
kaip pragarą, ir štai kodėl: todėl, 
kad dauguma jos žmonių taip e- 
są apgauti ir sugadinti, kad jiems 
patinka taip gyventi ir jis save 
laiko laisvais žmonėmis, tuo tar
pu kai tikrumoje, rašo Marcuse, 
jie esą vergai. Visuomenėje, ku
rioje dauguma žmonių yra taip 
sugadinti patogumų ir praban
gos, demokratija, pasiduodanti 

j tokios daugumos sprendimams, 
I Mercusui nepriimtina. Tą žmo
nių daugumą reikia išgelbėti nuo 
jų pačių, nes jie yra “suklastotos 
sąmonės” aukos ir jiem reikia 
duoti “tikrą sąmonę”.

Tokiose sąlygose, Marcuse 
manymu, reikia naujos pakan
tos. Reikia pakęsti kariuosius, re
voliucinį smurtą, turtingų visuo
menių sugriovimą ir nekęsti de
šiniųjų, esamos santvarkos, su
tramdyti betkokį socializmui pa
sipriešinimą. Kartu su Sartre, 
Marcuse smurtą laiko visų esa
mų santvarkų ypatybe. Trumpai, 
bet koks smurtas ateinąs iš apa
čios, iš skriaudžiamųjų ir išnau
dojamųjų, esąs geras. Tačiau tai 
pažymi M. Cranston, kelia sun
kiai atsakomą klausimą: kas de
mokratinėje ir turtingoje visuo
menėje yra žmonės apačioje, kas 
yra nieko neturintieji ir engia
mieji? Aišku, kad ne Markso 
apibūdintas proletariatas, ne pra
monės darbininkai. Marcuse kar

kundės visiškai tylėti, nebereaguoti į mano tardytojų 
kalbas, nebeatsakinėt! net į tokį nekaltą ir iki kaulų 
smegenų įkyrėjusį klausimą, kokia mano gimimo data 
ir pavardė. Tie patys įkyrūs klausimai mėnesių mė
nesiais kas naktį, kaip monotoniški varpo dūžiai, brau
nasi į mano smegenis. Pradedu suprasti, kaip monotoniš
ka rutina efektingai palaužia kalinio atsparumą, para- 
ližuoja jo galvoseną ir lėtai griauna bet kokias charak
terio stipriąsias ypatybes.

Bet Jono buvimas čia man davė naujų jėgų, pa
žadindamas seniai bejaustą vyrišką ambiciją. Jis ma
no balso negirdės ir neišgirs jis iš manęs nei skun
do, nei sudejavimo. Ne. jam matyti mane pažemintą, 
suniekintą, menką. Jei prigimtis nebuvo manęs apdo
vanojusi tikruoju herojizmu, tai mano konkurento, am- 
no pabernio buvimas čia manyje iššaukė nepaprastą at
sparos atsargą, kuri, mano supratimu, jau buvo seniai 
išsekusi.

Tą naktį tardymas buvo ypatingai žiaurus ir, kai 
netekęs sąmonės, likau nejudėdamas gulėti ant grindų, 
mane atgabeno į šitą vienutę ir numetė ant marų. 
Ir čia dabar mano buveinė, mano gyvenimo paskuti
nioji stotis.

Valandos ėmė virsti amžinybėmis. Nustojus laiko 
sąvokos, net ir Monikos ilgesys ėmė virsti į abejingu
mą, ir kartais aš net abejodavau jos buvimu. Noras 
prarasti sugebėjimą jausti skausmą, nemigą ir troškulį 
virto pagrindine mano egzistencijos idėja. Tik kad grei
čiau viskas pasibaigtu.

(Bus daugiau)

tu su Sartre išgyvena didelį nu
siminimą dėl Šiaurės Amerikos ir 
Europos darbininkų, kurie, tech
ninės pažangos ir darbo unijų 
dėka, įsigijo tokią didelę moder
niųjų gėrybių dalį ir yra paten
kinti esama būkle. Tačiau jiedu 
visgi nepraranda vilties ir laukia, 
kad spalvotieji vieną dieną su- 
kelsią revoliucinį judėjimą, ku
ris sukursiąs naująjį proletariatą.

Tuo būdu Marcuse teorijos 
maištaujantiems studentams su
daro pagrindą identifikuotis su 
tais kitų rasių bedarbiais, išnau
dojamaisiais žmonėm ir rasti sau 
vietą naujam proletariate, kuris 
apvers pasaulį aukštyn kojom. 

Absurdiški reikalavimai

Geriau tvarkomuose ir mažiau 
pripildytuose universitetuose Mar 
cuse turi daug mažiau šalininkų 
nei valstybiniuose perpildytuose. 
Studentai turi daug pagrįstų nu
siskundimų. Tačiau labai retai 
jie figūruoja studentų vadų vie
šuose pareiškimuose ir protestų 
judėjimuose. Daugelis tų nusi
skundimų praktiškai nepataiso
mi ar absurdiški, kaip pvz., duoti 
teisę jiems patiems spręsti ko jie 
turi mokytis ir teisę samdyti ir 
atleisti profesorius; kiti gi — jų 
jaučiami, bet aiškiai neformu
luojami — išgyvenami kaįp. be
veik religinis nepasitenkinimas 
moderniosios civilizacijos suma
terialėjimu. Dalis kitų nusiskun
dimų lengvai pašalinami su ge
ros valios, vaizduotės ir didesnių 
sumų pagalba.

Vieną ryškiausių kliūčių, pą- 
žymi M.C., nauj. komunizmui 
plėstis studentų tarpe yra tai, 
kad jis atsistoja skersai kelio to
kiom praktiškom reformom. Co- 
lumbijos univers. riaušininkai 
nuėjo toli, kad kiekvienam, netgi 
ir jiem pateim, pasidarė aišku, 
kad jie padarė nepataisomą skriau 
dą institucijai, kurią jie tariamai 
norėjo pagerinti. Tuo reikalu nau 
jieji komunizmo vadai buvo štai 
kokios nuomonės: “Geriau tene 
būnie jokio universiteto, negu u 
niversitetas dabartinės santvarkos 
valdomas”.

— Mažiausią armiją pasauly
je turi įSan Marino valstybė —- 
11 ikaiių. Costa Rica, Islandija 
ir- Lichtenšteinas iš viso neturi 
kariuomenės.



NAUJA MARIJONŲ VIENUOLIJOS 
VYRIAUSYBE PASITINKANT

Kaip jau buvo rašyta, Marijo- sielovadai, jis išrenkamas viee- 
nų vienuolijos visuotinis susirin- generolu. Šiose pareigose jis išbu- 
kimas vyko Romoje nuo birželio i vo iki naujo visuotinio susirinki- 
10 iki liepos 31 d. Pirmoj susirin I mo, kuris dabar išrinko jį vyriau-
kimo daly buvo svarstomi prisi
taikymo Vatikano II susirinimo 
dokumentams reikalai. Tai sun
kioji ralis, kuri reikalinga ilgų 
studijų ir savo dabartinės veik
los bei turimų jėgų peržvelgi- 
mo. Čia buvo nustatytos tik gai 
rėš, pagal kurias išrinktosios ko
misijos tęs vienuolijos nuostatų 
pritaikymą ir to rezultatus pa
teiks antrai susirinkimo sesijai, 
kuri bus ateinančiųjų metų pava
sarį.

Antroji šio visuotinio susirin
kimo dalis buvo paprastoji kapi
tula, kurioje renkama šešeriems 
metams nauja vadovybė. Liepos 
28 d. kaip tik ši vadovybė ir bu
vo išrinkta.

Naujasis vienuolijos vadovas
Kun. Juozas J. Sielski, išrink

tas naju Marijonų vienuolijos 
vyriausiu vadovu - generolu, yra 
pirmasis Amerikoje gimęs peri
mąs atsakingą vietą. Jis yra gi
męs 1914 m. ^vasario 18 d. Jersey 
City, N.J. Pačioje jaunystėje ne
tekęs tėvų ir tapęs našlaičiu mo
kėsi pas seseris felieietes Lodi, N. 
J. Baigęs Šv. Antano aukštesnią
ją mokyklą VVashingtone, D.C.,

Kun. J. Sielski turi daug nuo
pelnų ne tik tvarkydamas savo 
provincijos reikalus ir plėsda
mas jos darbus, bet taip pat bu
vo vienas pagrindinių vadovų pa
ruošusių projektus vienuolijos at
naujinimui pagal Vatikano II su
važiavimo mintį ir nuostatus. 
Todėl galima tikėti, kad jo da
bartinės pareigos jam nėra nau
jiena, tik dabar reikės rodyti dau
giau inciatyvos ir ryžto vadovau
ti pasaulyje išsisklaidžiusiems sa
vo vienuolijos nariams, kad jie 
atsakytų į dabarties laiko balsą.

Du lietuviai — generaliniai 
patarėjai

Vyriausiam vienuolijos vado
vui pagelbėti išrenkami keturi 
patarėjai, kurie padedą jam at- 
likti svarbiuosius darbus ir dary
ti sprendimus. Jų tarpan išrinkti 
du lietuviai — kun. V. Rimšelis 
ir kun. J. Duoba.

Kun. dr. Viktoras Rimšelis vie
nuolijos administracijoje nėra 
naujokas, jis ateina su didele pa
tirtimi. Jis išrinktas vicegenero- 
lu ir turi pareigą pavaduoti vy
riausiąjį vadovą bei planuoti vie
nuolijos ateities veiklą. Naujasis 
vicegenerolas kun. V. Rimšelis, 
gimęs 1915 m. gegužės 11 d. Mur
inose, netoli Švenčionių, Vilniaus 
krašte. Mokėsi Šaminiuose, Šven
čionyse ir Mariampolėje. 1937 
m. baigęs Mariampolės Marijo
nų gimnaziją buvo pasiųstas stu
dijoms į Romą. Ten Angelicunl 
universitete baigė filosofiją licen
ciato laipsniu. Vėliau kurį laiką 
dėstė filosofiją Kauno marijonų 
seminarijoje. Teologiją studijavo 
Kauno Vytauto D. universitete, 
Tuebingene ir Romoje. 1946 m., 
parašęs disertaciją, gavo teologi
jos daktaro laipsnį. Vienuolyne 
yra jau nuo 1933 m., kunigu į- 
šventintas 1943 m. gegužės 2 d.

1947 m. iš Romos atvyko į JAV 
ir kurį laiką mokytojavo Maria-

Kun. V. Rimšelis, naujas marijonų 
vicegenerolas.

jis buvo pirmasis kandidatas į 
mar-nų vienuolyną, tuo metu į- 
sikūrusį VVashingtone. 1933 m. 
rugpiūčio 14 d- įstojo į Marijonų 
noviciatą ir kitų metų rugpiūčio 
15 d. padarė pirmuosius vienuo
liškus įžadus. Baigęs filosofijos 
studijas, įstojo į Katalikų univer
sitetą Washingtone. Universite
tą baigė teologijos licenciato 
laipsniu. Kunigu buvo įšventin
tas 1941 m. birželio 10 d. Tapęs 
kunigu kurį laiką buvo novicijų 
auklėtojas, o lenkams marijo
nams įsikūrus 1944 m. Stock- 
birdge, Mass., buvo paskirtas pir
muoju namo vyresniuoju. 1947 
m. skiriamas kurti misijų namo 
Detroite, Mich, kur taip pat tapo 
pirmuoju vyresniuoju ir misijo- 
nierium. Kai 1948 m. buvo įsteig
ta Amerikos marijonų Šv. Stanis
lovo Kostkos provincija (lenkų), 
kun. J. Sielski buvo išrinktas 
viceprovincijolu, o mirus pir
majam provincijolui kun. J. Lu- 
niewskiui7 kun. Sielski 1951 m. 
išrinktas provincijolu. Toms pa
čioms pareigoms jis buvo perrin
ktas ir 1957 m. kapituloje. 1963 
m. kapituloje kun. Sielski buvo 
išrinktas } gener. tarybą, o 
vicegenerolą kun. P. Brazį pas-

Kun. J. Dambrauskas, naujasis Ame
rikos marijonų Šv. Kazimiero provin
cijos vyresnysis - provincijolas

napolyje, o nuo rudens pradėjo 
profesoriauti Marijonų kunigų 
seminarijoje, dėstydamas filoso
fiją ir teologiją. Yra buvęs semi
narijos studentų prefektas ir rek
torius. Taip pat yra buvęs pirma
sis Draugo namo vyresnysis, vė
liau keletą metų buvo vyres
niuoju seminarijos name, Cla- 
rendon Hills, III. 1954 m. buvo 
išrinktas Šv. Kazimiero marijonų 
provincijos viceprovincijolu ir 
toms pareigoms perrinktas 1957 

kyrus vyskupu Europos lietuvių' m. 1963 m. kapituloje buvo iš-
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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 
Su. Tėvo Jono 23-čiojo
Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje 1.50
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siuoju vienuolijos vadovų 
nerolu. '

ge-

Kun. J. Sielski, naujasis Marijonų 
vienuolijos generolas.

rinktas šios provincijos vyresniuo
ju - provincijolu ir tas pareigas 
sėkmingai ėjo iki šių rinkimų.

Po šio visuotinio susirinkimo 
kun. VL Rimšeliui tenka vicege- 
nerolo pareigos, kurios susijusios 
su visos vienuolijos veikla ir jos 
ateitimi. Tačiau šioms pareigoms 
jis savo patirtimi ir ilga admins- 
tracine praktika yra pilnai pasi
ruošęs.

Be to, kun. V. Rimšelis yra vi
suomenininkas ir spaudos žmo
gus, dirbęs su ateitininkais, reda
gavęs Lux Christi žurnalą ir 
1960-63 m. vadovavęs Draugo 
redakciniam kolektyvui.

Kun. Jonas Duoba, išrinktas 
generaliniu tarėju, taip pat yra 
nuėjęs ilgos praktikos įvairiose 
srityse kelią. Gimęs 1922 m. 
kovo 8 d. netoli Šakių. Mokęsis 
Mariajampolės marijonų gimna
zijoje ir baigęs 1941 m. Vilniu
je. Studijavo Kaune, Eichstaete ir 
Romoje. Angelicum universitete 
įsigijęs teologijos licenciato laip
snį, trejus metus studijavo po
piežiškam Biblinian institute, 
kur gavo Šv. Rašto mokslų licen
ciatą. Marijonų vienuolijon įsto
jo 1938 m., kunigu buvo įšven
tintas 1946 m. liepos 21 d. Romo
je.

Nuvykęs į Argentiną buvo Ros 
ario kunigų seminarijos profeso
rius ir-trejus metus Avellaųedos 
marijonų vienuolyno vyresniuo
ju. 1960 m. atvyko į JAV ir dirbo 
kaip mokytojas Marianapolyje, 
kol 1965 m. buvo paskirtas gene
raliniu tarėju Romon. Šiuo metu 
jis vėl yra išrinktas tarėju, kurio 
pareigos — prisidėti prie vienuo
lijos atnaujinimo ir prisitaikymo 
naujiems laikams.

Naujasis provincijolas
Šv. Kazimiero provincijos A- 

merikoje vyresniuoju — provin
cijolu išrinktas kun. Juozas Dam
brauskas, daugeliui pažįstamas 
savo veikla ir misijomis. Nauja
sis provincijolas yra gimęs 1913 
m. lapkričio 15 d. Elizabeth, N. 
J. Jo tėvai mirė dar esant jau
nam, todėl jam nesvetima vargo 
patirtis. Kun. J. Dambrauskas 
mokėsi Elizabethe Šv. Petro ir 
Povilo pr. mokykloj ir Marijonų 
Berniukų kolegijoj, Glarandon 
Hills, I1J., ir Marijonų kuni
gų seminarijoj. Nuo 1930 m. bū
damas vienuolijos narys, kunigu 
buvo įšventintas 1939 m. sausio 
27 d. Jau kaip kunigas studijas 
tęsė Milwaukee Marąuette uni
versitete, kur magistro laipsniu 
baigė istoriją ir teisę. 1941 m. bu
vo paskirtas Chicagos Aušros
Vartų par. klebonu. 1945 m. pas
kirtas Marianapolio kolegijos mo
kytoju ir rektorium. 1950 m. ski
riamas į Milwaukee marijonų 
vienuolyno vyresniuoju ir Šv. 
Gabrieliaus par. klebonu, o 1954 
-57 m. vėl mokytojavo Mariana
polyje. Po 1957 m. marijonų ka
pitulos kun. Dambrauskas išren
kamas provincijos tarėju ir Ma
rianapolio vyresniuoju, o 1963 m. 
išrenkamas Šv. Kazimiero prov. 
viceprovincijolu ir vėl Milwaukee 
namo vyresniuoju.

Naujajam šios marijonų vie
nuolijos provincijos vadovui ad
ministracinis darbas yra gerai pa
žįstamas ir vienuolijos reikalai 
žinomi. Taigi jis į tas pareigas 
ateina su patirtimi ir pilnomis 
žiniomis, kurias per šešerius me
tus taikys savo vienuolijos gero
vei, Amerikos lietuvių veiklai ir 
platiems spaudos auklėjimo ir 
misijų reikalams. Pr. Gr.

ŪKINE GEROVE AR NAIKINIMUI
PAULIUS ŽIČKUS

Visame pasauly ir beveik visa
da įstatymai ėjo kartu su kapita
lu ir valdančiaisiais. Turtingieji 
valdė ir leido įstatymus. Todėl ir 
įstatymai buvo daugiau palankūs 
jiems.

Amerika yra laisvių šalis. Ta
čiau ir joje kapitalas išnaudojo 
darbininką. Niekas nesirūpino 
darbininku, jo gyvenimo pageri- 
mu ar jo darbo sąlygų palengvini
mu. Jeigu atsirado koks nors pa
gerinimas, tai ne darbininkui, o 
gamybos pakėlimui, tuo pačiu ir 
darbininko išstūmimui iŠ darbo. 
Pavienis darbininkas negalėjo 
apginti savo interesų, nes darbo 
pasiūla beveik visada buvo ma
žesnė, negu jo paklausa. Jeigu 
darbininkas pakėlė balsą, jis ga
lėjo atsirasti už darbovietės var
tų, nes jo vietos laukė kitas.

Profesinės sąjungos, arba dar
bo unijos, buvo vienintelė prie
monė darbininko apgynimui nuo 
darbdavio išnaudojimo.

Pirmieji, kurie ėmėsi inciaty
vos organizuoti unijas, buvo idea
listai, daugiausia patys darbinin
kai, kurie matė, kad jie yra išnau
dojami ir skriaudžiami, kad nie
kas jais nesirūpina. Todėl jie ieš
kojo būdų savo reikalus apginti. 
Šis jų darbas buvo sunkus. Dau
gelyje vietų ir daug tokių orga
nizatorių buvo atleisti iš darbo. 
Savininkai gerai žinojo, kad su
organizuotos unijos palies darb
davius, o suteiks daugiau teisių 
darbininkams. To jie nenorėjo ir 
todėl visokiais būdais trukdė uni
jų organizavimą. Daug kur ir pa
tys darbininkai, gerai nesupras
dami unijų svarbos, įtaigojami ar 
net grasinami darbdavių ar dar
bų vadovų, nenorėjo rašytis į u- 
nijas.

Nepaisant savininkų pasiprie
šinimo, darbininkų baimės ar ne
supratimo unijos reikšmės, uni
jos organizavosi. Pradžioje atski
ruose fabrikuose, atskirose vieto
se, o vėliau pradėjo jungtis į di
desnius vienetus. Visi žinome, 
kad atskirus žagarėlius galime 
lengvai sulaužyti, bet, kada juos

surišame į šluotą, nebepajėgia
me perlaužti. Tas atsitiko ir su 
unijomis.

Amerikoje unijos išaugo į di
deles imperijas. Jos pasidarė to
kios galingos, kad su jomis turi 
skaitytis ne tik darbdaviai, bet 
ir vyriausybė. Juo labiau, kad 
kandidatai į prezidentus, senato
rius ar kitus pareigūnus nori jų 
balsų. Žinoma, unijų nariai daž
niausia šiais atvejai balsuoja ne 
taip, kaip unijų vadai įsako. Ta
čiau unijų reikalais nariai yra la
bai klusnūs savo vadams.

Nereikia manyti, kad tik darb
daviai išnaudojo darbininkus. 
Blogų žmonių yra visur. O mes 
žinome, kad šiukšlės visada 
plaukia paviršiuje. Taigi įsigalė
jusiose unijose atsiranda ir šiukš
lių, kurios taip pat išnaudoja dar
bininkus. Didžiųjų unijų prezi
dentai gauna iš unijų šimtatūks
tantinius atlyginimus. Didesnius 
negu Amerikos prezidentas. To 
dar negana. Vežėjų-šoferių uni
jos, kuri yra labai stipri, prezi
dentas James Hoffa, šalia labai 
didelės algos, pradėjo naudoti 
šimtais tūkstančių dolerių unijos 
pinigų savo asmeniniams reika
lams. Valstybės prokuroras tai ge
rai žinojo, ilgai užtruko, kol jį 
padėjo už grotų. Bet ir tuos aš
tuonerius metus jis gavo ne už

I am an American.
Do not fold, spindle, or mutilate.

Being an American is comfortable.
After all, we do have more than any 

other country in the world.
But sometimes we get too comfort

able. We take our leisure and our 
prosperity and our freedoms for 
granted. Sometimes we have to be 
reminded that it wasn’t easy for us to 
get where we are. That the freedoms 
we enjoy weren’t handed to us on a 
platter.

Of course, the great majority of 
Americans have great pride in their 
country.

Millions of them show their pride 
by buying U. S. Savings Bonds.

Through regular purchases vvhere 
they work or Bank, they’ve helped 
preserve our freedoms by investing in 
their country.

At the šame time, they’ve heen 
storing up quite a nešt egg for them
selves.

U.S. Savings Bonds pay a guaran
teed return. And your investment is 
backed hy the full faith and credit of 
the United States of America.

Also,, the interest on Series E Sav
ings Bonds isn’t subject to statė or 
local income taxes.

You can defer federal taxes on 
E Bond interest until you redeem the 
Bond.

If your Bonds are lošt, or stolen, 
or destroyed, we simply replace them 
without cost.

They’re safe.
They’re easy.
They’re automatic.
And they’re also a reminder. A re- 

minder that we all have to work hard 
to keep what we have.

Investing in your country vvill do 
just that.

Think about U.S. Savings Bonds.
It’s a way to keep our 

country from getting 
folded, spindled 
<>r mutilated.

If they’re lošt, stolen, o» 
destroyed, we replace ’em.

lake stock in America
Buy U.S. Savings Bonds
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unijos pinigus, o už bandymą 
papirkti teisėjus. Jo unijos nariai 
piniginio klausimo nekėlė, nes, 
be asmeninio naudojimosi unijos 
fonais, jis išrūpindavo per sutar
tis jiems labai aukštus atlygini
mus.

Šalia gerų unijų vadovų, atsi
randa ir blogų. Be to, komuniz
mas irgi bando užnerti savo api- 
nasrį. Taigi užuot dirbusios idea
listinį darbininkų gynimo dar
bą, jos pradėjo dirbti krašto nai
kinimo darbą. Kai kurie unijų 
vadai, nejausdami atsakomybės, 
o kiti gal ir sąmoningai, atlygini
mų atžvilgiu nuėjo į kraštutinu
mus. Statybos darbininko - sta
liaus ar mūrininko atlyginimas 
pakeltas iki 8 dol. valandai. Vamz 
džių taisytojai nuėjo dar toliau. 
Panašiai bandoma ir fabrikuose. 
Dabdaviai, priversti streikų, netu
rėdami kitos galimybės, moka 
reikalaujamą atlyginimą. Bet jie 
nuo to nenukenčia. Ton sąskai- 
ton jie pakelia prekių ar gaminių 
kainas ne tik atlyginimų išlygi
nimui, kuris išmokamas darbi
ninkams, bet dar uždirbimui.

Kai gaminių kainos taip kyla, 
Amerika negali konkuruoti su ki
tais kraštais, kur darbo jėga yra 
daug pigesnė. To išdavoje Ame
rikos eksportas mažėja. Jis laikosi 
tik paskolų ar pašalpų kitiems 
kraštams dėka. Suteikdama pa
šalpą ar paskolą Amerika ją 
duoda prekėmis arba verčia jas 
pirkti Amerikoje. Tuo tarpu kiti 
kraštai parduoda savo gaminius

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER. INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875
J I.IEPON1S

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:80. Kitom dienom nuo 
9 Iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

daug pigiau ir pačiai Amerikai.
Šiandien Amerikoje rūpinama

si, kad einama prie infliacijos ir 
depresijos. Kai neįsivaizduojamai 
keliami atlyginimai, kyla kainos, 
mažėja eksportas, o dolerio vertė 
krinta. Amerika jau yra tokiame 
taške, kad reikia ne tik sustabdy
ti atlyginimų ir kainų kėlimą, 
bet ir pakelti dolerio vertę. O tai 
yra galima tik stabdant kainų
pakėlimus.

I Adim. Luis Carrero Blanco, 66 m.,
Ispanijos viceprezidentas, galimas

I daiktas, kad bus premjeru ir sto- 
| ves užnugary princo Juan Carlos, 
kai šis užims gen. Franco vietą.

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

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ
Ir šj 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.

DARGIS
DRUG
STORE

2425 W. Marquette 
Road

Tel. HEmlock 4-6050

LAIKE
ATOSTOGŲ

nuo rugpiūčio mėn. 

15-tos dienos

BUS
U Ž DA RYTA
Sugrįšim rugsėjo men. 

2-rą dieną

Dėkingi esame už jūsų 
paramą.

CHARLES P. DARGIS
Reg. Pharmacist

Prašome patikrinti savo 
receptus dėl pakartotinų iš
pildymų.

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
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šie asmenys atstovauja visus lietuvius evangelikus Ameri
koje. Jų tema:

LIETUVIAI EVANGELIKAI LIETUVOJE IR 
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Tai bus informacinio pobūdžio supažindinimas lietuvių vi
suomenės, kaip lietuviai evangelikai veikia ir tvarkosi.
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Ar daug Amerikai kainavo 
mėnulio užkariavimas

Samprotavihiai, svarstymai ir skaičiavimai

PRANYS ALŠĖNAS

Kai mėnulis jau tikrai užka
riautas ir žmonių kojomis min
dytas, tikrai šis klausimas svars 
tyti nėra peranikstyvas reikalas

Įdomu, kad intensyviausias 
erdvių tyrinėjimo kraštas bent 
pradžioje buvo ne turtingiau
sia Amerika, bet atsilikusi So
vietų Sąjunga. Amerika priėmė 
Soviet Sąjungos iššaukimą ir 
stojo į erdvių užkariavimo lenk
tynes. Ir dabar tikriausiu ir to
buliausiu būdu Amerikos astro
nautai jau pasiekė mėnulio pa
viršių ir g'rtįžo vėl atgal su to 
paviršiaus pavyzdžiais.

Šios lenktynės Amerikai, o 
taip pat ir Sovietų Sąjungai 
kainavo bilijonus dolerių. Ame
rikai, žinoma, tai buvo nesun
kiai pakeliama našta.

Toronto dienraščio “The Glo
bė and Mail” kolumnistas Ri
chard J. Needham atsako, kad 
kelionės i mėnuli galėtų būti 
Įvairios. Jis manas kad ameri
kiečiams nusiųsti j mėnulio pa
viršiu du žmones galėję kainuo
ti apie 30 bilijonų dolerių. Tu
rima galvoi visa ninifru suma, 
išleista Amerikos pastarųjų de
šimties metu bėgyje, darant 
erdvių tvrinėiimą. Atrodytų, 
kad tai labai daug pinigų.

Jeigu vietoj kelionių į erdvę, 
saiko laikraštininkas, tie pinigai 
būtų buvę padalinti visiems šios 
žemės gyventojams, būtų išėję
6—7 doleriai kiekvienam. Jie 
būtų praleidę pinigus vienos 
dienos ar savaitės bėgvie, nė 
nebūtų buvę ko parodyti ir kuo 
pasigirti kitiems.

Amerikoje gyvena 200 milijo
nų žmonių ir jiems nuvežimas 
vėliavos į mėnulį kainavo po 
150 dol. per visą dešimtmečio 
erdvių tyrinėjimo periodą arba 
po 15 dol. kasmet. Taigi ne per
daug, juk tai aibe 60 dol. kas
met kiekvienai šeimai.

Anglijos garsus astronomas 
Sir Bernard Loveli apie šią kai
ną dar optimistiškiau kalba. Jis 
sako, kad turint galvoje kas
metines Amerikos išlaidas erd

Civilinis astronautas Neil Armstrong įėjo į istoriją, kaip pirmas mė
nulyje išlipęs žmogus.

vių tyrinėjimui iki Apollo 11 ir 
tikslo pasiekimą, juk tai kasme
tinės išlaidos yra labai mažos. 
Tai tik trečdalis sumos, kurią 
amerikiečiai kasmet išleidžia 
tabako pirkiniams, ir tik šeš- 
talis, kiek jie išleidžia alkoho
liniams gėrimams.

Grįžtant vėl prie R. J. Need
ham išvedžiojimų, galima paci
tuoti dar vieną teigimą, besire
miantį dr. Eugene Forsey pasa
kymu: “Jūs niekad negalite 
gauti to. kas jums reikalinga, 
bet gaunate tai, kas tikrai rei
kalinga ir ko su užsidegimu sie
kiate.” Taigi ir kiekviena tauta 
P'a.li ir na siekia tik tai, ko ji tik
rai siekia, ko siekia tos tautos 
ir to krašto vvriausvbė, kartu 
su to krašto visuomene.

Ir tiati Kanada, esą, yra žmo
nių skaičium nedidelė, o 1939 
metais ji, tada būdama palūžu
si. krizės kamuojama, pergyve
nanti didelę ekonominę depresi
ja. iškilus reikalui, parodė pasi
aukojimą ir dideli rvžtą ne tik 
Kanados, bet ir viso laisvojo pa
saulio atžvilgiu. Kilus totalistų 
surežisuotam karui. Kanada pa
siuntusi Europon netgi visą mi
lijoną vvru ir moterų gelbėti 
laisvės kultūros ir civilizacijos. 
Tai krašto ir krašte gvvenančių 
žmonių pasiryžimas ir jų valia.

Amerikos erdvių tyrinėjimo 
vadovas dr. Thomas Paine, kaip 
ir anksčiau cituotas dr. E. For
sey, pasakė, kad Amerika tu
rinti pakankamai išteklių pa
siekti, ko jai reikia, o kai prisi
dedanti dar žmonių vieninga va
lia, ji gali ryžtis ir pasiekti dar 
daugiau. — nugabenti Amerikos 
vėliavą į mėnulį.

— Statistikos duomenimis, 
prancūzas kasmet vidutiniškai 
nusiperka 4 marškinius, kas bet
veri — 3 poras avalynės, įkas 
penkeri — naują skrybėlę, kas 
aštuoneri — pirštines, kas ket
veri metai — nosinę.

Prie šv. Kazimiero kolegijos Romoje. Nuotraukoje (iš kairės j dešinę): 
Danguolė ir Rimas Cibai iš Chicagos, Don Kuraitis, prel. dr. V. Tulaba, 
kolegijos rektorius, Joanna Stepienė, prel. Ant. Jonušas, kolegijos 
ekonomas, p. Alice Lopez iš Floridos' ir E. Stepas iš Clevelando,

irbliai 120 metų Amerikoje
..Ui- . - V £■ Į

Kaip ir kada atkeliavo žvirbliai į Ameriką 
J. VENCKUS, 'SJ.

Žvirblis ne visada gyveno A- kams kanapes, už tai jis keikia- 
merilkoje. Jis atkeliavo iš Euro- mas. Jis mėgsta grūdus, visokias 
pos. Greitai sueis 120 metų, kai sėklas. Ar jis daug pasėtų grū- 
jis atvyko įr kolonizavo Ameri-ldų sulesa, kas gali pasakyti? 
ką. Žvirblis turi tą laimę kad ir Žvirbliui prikišama, (kad jis nu- 
šv. Raistas jį mini. Psalmė 83 baido kitus paukštelius už save 
(84),4, sako: Dievas yra geras, geresnius nuo žmonių sodybų, 
nes ir žvirbliai turi savo lizdus, zyles, karaliukus ir kitus. Žvirb- 
kur gali perėti savo vaikučius. | lis išdrasko kitų paukštelių liz- 
Psaimistas meldžia Dievą, nes
jis esąs taip apleistas, jaučiasi 
taip prastai, taip vienišas, kaip 
žvirblis ant stogo, matyt, jį 
žmonės atstūmė, kaip žmonės 
žvirblį pavaro iš kiemo (101,8)
Pats Kristus savo lūpomis pa
minėjo žvirblius. Jeigu Dievas 
rūpinasi žvirbliais, kurių penkis 
galima gauti už du skatikus, 
kaip gi nesirūpins žmogumi 
(Lk. 12,6).

Be to, prel. M. Krupavičius 
patarė Amerikos lietuviams pa
simokyti iš žvirblio, žvirblis, 
atvykęs iš Europos, lygiai taip 
pat tebečiauškia kaip ir Euro
poje, savo protėvių krašte čirš
kėjo. Atvykęs čia nepametė sa
vo (kalbos ir nepradėjo čirškėti 
angliškai...

Ar nebuvo Amerikoje
žvirblių ankščiau

Tiesa, buvo Amerikoje žvirb
lių, bet nebuvo mūsų žvir blio. A- 
merikos žvirbliai priklauso prie 
šeimos Fringellidae, angliškai 
finch (,kikiliai). Amerikos žvirb
liai yra gražiai išbraižyti, yra 
geri giesmininkai. O mūsų žvirb
lelis koks giesmininkas? Tik 
juokai. Žvirblį išmetė tie giesmi
ninkai, dabar žvirblis atsirado 
jau kitoje šeimoje, vadinamoje 
Ploceidae, angliškai tą šeimą 
vadina weaver - birds, tai yra 
paukščiai, kurie ypatingu būdu 
pina, rezgi a savo lizdus. Jie visi 
nėra giesmininkai, kaip ir mūsų 
žvirblis, bet labai socialūs: mū
sų žvirbliai mėgsta būriais gy
venti. Duosime keletą pavyzdžių 
amerikietiškų žvirblių: lark 
sparrovv, white-throated spar 
row, tree sparrow ir pan.

Europiškas žvirblis
Amerikoje jį dažnai vadina 

“English eparrow”, bet tas var
das netinka. Jis nėra labiau ang 
liškas, negu kiti eur epiški žvirb
liai. Labiau tinika kitas pavadi
nimas: naminis žvirblis — Hou
se sparrow — Passer domesti-
cus. Kadangi pirmus žviribUus jų maišl}j kuprinių> turistinių
atvežė iš Anglijos, tai ir pavadi
no English sparrow.
Ar žvirblis yra naudingas ar 

kenksmingas
Žvirblis yra landus, įkyrus, 

triukšmingas. Jis nulesa ūkinin-

dus, sunaudodamas jų medžiagą 
savo lizdams: Mes Lietuvoje 
žvirblių nepersekiojome sistema- 
tiškai, nebent vaikai šaudydavo 
į žvirblius iš rągatkų ir išplėšda 
vo jų lizdus ir,, išimdavo kiauši
nėlius. ' , r , i.

Žvirbliai atvežti iš Europos 
Kurie žvirblius Amerikon at

vežė, matė, kokią nors naudą. 
Sakoma, kad žvirbliai sunaiki
na daug kenksmingų vikšrų, kir 
mėlaičių, vabzdžių. Be abejo, 
žvirblis nepanaikina vikšrų, 
ypatingai, kada turi vaikučius 
penėti. Žvirblius atvežė žmonės 
į vieną institutą Brooklyne, N. 
Y. Atvežė 1850 metais, taigi be
veik sueina 120 metų. Atvežė 50 ; 
porų ir paleido į laisvę. Vėliau 
atvežė daugiau ir paleido St. 
Louis, Mo., taip pat ir San 
Francisco, Calif. Per šiuos 120 
metų žvirblis užkariavo visą 
Ameriką — Šiaurės ir Kanadą. 
Šiaurės Kanadoje, matyt, jam 
žiemą per šalta, gal maisto ne
randa, dėl tiek daug sniego, tada 
pasitraukia į pietus, bet išaip

PORTO APŽVALGA
(Atkelta iš 2 psl.)

tyniaūjž tik tie, kurie nori. Ruoš
kime draugiškas varžybas, ruoš
kime “atvirojo starto” sporto 
šventes, bet neprievartaukime 
žmonių. Žymiai geriau, jeigu 
vidutinio ar vyresniojo amžiaus 
žmogus neprabėgs vieną kartą 
per metus atkarpą, liežuvį iški
šęs, bet, sakysime, kasdien ar 
bent porą kartų per savaitę pa
vaikščios miško takeliais kokį 
penketą kilometrų, o tai liks jo 
pastoviu įpročiu. Tad, mano 
nuomone, masinį fizkultūrinį są
jūdį ir reiktų toliau vystyti dviem 
kryptimi: ugdyti sportinį meis
triškumą jaunimo tarpe ir kuo 
daugiau sveikatingumo priemo
nių pagrindinei dirbančiųjų ma
sei”.

Turistinė sekcija irgi vargo 
pelė, nes išvadose savo praneši
mų priduria: “Trūksta miegamų-

striukių. Visą laiką prašom, visą 
laiką žada, bet...”.

Jeigu pereitume visas esamas 
ten sp. sales ir pamatytume koks 
didelis trūkumas moderniųjų į- 
rengimų taip vadinami “circuit 
training” treniruotei pravesti ir

KIETAS VANDUO SVEIKESNIS

Jį gali atstoti mineralinis vanduo

DR. V. LITAS

“Kietas vanduo — t.y. turįs 
daug kalkių, neturi gero vardo: 
kieto vandens kalkės nusėda ka
tilo ar puodo dugne, užkiša 
vamzdžius ir beveik netinka 
skalbti. Skalbimo ir plovimo ma
šinos, ten, kur vanduo yra kietas 
turi būti aprūpintos vandens 
“minkštytuvais”. Namai van
dens “minkštytuvus” naudoja, 
kad suminkštytų geriamą ir ver
damą vandenį. Bet žmonės čia 
daro didelę klaidą.

Kalkėjimo vyksmas

Būtų galima tikėti, kad kieto 
vandens kalkės nusėda ne tik vi
rimo puodų dugne ir užkiša 
vamzdžius, bet gali užkišti ir 
žmogaus kraujo arterijas. Arteri
jų prikalkėjimas ir koronarinė 
sklerozė paskatina širdies smūgį. 
Tačiau iš tikro yra kitaip. Prieš 
keletą metų japonų amerikiečių 
ir britų mokslininkai nustatė, kad 
širdies smūgiai ir kraujo indų su
sirgimai, ten, kur vanduo yra 
“kietas”, pasitaiko rečiau, kaip 
ten, kur žmonės naudoja “minkš
tą” vandenį, vadinasi, kalkėmis 
neturtingą vandenį. Šitie pastebė 
jimai yra vis dėlto patvirtinti 
britų patologo Prof. T. Cravvfor-

ne-neatlieka kelionių, žiemai 
skrenda į šiltus kraštus.

Žvirblų negina jokios teisės 
įstatymai. Juos galima naikinti, 
nes jų yra per daug ir, ibe to, 
niekas nebemano, kad jie būtų 
naudingi. Todėl visi gailisi, kam 
žvirblius atvežė. Anais laikais 
nebuvo jokių karantinų gyvu
liams... Dabar jau žvirblio Že
mės ūkio departamentas ne
įleistų.

Bet dabar žvirbliai yra čia, 
jų niekas neišvarys, jie čirškės 
ir toliau, jie pasidarė Amerikos 
piliečiais, jie švenčia 120 savo 
gyvavimo metų.

Voiketijoje, jeigu bemuikas 
yra neklaužada, akiplėša, jį va
dina: “Du freeher Spatz.” Žvirb 
lis yra įžūlus, akiplėšiškas ir 
įkyrus padaras. Tokie padarai 
neišnyksta pasaulyje.

Ką sakysime: ar tegyvuoja 
žvirbliai, sulaukę 120 metų 
Šiaurės Amerikoje, nes jie už
kariavo nauią kontinentą savo 
atsparumu ir savo vislumu.

paskirai sportininkams be žalos 
veikiau iškilti. įžengiame į ap
leistus (daugumoj) stadionus, į- 
sigilintume į perkrautą varžybi- 
riį planą, pamatytume rusišką į- 
niršį, kai mūsiškiai krepšiny 
stengiamasi nustumti į antraei- 
linius, įsijaustume, kaip visa lie
tuvių tauta pergyvena, kai į pir
maujančią pašaly irklavimo aš- 
tuonvietę prieš valią įbrukamas 
koks nors Borisas ar Jefimenko, 
kai raudonuoju spaliu, spartakia
domis, 50-mečių ir 100 -mečių 
raudonieji įvykiai ar asmenys pas 
tatomi mūsų tautiečiams sp. ra
ginimo ir pasiaukojimų akstinu. 
Suprastume, kad visi lietuvių at- 
siekimai dar didesni.

Visi šie faktai paimti, kaip 
anksčiau minėjau, iš Lietuvoje 
leidžiamo “Sportas” laikraščio, o 
tai tik mažas bruožas ten esan
čios būklės, kuri pratenka į spau
dą, o realybėje viskas — sporto 
idealai, tautinės apraiškos sp. 
varžybose, tautos vardas išvyko
se, sp. klubų pavadinimai, tai 
akiplėšiškas sportinių siekių nu
vertinimas, paskirą asmenį įce- 
mentuojant į masės katilą, iš ku
rio asmenybėms sunku išsiverž
ti. Algis Šidiškis.

do. Cravvfordas rado, kad Glas- 
gowe, škotų mieste, kuris turi 
minkštą vandenį, labai dažnai 
pasitaiko koronarinė sklerozė ir 
širdies smūgiai. Londone, kurio 
vanduo yra kietas, šitos ligos yra 
daug retesni atsitikimai. Labai 
ryškų skirtumą rodo jaunesnio 
amžiaus vyrai, tarp 30 ir 44 me 
tų. Klausimas šitaip
minkštas vanduo skatina širdies 
smūgį, kietas vanduo atitolina 
arba sutrukdo širdies smūgį.

Vanduo ir širdies smūgis

Kuriuo būdu? Tyrimai rodo, 
kad kietas vanduo, turėdamas 
daugiau kalciumo ir tam tikrą 
kiekį retų elementų, mūsų krau
jo indams suteikia apsaugą. Craw 
fordas Glasgowe darė cheminius 
koronarinių arterijų tyrimus ir 
nustatė palyginimai daug atve
jų, kad šitos arterijos turi labai 
mažai kalciumo ir magneziumo.
Amerikos roentgenologas Dr. W.
H. Strain dviem vandens prie
maišų elementams — vanadiu- 
mui ir cinkui — pripažįsta dide
lę reikšmę:. — Prancūzijos gydytojai tvir
Vanadiumas numuša choleste- tina, kad žmogus gali prarasti 
rino procentą ir trukdo tulžies įklausą arba pastoviai girdėti 
akmenų sudarymą. Cinkas yra į ūžim4 ausyse, jeigu netaisyklin- 
reikalingas arterijoms, skeletui ir gai yra išsidėstę jo savieji ar 
proteinų sintezei. i dirbtiniai dantys.

Amerikiečių satelito Marines 6 atsiųsta j žemę Marso nuotrauka iš 58,300,- 
000 mylių. Marso nuotrauka daryta iš 771,000 mylių.

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 West 59th Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
- KEPA ĮVAIRIŲ RŪSIŲ KEPINIUS

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

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. 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 pažintį mūsų tautos gyvenimą ar atgalianti 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

................................................................................................................................... ............ ........... iihhhhiii....

Strainas Skandinavijos pusia
salio vyrų ilgtsnį amžių aiškina 
tuo, kad skandinavai valgo dau
giau jūrų žuvies ir bulvių.

Vien geriamo vandens neuž
tenka aprūpinti žmogaus kūną 
sveikatai naudingomis medžiago
mis. Vanduo arbatai, kavai ir vi
rimui neturi būti dirbtinai mink
štinamas. Daržovės, išvirtos 
minkštame vandenyje, praran
da didelę kalciumo dalį. Kietas 
vanduo daržovių kalciumo kiekį 
net padidina. Kaip ‘“kietas” van
duo turi būti?

Vanduo, kuris turi viename
a5.ro,do: i live kiek daugiau kaip 100 mili 

gramų, (dešimtadalį gramo) 
kalciumo, yra idealus vanduo šir
džiai ir kraujo indams. Žmogus, 
kuris per dieną sunaudoja du li
trus vandens — geriamo van
dens, kavos ar arbatos pavidale 
— savo kūną aprūpina penkta
daliu kalciumo, kuris yra reika
lingas jo kūnui.
Bet ką reikia daryti, kada vieta, 
kurioje gyvenama, neturi kieto 
vandens? Kietą vandenį iš dalies 
atstoja mineralinis vanduo 
(sparking ir, kt.). Reikia daug 
valgyti jūrinės žuvies. Gydytojai 
gali prirašyti tam tikrų medika
mentų.

A



6 DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. rugpiūčio 1 d.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS MISCELLAN EO U s» IŠNUOMOJAMA FOR RENI

Kad numuštų lėktuvų lakūnai nenukristų ir ore galėtų išsilaikyti kol 
atskris pagalba, Akron, Ohio, Goodyear b-vė suprojektavo parašiuti
nius balionus, kuriuose galės lakūnai išsilaikyti. Viršuje matyti toks ba
lionas, apačioje pavaizduota lakūno iššokimas, plūduriavimas ore ir iš
gelbėjimas,

PARENGIMAI CHICAGOJE
Rugp. 31 — “Draugo” gegu

žini .(piknikas) Bučo darže.
Rugp. 31 — Švėkšnos gim

nazijos auksinio jubiliejaus iš
kilmės Jaunimo centre.

Rūgs. 14 d. — Operos lėšų 
telkimo komiteto parengimas 
“Golden Age“ ręst., 4545 W. 
95th Str. Oalk Lawn, III.

Rūgs. 20 d. — Pianistės Ju
lijos Rajauskaitės koncertas 
Jaun. centre. Ruošia Liet. mo
terų kl. fed. Chicagos klubas.

Rūgs. 21 d. — 10 v. ryto 
“Kernavės” tunto iškilminga 
sueiga Jaunimo centre.

Rūgs. 27-28 — Putnamo se
selių rėmėjų madų paroda Jau
nimo centre.

Spalio 4 d. — Brighton Par
ko LB apylinkės tradicinis ru
dens linksmavakaris B. Pakšto 
salėje.

_  Sol. Dalios Kučėnienės
liet. dainų ir arijų rečitalis 
Jaun. centre.

— V. D. šaulių kuopos rudens 
balius Vyčių salėje.

Spalio 11 d---- Chicagos Ang
lijos liet. klubo tradicinė meti
nė vakarienė B. Pakšto salėje.

— Jaunimo literatūros kon
kurso premijos įteikimo paren
gimas Jaun. centre.

Spalio 12 d. — Vaikų litera
tūros šventė Jaun. centre. Ruo
šia “Eglutės” rėmėjų talka.

Spalio 18 d. — Vyt. Mačernio 
kūrybai skirtas vakaras — kon
certas, minint 25 m. mirties su
kaktį, Jaun. centro didž. salėj. 
Rengia Korp! Šatrija.

— Liet. Gailestingųjų seserų 
s-gos banketas B. 'Pakšto sa
lėje.

Spalio 19 d. — šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų auksinio jubilie
jaus banketas Marijos aukš. 
mokyklos salėje.

Spalio 25 d. — LB Marąuette 
Parko apylinkės linksmavakaris 
B. Pakšto salėje.

— Sportininkų pobūvis Jau
nimo centre.

— ALIAS moterų pagalbinio 
vieneto pobūvis Jaunimo cen
tre.

Lapkr. 2 d. — Marijonų ben
dradarbių Chicagos apskr. žai
dimų. popietė vienuolyno svetai
nėje.

Lapkr. 8 d. — Jūrų šaulių 
kuopos Ciceroje Švyturio ba 
liūs B. Pakšto salėje.

— K. Donelaičio lit. mokyk
los tėvų komiteto ruošiamas 
metinis balius. Inn Motion sa
lėje.

Lapkr. 9 — Anglijos liet. klu
bo literatūros ir dainų vakaras 
Jaunimo centre.

Lapkričio 15 d. — Senojo Bri
tanijos liet. klubo Chicagoje tra
dicinis metinis linksmavakaris 
B. Pakšto salėje.

— Chicagos liet. operos tra
dicinis balius Personality Lodge 
salėje, 4740 So. Cicero Avė.

Lapkr. 16 d. 4 vai. po p. — 
Mykolo Sleževičiaus 31 m. mir
ties sukakties minėjimas Jauni
mą centre.

Lapkr. 22. — DLK Birutės 
dr-jos Chicagos skyriaus tradi
cinis balius — koncertas Jaun. 
centro salėje.

— Brighton Parko lit. mo
kyklos vakaras — balius B. 
Pakšto salėje.

Gruodžio 14 d. — “Kerna
vės“ tunto kūčios Jaunimo cen
tre.
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO, 
i voros, Sto

geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
11111111111111111111111111111111111111111111  IIIIlMl

CONSTRUCTION

REZIDENCINIAI, =
= KOMERCINIAI, zz
s MEDICINOS IR 5
z: KITOKĮ PASTATAI • S

2467 Weet 69th Street 
TeL HE 4-7482

MOVI NG
A- NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgę metų patyrimas 

WA 5-0209 Chicago, Ulinois

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigto, p ries 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

iiimiiimiiimiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiimmii;
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

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

WAGNER & SONS
Typewriters — Addlng Machines — 

Checkwriters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
■ Virš 60 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
, 5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

Paieškojimas
Paieškoma p. Monika Pacevičienė, 

gyvenusi Kaune, prie Įgulos baž
nyčios. Po II Didž. Karo 1948-49 
metais iš Kasel-Matenberg DP sto
vyklos išemigravo j JAV. Sūnus, 
Vladas Pacevičius likęs Vokietijo
je. Prašoma rašyti Mr. L. Jasels- 
kis, 4216 So. Campbell Avė. 
Chicago, Iii. 60632.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

HARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 69th SL Tel. VVA 5-2787
2501 OOth St. Tel. VVA 5-2737
3383 So. Halsted SL Tel. 254-3320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimą*

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

SS
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 6-1668

Cnt L™ i J ™ Jk U" W HiSiiii: a« ji L .«S" 5 -kS

M O V I N G
Perkrausto baidus iš arti h toli

A. BENIULIS
Chicago, 61. 60629. Tel RE 7-7083

GARBAGE DRUMS
wrra covers and handles 

30 and 50 gal. Free delivery 
S622 So. Racine. 434-1 1 13

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

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

Tel. GR 6-8134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

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

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

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

Prie vieno vyro išnuom. gražus 
kamb. nebrangiai, vyrui ar mote
riai ar vedusiai porai. Pamatyti ga- j Pi P g
s* «i*ow:p 6046 S0, c"rnrte" i jieno - jccrsisry

Young Lady 
Pleasant Personality 

Interesting Work 
Liberal Benefits

MUSEUM 0F 
SCIENCE & INDUSTRY

MRS. CONNOR
MU 4-1414

IEŠKO NUOMUOTI

Ieško buto ramioj vietoj, pagei
dauja 2-trame aukšte su virtuve. 
Kreiptis 5310 S. Artesian.

REA ESTATE

OAK LAVVN 4508 VV’. lOlst St-,
6*4 kamb. 'mūr., 3 mieg., l*/2 kera
mikos plytelių vonia, jrengtas rū
sys su dušu, gazo apšild., 2-auto 
garaž., susitarus su savininku tel. 
499-0130, kaina $40,000.

Pard. 5% kamb. mūr. įrengt. rū- 
! sys, 2-auto garaž., 3 mieg., netoli 
! 72nd ir Damen, PR 6-2801.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Mamų, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsl. 
mokėjimu so 
lygos.

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

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus 1- 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe — VVA 5-8063

10% — 20% — 30% pigiau mokėsi! 
už apdraudę nuo ugnies ir automs 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H VVest 95th Street 
Ohieago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4330

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING <6 SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chicago 9, UI.

Telefonas VI 7-3447

Perskaitę "Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti. 

Skelbkitės “Drauge

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų

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

Platinkite “Draugą”.

REAL ESTATE

NERIS
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
ALEK ŠATAS — REA

Main offiee 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, III.
Turime šimtus namų Ciceroje, Scrwyne, Riverside, La Grange Park
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti j mūsų įstaigų 
ir išsirinkti iš katalogo.

L T 0 R
Tel. OL 6-2233

Pard. labai geram stovy 6 kamb., 
2 mieg. mūrinis namas. Gazo karš
to vand. šiluma, mūr. garaž., kai
na $19,900, apyl. 65-tos ir Kedzie. 
Teirautis tel. PR. 8-2233.

Parduodama taverna su na
mu Roselande prie biznio gatves. 
Antrame aukšte 6 kamb. ir apačioj 
virtuvė ir kamb. Garažas ir visi j 
rengimai. Turėtumėt pamatyti sa
vininką vietoje, 10813 So. Michi
gan Avė. Tel. 468-4726.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

5 Vi kamb. mūro bungalovv, 9 me
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

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

18 vienetų mūr. atnaujintas room 
ing house prie Llnooln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,500 pajamų. 
KRina $70.000.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tax 
Notary Public

2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

72 lr 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
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $36,000.

VAINA REALTY
2517 VV. 71st SL — RE 7-9515

*Vi aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca- 
lifiornia. Gazo karšto vandens atski 
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41.000.

4 kamb. Svarus modernizuotas me
dinis. Prie 69 Ir Western. Taksai 
$150. Alumln. langai. $10,000.

6 kamb. modernizuotas mūr. bun- 
galow prie 71 lr Califomia. 23,500.

5 Vi kamb. 9 metų. Geras mūr. 
bungalow. prie 67, į vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma 
Alumln. langai. Garažas. $29,500.

11 butų, 10 metu, 2-Jų aukštų mfl.r 
namas prie 71 ir Califomia. $152,000.

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

6 kamb., 20 meti} mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St, Tel 925-601 a

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-jų 

metų, 7 kamb. mūras. Daug žemės 
paskirto sodui ir alSjoms. Pamaty
kite.

2-jų butu 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, apyi 
69 ir Pulaski. Pirkite už $11,900, 
jmokūję $3,500.

Ligonis našlė turi labai gerų 2-jų 
butų mūro namų. Naujas gazo šildy
mas. Prie vienuolyno. $27,700.

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

Lotos 30 p. Marąuette Parke.

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

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — MOTERYS HELI1 WANTED — VYRAI

SECRETARY MACHINIST
Mature lady to type 60 to 70 wpin Engine lathe, turret lathe, millmg 
on electric typewriter. Dictophonc. machine, — New shoip. Overtime 
Ambitious and versatUe in perform-
ing duties in our small 3-giri Office.

NEPTŪNE SYSTEMS INC.
65 Scott, Eik Grove, 439-5510

available.
CRE3T MACHINE CO.

840 Industrial dr. Elmhurst
TEL. 279-1155

ĮSIGYKITE DABAR

MIGLOTAS RYTAS
V. RAMONAS

Tai apysakų rinkinys, kuris 
patraukia ne tik savo tematika, 
bet ir išimtinai gražiu stiliumi 

į bei kalba.
Autoriaus išleistų knygų skai

čius nėra didelis, bet kiekviena 
jų yra kruopščiai išmąstytą ir ap
dirba, kas yra charakteringa ir 
šiam rinkiniui. Juo pasidžiaugs 
kiekvienas jį įsigijęs ar gavęs do
vanų.

Liet. knygos klubo leidinys, 
gaunamas DRAUGE, kaina 2.00 
dol. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos prašomi pridėti 5 pro
centus mokesčiams.

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

iimiimiiiiiiciiiHiiiiiiiiiHiiiiiiiimsiiiiiiu

JOBS WITH A FUTURE!
Excellent Immediate Openings!

EXPERIENCED
CATERPILLAR
MECHANICS

Work with, new modern shop with 
the latest shop eąuipment. Top pay. 
liberal retirement prog.ram, paid va
cations and holidays, outstanding 
Insurance program for employees 
and dependents. Good working con
ditions, steady employment.

Write or Wire Harvey Shulte
FOLEY TRACTOR COMPANY

Caterpillar Dealer 
1559 South VVest Street
Wichita Hansas 67213

Phone (316) WH 3-4211
An ifląual opportunity employer

iiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiiiimi

EXPER. SHIPPING 

CLERK
Reąuired for near north growing 
dynamic food co. Major medical, 
life, accident insur., profit sharing 
and retirement, free parking and 
liberal vacation plan.

Mr. Albrecht, 644-9300
TIRED OFLONG HOURS?

Try us. 42 hrs>. per week. Salary 
plūs commission free demo, paid 
vacation, Christmas bonus.

We at BOVVERS DODGE need 
2 good salesmen who want to work 
and want to make money. Auto 
eocperience not necessary. We will 
train. Come in today. No calls, 
please.

7340 So. Western Avė.

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.

Reikalingi patyrę 

plieno detaliuotojai 
ir

tikrintojai
(Steel detailers & Checkers)

Kreiptis tel. 922-6684

VVANTED: 
YOUNG MEN

Dependable and energetic machine 
helpers. Good starting pay, shift 
work. All benefits. Will train.

Call 625-0690. Ask for John 
Brogni or Chuck Ording

INTERNATIONAL 
ANODIZING CORP.

3827 Willow Street 
SCHILLER PARK, ILLINOIS

RADIO PROGRAMA

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

OFFICE MGR.
Experienced level-headed person to 
receive and process orders, furnish 
liason between salesmen, ware- 
house & hoime Office, supervise too, 
handle credit & collections for Els- 
ton Av. branch Office of nat’l firm. 
PHONE MR. RANS'OM 777-8900 

(MPSA)

DĖMESIO !

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

DĖMESIO
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiHii

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 paskelbimu 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.
tUlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



Taip atrodo mūsų žemė, daugiausia Afrika, iš Apollo 11, kurią atsiuntė 
astronautai grįždami iš mėnulio. Nuotrauka padaryta kai vyrai buvo 
nuo žemės 98,000 mylių.

JO ATMINIMAS TEBĖRA GYVAS
A. a. šnž. Z. Bakaičio mirties metines minint

Šeštadienį, lugpiūčio 2 d., su- miero kapinėse šventinamo pa
eina vieneri metai kai Union minklo iškilmėse, galime pakar- 
Piere atostogaudamas pačiame toti prancūzų mokslininko Feb- 
amžiaus pajėgume staigiai mi- re žodžius, kad tie, kuriuos lai- 
rė inž. Zigmas Bakaitis, niekad kome mirusiais, tėra tik keliau- 
gyvenime rimčiau nesirgęs, nie- tojai išvykę pirma mūsų. Te- 
kad nesiskundęs jokiais negala- šviečia pirma mūsų iškeliavu- 
vimais. Per gyvenimą visą laiką šiam a. a. Zigmui amžinoji švie- 
ėjo tiesiu ir tvirtu žingsniu, pir- sa. A. V.
miausiai atlikdamas tas parei- j
gas, kurių iš vyro ir tėvo rei
kalavo šeima, iš lietuvio — Lie
tuvių bendruomenė, o iš tikin
čiojo — katalikų Bažnyčia.

A. a. inž. Z. Bakaitis

LAIKAS IR ŽMOGUS DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. rugpiūčio 1 d.

Sa!koma, kad pasauly viską 
galima pirkti, įsigyti, išsiprašy
ti, išsikovoti, laimėti, išskyrus 
gyvybę, sveikatą ir laiką. Gy
dytojas sveikatą gali pagydyti, 
sustiprinti. Kai kada ir gyvybė 
išgelbėjama. Pavyksta garbę at
statyti, protą išmiklinti, vieno 
ar daugelio žmonių meilę laimė
ti, galima žmogaus būdą paveik 
ti, išlyginti, iš bailio padaryti 
drąsuolį, iš melagio, sukčiaus — 
padorų žmogų.

Gyvenime, o ypač skaitydami 
romanus, gausiai sutinkama to
kių faktų ir jie lyg perdaug ne
nustebina. Anot patarlės laiku 
viskas galima atlikti. Vadinasi, 
didžiausias skausmas atlyžta, 
gyja pikčiausios žaizdos ir pa
simiršta įžeidimai. Atrodo, kad 
nėra tokio jausmo, kuris ilgai
niui nenustotų savo vertės. Vi
sa tai atlieka laikas, nepermal
daujamas, lygiai žmonijoje ir 
visame išoriniame pasaulyje sro 
venąs, nepastebimas, nepaper
kamas ir negiąžinamas.

Žmogus dažnai mėgsta saky
ti: mano laikas, tavo laikas, 
mūsų laikas, lyg tikrai būtų 
kieno nors savitas. O tikrumoje 
laiko niekas negali pirkti, nei 

( kitam parduoti.

Metams po mirties praslinkus 
jo vardas ir prisiminimas šei
moje ir namuose tokie gyvi, kad 
našlė dr. Ona Bakaitienė dar 
vis paskęsta ašarose. Jo atmi
nimui sode tebeauga gėlės ir krū 
mai, kuriuos velionis taip mėgo, 
sodino, augino ir prižiūrėjo. Lie-1 
tuviai bendruomenėje, kaip jis Į 
ne kartą prasitarė, buvo tik ei- 
lois kąrys, bet jo, to eilinio ka
rio mirtį, atžymėjo vienas rim
čiausių mūsų kultūros Sumalu 
— “Aidai”, “ITecbnikos Žodis” 
ir kt. Jis, kaip buvęs LB Gage 
Parko pirmininkas, prisimena
mas tos apylinkės visuotinuose 
susirinkimuose; jis pagarbiai 
atžymėtas šių metų Chicagos 
aukštesniosios lit. mokyklos 
metraštyje, kaįp buvęs nuolati
nis to metralščio rėmėjas ir iš
ugdęs sūnų ibei dukrą toje pa
čioje mokykloje.

Sakoma, kad išmokslintas 
žmogus laiką daugiau brangi
na, negu eilinis darbininkas, bet 
būna ir priešingai. Tačiau yra 
žmonių kaip išmanydami taupo 
laiką, stengiasi viską savo lai
ku atlikti, pvz., mokslo, techni
kos, medicinos žmonės niekad 
neturi laiko, vis skuba, vis rū- 
pinasi, kad kas jų laiko nesu
gaišintų. Atrodo, kad vieniems 
laiko pritrūksta, kitiems tą pa
čią dieną esą perdaug ir jie pa
tys nežino, ką su juo veikti.

Beigdžias plepėjimas, korta- 
vimas, girtavimas ir kitokios 
linksmos 'kompanijos — tai tar
si priemonės ir būdai nusikra
tyti laikui, su kuriuo kai kas 
nežino ką veikti.

Juo painesnis ir aukštesnis 
gyvenimas, juo jame daugiau 
paisoma laiko, daugiau jis bran 
ginamas ir vis atliekama kas

Tik prieš mėnesį vaikščiojom 
po Rako stovyklą Micthigane su 
vienu iš lietuvių alk auti jos Chi
cagoje pirmūnus Jonu Kaunu. 
Mūsų žingsnius kaip tik lydėjo 

* pokalbis apie Zigmą Bakaitį, 
kuris pirmaisiais stovyklavimo 
metais, aplink esant primity
viam miškui, daug pagelbėdavo 
stovyklaujančiam jaunimui ir
skautijos vadovams.

A + A
STELLAI TAUJANSKIENEI 

mirus,
vyrui KAZIUI ir artimiesiems reiškia gilią užuo 
jautą

Chicagos Senojo Britanijos 
Lietuvių Klubo valdyba ir nariai .

Būdamas tikintis lietuvis, ti
kėjo, kad katalikų Bažnyčia iš
eivijoje yra ne tilk dvasinė, bet 
ir tautinė atrama. Todėl ypač 

* rėmė tas parapijas ir vienuoli
jas, kurios kreipė dėmesį ir į 
lietuvių tautinį išlikimą. Jo mir 
ties metinėse mišios aukojamos 
ne tik Chicagoje, bet Kaune ir 
kitose bažnyčiose įvairiose pa
saulio dalyse.

A. -4- A.
FARMACININKUI MAKAUSKUI 

mirus, jo žmonai STEFANIJAI ir mūsų mieliems 
ILONAI ir RIMUI nuoširdi užuojauta.

Feliksas, Vanda ir Felicija 
Giedriai,

Rita ir Rimas Minkūnai

Laikas bėga, užmailštin nuneš 
dama daugelis mažesnių ir di
desnių įvykių, išblėsta prisimi
nimai, laikas ir gyvųjų veiduo
se įbrėžia ženklus. (Teišlieka tik 
geri darbai, tik visa ką žmogus 
gyvenime atliko tauraus ir reikš 
mingo. Tai pragyvena patį žmo
gų. Kadani velionies gyvenime 
tokių darbų buvo daug, jie ne
leidžia užmiršties dulkėm užneš
ti mirusiojo atminimo. Prieš me
tus šeima neteko puikaus tėvo 
ir vyto, o lietuvių išeivija vieno 
veikliųjų narių. Minėdamj meti
nes ir susikaupdami Av. Kazi-

A. -j- A.
Brangiai mamytei mirus,

GEDIMINĄ BISKĮ
nuoširdžiai užjaučia bendradarbiai:

A. Grybauskas, R. Karuža,
A. Markelis, R. Paškus,
B. Slonskis

■——————mp—
A. + A.

DOMICĖLEI DUKAUSKIENEI 
mirus, vyrą ANTANĄ, seseris SEVERINĄ ir ANTA
NINĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

Teodora ir Antanas 
Plytnikai

kartą greitesniu tempu. Todėl
ir sakoma _  tempo, tempo!
'Tai šių dienų įprastas šūkis.

J. Mškns

— Vienoje Jugoslavijos gele
žinkelio 12 kilometrų linijoje 
yra 18 tunelių.

— 30 procentų vokiečių mirš
ta dėl nutukimo, nes netvarkin
gai maitinasi ir per daug suvar
toja alaus.

— Panamos kanalas atida
rytas 1914 m. rugpiūčio 15 d., 
sujungus Atlanto ir Pacifico 
okeanus. Yra 50 mylių ilgio.

George Newton, ginklų specialistas 
iš komiteto nusikaltimams tirti, tei
gia, kad iš amerikiečių reikia surink
ti 90 proc. visų ginklų, tada būtų 
saugiau visiems.

Upon the death of

DOMICĖLĖ DUKAUSKAS, 
the beloved wife of our dear colleague and co- 
worker Eng. ANTANAS DUKAUSKAS, we express 
our deepest sympathy.

J. E. Doyen & Staff
Doyen & Associates, Ine., Engineers

HELEN KUBERA
PO TĖVAIS LABANAUSKAS

Mirė liepos 30 d., 1969, 1:34 vai. p.p., sulaukusi 55 m. 
amžiaus.

Gimė Rochester, New York.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Lyle su žmona 

Jeanne, James su žmona Patricia, Jeane su žmona Lenora, 
2 dukterys: Janice Johnson su vyru George, Rose Stafford 

su vyru Wilbubn, ll anūkų, 2 seserys: Anne Hart ir Emily 
Labanauskas ir brolis Alphonse Labanauskas su žmona Lor- 
raine.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 South 
California Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiūčio 2 d. iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 

Po pamaldų bus nulydėta Į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnūs, dukterys, seserys ir broliai.

Laidotuvių direktorius Gaidas ir Damid. Tel. LA 3-0440.

AJA
DOMICĖLĖ MARIJA DUKAUSKAS

(MARAS INSKAITE)
Kilusi iš Kairionlų kaimo, Duseto parapijos, gyveno ir 

dirbo Kaune. Karo audros išblokšta iš gimtojo krašto susirado 
prieglaudą Amerikoje. Čia per paskutiniuosius dvidešimt savo 
gyvenimo metų neše sunkią pabėgėles naštą.

Aprūpinta šventais sakramentais mirė š. m. liepos mėn. 
29 d. 7 vai. vakare šv. Kryžiaus ligoninėje.

Giliam skausme pasilieka jos vyras Antanas, sesuo Seve
riną ir Ignas Petrauskai ir jų sūnus Algis Petrauskas su šei
ma Cnicagoje, sesuo Antanina ir Mečislovas Petrauskai su 
šeima Detroite, broliai Leonas ir Alfonsas Marašinskai Lietu
voje, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avenue.

Laidojama šeštadieni, rugpiūčio 2 d. 9 vai. ryto bus at
lydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Dėl informacijų skambinkite 927-3401.

fiiiiimimiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiiiimiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 

tr kitokioms progoms 
GU2AUSKU 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

2443 W. OSrd Street, Chicago, Illinois, 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAWICZ)

424 W. 69th Street Tel. REpubiic 7-1213 
!314 W. 23rd Plaee______ Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

SEBLBKBTffiS “DRAUGE”.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Poetas Kazimieras Žitkus, 

nors jau eina 76-tus metus, lai 
kosi jaunatviškai, nors turi 
kraujagyslių spazmų ligą ir' ret
karčiais turi taip skausmingus 
priepuolius, kad netenka sąmo
nės. Neseniai Kauno katedroje 
buvo atšvęstas auksinis jo kuni

gystės jubiliejus. Žmonių buvo 
susirinkusi visa minia, daugiau
sia jubiliato mokinių su savo šei 
momis. Pats jubiliatas laikėsi 
tvirtai ir ryžtingai.

— Lenkijos lengvosios atle
tikos jaunimo rinktinė buvo at
vykusi į Lietuvą ir rungtyniavo 
su vietos lengvaatletais.

IEVA BITINIENĖ
PO TĖVAIS DERVINYTfi

Gyveno 2315 So. Oakley Avenue.
(Mirė liepos 20 d., 1000, 10:30 vai. vak., sulaukusi 70 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš l’jmevėžlo apskrities, Ramygalos par., 

Properšos kaimo. Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Elena ii- Marijona 

Masilionas, žentas Mykolas, anūkai Janina ir Jeronimas su žmona 
Sandra ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

IJetuvoje liko brolio duktė Janina Kvedcrienė su šeima ir kiti 
giminės. Prašome nesiųsti gėlių.

Priklausė Tretininkų Dr-jai. Maldos apaštalystės. Altoriaus 
puošimo draugijoms, šv. Kazimiero Seserų rėmėjų 10-tam skyriui, 
Kęstučio klubui ir velionė buvo amžina nare Tėvų Marijonų. '

Kūnas bus pašarvotos 0 vai. vnk., ketvirtadieni, lackavviez. 
koplyčioje, 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės ivvks šešt., rugpjūčio 2 d. iš koplyčios 0 vai. ryto 
bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioje Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta J 
lietuviu šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: DUKTERYS, ŽENTAS, ANŪKAI.
laidotuvių direktorius Lackavvicz ir sūnūs. Tel. VI 7-0072.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 VVest 7Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

I KfiPTEirilS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

ZEIKAsEVANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraidas 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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

• JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tek YArds 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th avė., Cicere, UI. Tel. OL 2-1003



8 DRAUGAS, pemiktadlenla, 1969 m. rugpiūčio 1 d.

X Autobusas su mergaitėmis 
K Dainavos stovyklos grįš į Chi
cagą šį sekmadienį apie 8 vai. 
vak. Tėveliai yra prašomi pasi
tikti stovyklautojas prie Jauni
mo centio.

X Ona Alauskienė, 6420 — 
W. 107 'Str. Worth, III., varda
dienio proga susilaukė gražių 
linkėjimų ir buvo pasveikinta, 
savo artimųjų ir draugų. Ona 
ir Juozapas Alauskai yra ilga- J 
mečiai “Draugo” skaitytojai ir 
labdaringų darbų rėmėjai.

X Neris ir dr. Aldona šim- 
kai, Willow Springs, III., parė-, 
mė “Draugą” 10 dol. auka.' 
Ačiū už paramą.

X Michailuos ir Broniaus 
Ginčauskų namuose Hammonde,1 
Ind., liepos 26 d. buvo sukvies
ta nemaža svečių, norint pagerb 
ti prisidėjusius prie jų dukros 
— dr. Aurelijos ir dr. Vytauto 
Palčiausko vestuvių geresnio pa
sisekimo. Čia matėsi Sv. Pran
ciškaus parap. East Chicagoje, 
Ind. klebonas kun. I. Vichuras, 
akt. Zigmas Motiejus su žmona, 
Aukštuoliai, Šulaičiai, V. Pal- 
čiauskas ir kt. Visi turėjo pro
gą prisiminti neseniai įvykusias 
vestuves, ypatingai kuomet bu
vo parodytas gražus spalvotas 
včstuvinis filmas, kurį susuko 
"Lietuviai Televizijoje” progra
mos vedėjas Tolius Siutas.

X Skaitytojai neužmiršta sa
vo spaudos ir nuolat ją remia. 
Po 2 dol. atsiuntė J. (Stancikas, 
J. Švedas, E. Binkis, J. Litvai- j 
tis. Labai ačiū.

X Nijolė ir Gintas Baužai lie-. 
pos 26 d. susilaukė savo pir-' 
mojo sūnelio Marijaus - Bro
niaus. Jaunoji mamytė ir sūnus 
jaučiasi puikiai rūpestingos ir 
malonios dr. Linienės priežiū
roje. Taipogi Linda ir Bronius 
Bartašiai su Vince Baužienc, 
džiaugiasi savo pirmuoju anū
ku.

X Šeši astronautai spalvotam 
filme Alvudo kultūriniam vaka
rojime Marąuette Parke šį šeš
tadienį. Nuo 4 v. pjp. vaikų užė
mimas, užkanda, lietuviška mu
zika, visų kultūrinis pasireiški
mas prie mikrofono. Temstant 
vaikams ir suaugusiems spal
vuoti filmai. Visi kviečiami. Pri
vežta daug stalų.

X Ona Navasaitienė iš De
troito, viešėdama Chicagoje apie 
porą savaičių, aplankė kultūri
nes įstaigas, Manteno valstybi
nėje ligoninėje esančius lietu
vius, Winfieldo McCormick mu
ziejų, sodus ir’ iš čia išvažiavo 
į Kanadą — lietuvių mėgstamą 
kurortą Vasagą.

X žemaičių Kultūros klubo 
valdyba ir parengimo komisija 
ruošia pikniką rugpiūčio 3 d. 1 
v. p. p. Liepos sode, 83 Av. ir 
Keen Avė. Veiks bufetas ir už
kandinė, taip pat bus ir dova
nų, šokiams gros linksma muzi
ka. Nariai ir svečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

X Akademikų iSk-tų sto
vykla įvyks Rako ūkyje, Custer, 
Midh. rugp. 23 — rūgs. 1 d.
Registruotis: J. Rasiavičiūtė,
7234 So. Sacramento, Chicago. 
(Skambinti 585-9500 iki 4 v. pjp., 
776-3254 po 5 v. v. (pr.)

X A. a. Monikos Dzirvonie- 
nės trijų metų mirties sukak
tis bus paminėta šv. Mišiomis 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje rugpiūčio 2 d. (šeš
tadienį) 7 vai. ryto. (pr.)

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

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

X Ona Šatunienė liepos 26 
d. atšventė vardines. Ji ligonė, 
jau kiek laiko negali niekur da
lyvauti. Gyvena 6519 So. Wash- 
tenow Avė., sūnaus Viktoro ir 
marčios Natalijos šatunų na
muose ir yra jų priežiūroje. Na
talija Šatunienė yra Moterų są
jungos centro iždininkė, daug 
veikia ir 'kitose draugijose. Vik 
toras Satunas yra policijos kapi
tonas. Satunai yra stambūs ge
rų darbų rėmėjai, ilgamečiai 
“Draugo” skaitytojai.

X Antanina Jautokaitė ir Ste
fanija Vaitienė (Vaiče.rauskie- 
nė) buvo nuskridusios į Havvaii. 
Ten Honolulu universitete stu
dijuoja Vaidotas Vaitys. Juod- 
vi aplankė ne >tik Honolulu, bet 
ir kitas Hawaii salas. Labai pa
tenkintos savo atostogomis, taip 
skirtingomis nuo visų kitų, jau 
sugrįžo į Chicagą, prie savo dar 
bų. Abi dirba ligoninėse (kaip 
laborantės.

X Sol. Arnoldą Vokietaitį, N. 
Y. City operos solistą, bas-ba- 
ritoną, bus galima išgirsti 45 
min. pokalbyje šį sekmadienį, 
rugp. 3 d., 4:15 vai. per Chica
gos pirmaujančią FM stotį: 
WEFM (99.5). Pokalbis apims 
jo kar jerą, planus, linksmesnius 
scenos nuotykius ir jo neseniai 
įdainuotą Douglas Moore operą 
“Carry Nation”.

Trys generacijos prie stalo Daina
voj. Pr ekyje Arvydas Barzdukas, 
su ąsočiu PLB p'rm. St. Barzdukas 
ir tom au jo anūkė sūnaus Arvydo 
dukrelė. i

Nuotr. A. Gulbinsko

is Aini m mu
J. A. VALSTTBĖStį

— Stefanija Leškienė, prieš 
10 metų mirusio muz. Mečio 
Leškio našlė, gyvenanti Los An
geles, Calif., atostogų metu at
vyko į Omahą, Nebr., aplankyti 
savo vyro kapo, kuris yra Šv. 
Marijos kapinėse Omahoje. Ap
sistojo pas Eleną Dubauskienę. 
Liepos 27 d. Leškienė dalyvavo 
šv. Mišiose, paaukotose už a. a. 
Leškio sielą, kurias užprašė vie
tos lietuvių choras. Atvykimo 
proga viešnia taip pat aplankė 
savo draugus: Totilus, Pratke- 
lius, Skaudžius, Kvedarus, Da
rnus ir kt. Vėliau išvyks į Chi
cagą aplankyti savo seserį Stasę 
IStatkevičienę.

— Lietuvė atšventė 100 m. 
sukaktį. Ona Razgaitienė, gyve
nanti Clevelando priemiesčio 
Parma senelių prieglaudoje, lie
pos 26 d. sulaukė 100 metų. 
Sveikino Ohio senatorius M. 
Mottl ir Ohio gubernatorius F. 
A. Rihodes. šimtametė užaugino 
10 vaikų. JAV pilietybę priėmė 
1917 m.

DID. BRITANIJOJ
—. Grupė lietuvių skautų,-čių 

vadovų iš JAV atvyksta į An
gliją: vyr. skautininke M. Joni
kienė, s. Algis Zaparackas, s. 
kun. Ant. Saulaitis ir kt. Lie
tuvių skautų stovyklą aplankys 
ir anglų skautų pareigūnai.

_  Dariaus ir Girėno transat
lantinio žygio 36 met sukaktį 
gražiai paminėjo Derby lietuviai. 
'Minėjime dalyvavo nemaža sve 
čių ii iš kitų kolonijų. Meninę 
delį atliko Nottinghamo lietu
vių tautinių šokių grupė.

— Juozas Lukoševičius, lietu 
vis jūreivis, ilgesnį laiką plau
kiojęs milžinišku 200,000 talpos , 
tanklaiviu, atvyko atostogų ir 
vieši Lietuvių namuose.

Philadelphijos ateitininkai duoda įžodį savo šventėje birželio 29 d. įžodį priėmė kun. K. Širvaitis, ženklus 
įteikė dr. V. Vygantas. Iš k. į d.: V Vygantas, E. Skladaitis (pirmininkavęs posėdžiui), kun. dr Širvai
ti, V. Maciūnas, D. Swoyer, R. Baraitė, D. Vaškelytė, A. Surdėnaitė ir R. Makarauskaitė. Prie vėliavos 
Z. štarkaitė, R Juzaitis ir D. Bakanaitė. Nuotr. K. čiketo

JIE RUOŠIASI 
DEMONSTRACIJOM

Chicagos Taikos taryba glo
boja Hiroliimos - Nagasi miestų 
atomo bombom apmėtymo įvy
kiui prisiminti eiseną iš State ir 
Madison gatvių į Giant Parką. 
Si eisena bus rugpiūčio 9 d.

Chicagos Taikos taryba taip 
pat dalyvaus penkiuose “dides
niuose amerikiečių sambūriuo
se”, suruoštuose prieškarinio - 
sąjūdžio nuo rugpiūčio 17 d. iki 
lapkričio 5 d.
MIESTO TARYBA PAGERBIA 

ASTRONAUTĄ

Chicagos miesto taryba, nors 
ir pavėluotai, pagerbia mirusį 
lėktuvo nelaimėje aviacijos ma
jorą Robertą H. Lawrencą iš 
Chicagos, pirmąjį amerikietį 
negrą astionautą.

Taryba vienbalsiai nutarė 
praėjusį antradienį prašyti The 
Chicago Housing Authority pa
vadinti savo pastatą, 655 W. 
65tlh Sti., majoro Roberto H. 
Lawrence jr. namais.

Maj. Lawrence žuvo lėktuvo 
nelaimėje Edvvards aviacijos ba
zėje, Calif., 1967 metų gruodžio 
mėnesį.

POLICIJA IR AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

Chicagos policijos vadas Ja
mes B. Conlisk pasiruošęs “im
ti nagan” tuos policininkus, ku
rie įsivelia į automobilių nelai
mes, nes nuo šių metų sausio 1 
d mažiausiai 110 policijos au
tomobilių buvo sunaikinta susi
siekimo nelaimėse.

Conlisk pasakė, kad bus nu

O. Šaulienė su iš Chicagos nuvažiavusiu kun. V. Bagdanavičium kalnų 
teatre Denvery, Colo., kur vioienčelistas M. Saulius dalyvavo Wag- 
nerio operos Walkyria pastatyme.

CHICAGOS ŽINIOS
bausti tie policininkai, kurie 
bus įvelti į dvi išvengiamas au
tomobilių nelaimes metų bėgy
je. Tolkie policininkai, pasakė 
jie bus suspenduoti nuo 6 iki 
29 dienų arba atleisti iš tarny
bos.

Pasak reporterių pranešimo, 
policijos vadas Conslik ir jo 
aukšti pagalbininkai yra susi
rūpinę pranešimais, kad nuo šių 
metų sausio mėnesio iki (kovo 
mėn. buvo 233 policininkai su
žeisti 702-jose automobilių ne
laimėse, policijai einant parei
gas.

POLICIJA SUČIUPO 12 
JAUNUOLIŲ

Policija antradienio • vakare 
areštavo dvylika jaunuolių, kai 
jie antrą kaitą pradėjo ardyti 
tvarką.

Kapitonas John Haberlkorn 
pareiškė, jog apie 100 jaunuo
lių mėtė akmenis ir butelius į 
važiuojančius automobiliais In
diana Avė. ir Calumet greitke
liu, tarp 130-tos ir 133-čios gat
vių.

KOVA PRIE BLACK 
PANTHER PARTIJOS 

BŪSTINĖS
Penki policininkai buvo pa

šauti ir trys kiti asmenys su
žeisti anksti vakar rytą kovoje, 
kuii įvyko prie Illinois Black 
Panther partijos būstinės vaka
rinėje Chicagoje.

Į šią kovą buvo įvelti trijų 
policijos apylinkių policininkų 
būriai (skvadai). Kova prasidė
jusi apsišaudymais tarp polici
ninkų, esančių prie The Black

Panther partijos būstinės, 2350 
'W. Madison ir asmenų viduje 
būstinės.

Vienas aukštesnio rango po
licininkas buvo pašautas, kai jis 
išlipo iš savo būrinio automobi
lio priešakyje juodųjų būstinės. 

1 Jis atsikirto Šūviu ii krito šali
gatvyje su sužeista koja.

Black Panther partijos parei
gūnas pareiškė, kad, girdi, su
žeistasis policininkas ir jo ben- 
diininikas pradėję šaudyti be jo
kio perspėjimo į pastatą, kai 
tik jie išlipo iš automobilio. Jie 
iš vidaus atsišaudę, pasakė juo
dųjų partijos pareigūnas.

Kelioms minutėms praslinkus, 
apie 25 būriai (skvadai) polici
jos atskubėjo prie juodųjų par
tijos būstinės. Vieni policinin
kai buvo užpakalyje būstinės, o 
kiti puolė iš priešakio.

Nė vienas policininkas nesu
žeistas sunkiai. Dviem policirūn- 
kafn sužeistos kojos, dviem su
žeisti pirštai, penktam sužeista 
alkis. Trys sužeisti asmenys 
rasti partijos būstinėje; jųjų 
galvos sužeistos. Šie trys asme
nys nuvežti į Cook apskrities 
'ligoninę.

Apie 1,000 žiūrovų buvo ap
linkui Black Panther partijos 
būstinę.

Šie policininkai buvo sužeisti: 
Richard Curley, Edward H. 
Beyer, Dennis Walker, Henry 
Bertucci ir Edvvin Baal.

KREDITO KORTELĖMIS SUK
ČIAVIMAI IR BANKAI

Ryšium su kredito kortelių 
(kuriomis galima imti skolon 
bet kokias prekes) sukčiavi
mais, trisdešimt du asmenys pa
traukti teisman. Tie kredito kor 
telėmis sukčiavimai Chicagos 
bankams kainavę daugiau kaip 
12 milijonų dolerių.

Daug kredito kortelėmis suk
čiavimų bylų yra iš 1967 metų, 
kai Chicagos bankai išdavė kre
dito korteles. Nukentėję bankai 
yra The Midwest Bank Card 
System Ine. nariai. Žinovai tei
gia, kad bankai netekę apie 15 
milijonų dolerių.

TRUMPAI
— Evanstono autobusų ben

drovės vairuotojų ir mechanikų 
streikas, atrodo, šiandien turėti) 
baigtis.

— Illinois valstijoje įsigalė
jus naujam mokesčių įstatymu,i 
šiandien degtinės įkainos pakilo.

— Daugiau kaip 32 milijonų
vertės namų statyba pietinėje 
Ohicagoje sustabdyta, siaučiant 
ten juodųjų gengėms.

— Pietų Afrikoje, netoli Jo- 
hanesburgo, senoje kasykloje, 
pusantro kilometro gylyje, įren 
giamas “saugiausias pasaulyje’’ 
bankas.

— Per dešimtį metų arbatos 
vartojimas Europoje vienam 
žmogui padidėjo nuo 72 iki 177 
gramų, o kavos — nuo 26 iki 
265 gramų.

NUOTAIKINGAS SAVAITGALIS 
UNION PIERE
JURGIS J

Liepos trečioji savaitė džiu
gino Union Pier vasarotojus. 
Giesdia, karštos dienos ir ban
guojantis Michiganas, nors pro
tarpiais išplaudamas nelemtų 
žuvyčių, kvietė į paplūdimį. Smė 
lyje išdygdavo saulėsaugių miš
kas, po jais būreliai vasaroto
jų. O mažasis atžalynas ištisas 
dienas džiūgavo bangų žaisme. 
O kiek čia sutinki malonių pa
žįstamų veidų. Pokalbiams ma
rios laiko. Ir temos įvabuoja. 
Čia, atrodo, išsprendžiamos vi
sokiausios problemos. Tai vasa
rotojų kasdieninė duona. Paga
liau artėjo ?•.’ savaitgalis, žadė
jęs nuotaikingų pramogų.

Liepos 25 d. pavakary į 
“Gintaro” vasarvietę iš viso 
Union Pier rinkosi vasaiotojai 
pabuvoti tradiciniame lauže. 
Temstant suliepsnoja laužas, o 
prie jo gausu vasarotojų ir že
mėje pabirusio gražaus pačio 
mažiausio atžalyno.

“Gintaro” vasarvietės savi
ninkas A. Karaitis sveikina vi
sus svečius ii' kviečia į laužų 
programas jungtis visų vasar
viečių vasarotojus.

Laužą uždega iš Chicagos at
vykęs energingas visuomeninin
kas ir veiklus Amerikos lietu
vis Jonas Evans, ta proa pa
sveikindamas svečius ir kviečia 
rytojaus dieną visus į ruošiamą 
Lietuvių Foto archyvo lėšų tel
kimo komiteto linksmavakarį. 
Žodelį taria ir mūsų scenos ve
teranas Stasys Pilka,. Laužo 
programa nuotaikinga. Lietuviš
kų dainužių pynes išdainuoja 
balsingi laužo dalyviai, dainoms 
vadovauja ir jas akoideonu pa
lydi kun. Algimantas Kezys, (SJ. 
Užtat ir mūsų atžalynas šį kar
tą iš visos širdies traukė šau
nias dainas, neužsileisdamas tė
veliams. Daug (humoro ir links
mų nuotaikų į programą įpynė 
visų labai mėgiama sol. Vanda 
Stankienė, pasakodama links
mus nuotykius ir šauniai dai
nuodama Union Pier dienos ak
tualijas.

“Ešerio Uodegoje” ii' šiais 
metais atsispindėjo vasarotojų 
gyvenimo aktualijos, ryškieji 
vasarotojų veidai ir visokie nu
sidavimai. Kadangi laužas įvyko 
Oninių išvakarėse, tai buvo pri
simintos visos Onos, nuoširdžiai 
pasveikintos laužavedžio ir lin
kėjimai palydėti Ilgiausiais Me
tais. Ir kai ėmė tilti dainužių 
aidai, geso laužas į vakaro ty
lą nuklydo “Lietuva brangi” 
dainos garsai. Ir į “Gintarą” 
sugrįžo rami naktis. Laužui va
dovavo šių eilučių autorius.

Liepos 26., šeštadienio vaka
re įvyko Lietuvių Foto archyvo 
lėšų telkimo komiteto ruoštas 
linksmavakaiis. Diena buvo tik 
rai žavi ir žadėjo gerą pavaka
rį. Bet vakare pravirko dangus, 
visas Union Pier paskendo tam
soje, lietaus sriaute ir žaibų 
šviesoje. Rengėjai kiek buvo su 
nerimavę. Bet apie 9 vai. siau
tulys aprimo, pragiedrėjo ir į 
Community salę susirinko apie 
300 svečių pabendravimui. Ra- 
monio orkestrui grojant svečiai 
įsismagino, ėmė skambėti gra
žios dainos, šokiuose sukosi po-

ANUŠAIT1S

ros ir visus lydėjo tikrai džiugi 
nuotaika.

— Toks vakaras pirmas pas 
mus. Tokios puikios nuotaikos 
visus lydi. Net suktinis ir khim- i 
pakojis pakėlė visus svečius 
šokiui _  kalbėjo Algis Karai
tis.

Gi pačioje progiumoje nebu
vo jokių kalbų, jokios meninės 
dalies. Svečių tarpe buvo iš De
troito, Omahos, Clevelando ir 
kitur.

Organizatoriai puikiai atliko * 
savo pareigas ir vakarui užtik
rino gerą tvarką.

Lėšų telkimo komiteto pirm. 
John Evans ir Liet. Foto ar
chyvo vedėjas kun. Algimantas 
Kezys, SJ, jau penktadienį at
vykę į Union Pier, per visą die
ną tvarkė salę ir vakare dabo
jo, kad būtų užtikrinta vakaro > 
tvarka. x

Su didele pagarba ir dėkingu
mu tenka prisiminti rengime 
komisijos nares Eglę Vilutienę, 
Nijolę Vengrienę, Janiną Gry- 
bauskienę, Birutę Briedienę, ku
rios dirbo vakaro metu įvairius 
darbus virtuvėje, prie įėjimo ir 
maisto išdavimo. Gi didelė pa
dėka piklauso vyriausiajai šei
mininkei K. Repšienei, už laiku 
ir skaniai pagamintus valgius 
bei dirbusiai ištisas dvi dienas. 
Nuošii džiai dėkojame nenuils- 
tantiems lietuviškų darbų talki
ninkams Kostui Repšiui, Juo- p 
zui Mackevičiui, Kaziui Merec- 
kiui, Vikšraičiui, Pranui Odinui, 
Justinui Plančiūnui, Stasiui Ša- 
rauskui už visokeriopą talką. 
“Gintaro” vasaivietėš savinin
kui Algiui Karaičiui už stalus 
ir kėdes. Ir visiems bet kuo pri 
sėdėjusiems prie šio sėkmingo 
vakaro, kurio pelnas eina Lietu 
vių Foto archyvui skoloms už • 
įgytus filmavimo aparatus mo
kėti.

Prie vakaro sėkmės daug pri 
sidėjo spauda ir radijo valandė
lės.

Sekmadienio popietę “Ginta
ro” vasarvietėje kun. Algiman
tas Kezys, SJ, atnašavo šv. Mi
šias ir pasakė gražų, tėvynės 
meilės reikšmę išryškinantį pa
moksią.

Šis savaitgalis Union Pier 
praėjo tikrai gražių nuotaikų 
ženkle ir pramogos buvo visų 
vasarotojų maloniai sutiktos ir 
visada laukiamos.

VEIDU PRIE ŽEMES
K. GRIGAITYTĖ

Novelių rinkinys, kuriame pie
šiamos gyvenimo problemos ir 
vaizdai, daugumai tremtinių pa- • 
žįstami ir net patirti. Lengvu sti
liumi, paprasta vaizdinga kalba 
parašyta knyga maloniai skaito
ma ir jautriai išgyvenama, nes 
joje kiekvienas randa savęs dale
lę.

Išleista Liet knygos klubo.
Kaina 2.00 dol., galima gauti 

DRAUGE. Illinois gyventojai tu
ri prie knygos kainos pridėti1 5 
proc. mokesčiams. •

Lietuvių foto archyvo) lėšų telkimo komiteto nariai su talkininkų da
limi, suruošę šaunų linksmavakarį Union Pier, kurio pelnas skiriamas 
filmavimo apartams įsigyti. Iš kairės į dešinę: Gintaro vasarvietės sa
vininkas Algis Karaitis, J. Janušaitis, E. Vilutienė, N. Vengrienė, P. 
Petrutis. Komiteto pirmininkas- Jonas Evans ir kun. A. Kezys, S.J. 
Trūksa B. Briedienės ir J. Grybauskienės.


