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I Š V I S U R 

Gamtos nelaimes J A V , 
Meksikoje 

Viesulas seka viesulą 

Mexico City.— Viesulas "Deb-
bie", nukrypęs į Atlanto vande
nyną, nepalietė JAV kontinento. 
Tačiau kitas viesulas, "Emilie" 
palietė Kalifornijos įlanką ir 
gresia Meksikos vakarų pakraš
čiams. 

"Camille", siautusio ypač pie
tinėse valstijose, Mississippi ir 
Lousianos valstijose, padariniai 
palietė ir Meksiką. Dėl liūčių žu
vo gyventojai, bent 10,000 gy
ventojų liko be pastogės. 

Virginijos potvynių aukos 

Tebeskaičiuojami "Camille" 
viesulo padaryti JAV pietuose 
nuostoliai. Dėl liūčių Virginijos 
valst., ligšiol ten žuvo 65 gyven
tojai, 100 likimas dar nežinomas. 

PIRMADIENIS, MONDAY. RUGPIŪČIO — AUGUST 25.1969 

Po protestų Čekoslovakijoje -
teroras, varžymai, bausmes 

Tris dienas vykus gyventojų protesto riaušėms Prahoje, Brno ir kt. miestuose, reži
mas numatė naujas, griežtas bausmes — Kaltina "fašistus, vandalus, smogikus". 
Įžiūri perversmo planą — Kurstymo kalte metama ir Dubčekui su Smrkovskiu 

Invazijos metinių riaušės liudija... i Ir vėl, kaip ir Prahoje, buvo šau-i Priminė 1956 m. vengrų 
. . . . • doma virš gabų. švaistytasi gu- sukilimą 

Praha. — Po praėjusios s a v a i - i . . . . ^ • <.r, : n MIKUUIUI 
»V „ , . i . minemis lazdomis. Gestapo, Ce-1 

tes protesto riaušių Prahoje ir b - | ., _ ^ ^ m i e s t o t v ė s e . j "Rude Pravo", nurodęs į "fa
luose Cekoslovaki M j n i ą g^^į^ ž u v o d u ^ | šistinio tipo smogikus", teigė, kad 

j ventojai, 19 buv sužeista. Mieste; veiksmai buvę- panašūs į 1956 m. 
buvo įvestas draudžiamasis laikas,, sukilimą Vengrijoje, 
tarp 8 vai. vakaro ir 5 vai. ryto. Partija paskelbė, kad kai kurie 

Kurna 10 c Xr. 199 

Prieš sovietų invaziją? Reikia baus
ti. Čia i Vakarus patekusi sovietų 
fiziko. Pavelo M Litvinovo nuotrau
ka, padaryta tremties vietoje. Čitos 
srity, netoli Mongolijos sienos. Lit-

Prez. Nbconas, paskelbęs Virgi- ; vinovas. buv. sovietų užsienio reik 
nijos valst. "katastrofos sritimi", 
paskyrė 1 mil. dol. paramos nuo
stoliams padengti. 

Gaisrai Kalifornijoje 

Los Angeles. — Keliose Kali
fornijos srityse, ypatingai į šiau-

komisaro Litvinovo anūkas, 1968 m. 
rugpiūčio 25 d. Raud. aikštėje Mask
voje su kitais protestavo Čekoslova
kiją užėmus. Pogrindžio spauda skel
bia: prieš Litvinovą rengiama by-
a... 

• Bernadeta Devlin, airė, britų 
rę nuo San Diego, siaučia miškų j parlamento jauniausias narys, I miai kietesnis 
gaisrai. Šimtai gyventojų turėjo šiomis dienomis atvyks į Chicagą. 
palikti namus. Išdegę keliasdešimt Jos tikslas — S. Airijai surinkti 
tūkstančių akerių ploto miškai, vieną mil. dolerių. 

Šį kartą gaisrai nepalietė Los | • Buv. sen. P. Douglas, 77 m. 
Angeles ir jo apylinkių. Tačiau 
temperatūrai ligi 97 F. pakilus, 
mieste tris dienas iš eilės buvo 
smogo aliarmas. 

paaiškėjo, kad 
— krašto gyventojų neapykan

ta okupantui bei naujajam reži
mui labai didelė ir riaušės, kurių 
metu buvo ligi 10 užmuštų, te-: 
buvo sutramdytos brutaliomis 
priemonėmis, 

— nepasitvirtino žinios, kad 
patys komunistai dar penktadienį 
buvo pasiryžę nuversti Husako re-1 
žimą, bet 

— nauji kaltinimai, itin gausūs! 
suėmimai ir numatytos, ligi metų 
pabaigos, aštrios bausmės, verčia 
spėti, kad režimas, Maskvai pri
tariant, pasiryžęs dar labiau su
varžyti krašto laisvę. Okupanto 
kumštis artimoje ateity bus žy-

Brno gyventojai šaukė: 
Gestapo... 

Čekoslovakijos miestuose vakar 
amž., rugpiūčio 12 d. patyręs šir- į i r š e ^ i e n į b u v o jsįvyravusi ne-
dies nesunkų smūgį, jau sveiksta j a u k i t v l a T a č i a u penktadienį 
ir šiomis dienomis grįšiąs į na- d i e n a i n u o i n v a z i ] - o s m e t inių pra
muš. 

Neramumai Brno kilo, paaiškė
jus vyriausybės pasiryžimui grieb
tis "naujų griežtų priemonių", 
kad išvengti naujų riaušių, be to, 
pasklidus žinioms apie naujus, 
gausius suėnrina is. 

"Fašistai, vandalai, smogikai..." 

Partijos prezidiumas dar šešta
dienį buvo pareiškęs, kad "fašis
tai ir kontrrevoliucionieriai buvo 

. nugalėti, jiems atvirai susidūrus 
su milicija ir saugumu". 

Partijos dienrjš.is '"Rude Pra-
vo" vėliau rado . isą virtinę kal-

I tinlnkų — tai "teroristų grupės, 
fašistai, smogikai visuomenes at
matos, po!i:in 
pogrindis — ji; 

riaušininkai turėję kulkosvaidžius 
ir kad jie buvę atsakingi Prahoje 
žuvus dviem 19 m. amžiaus jau
nuoliams. (Vakarų žurnalistai 
skelbia, demonstrantų rankose 
nematę jokių ginklų). 

Režimo atkirtis -
bauitnes 

Nauji įsakai, priemonės pažaboti 
gyventojus 

Vykdant vis daugiau suėmimų, 
partijos prezidiumas paskelbė 
naujus įsakus, kuriais numatytos 
bausmės tiems, kurie pažeis "so
cialistinę tvarką." {sakus pasira-

suvedžioio kai ė̂ prez. Svoboda ir jie veiksią li-

1967 m. birželio mėn. karo metu Izraelio užimtos sritys Izraelis pasta
ruoju metu teigia, norįs ateity sau pasilaikyti Gazos ruožą ir rytines 
bei pietines Sinajaus pusiasalio sritis. 

Arabai niršta prieš Izraelį 
Arabai svarsto naujas priemones 

kovai su Izraeliu 

Kairas.— Keliuose arabų kraš
tuose vykstant streikams ir de
monstracijoms, šiandien Kaire 

slinkus, antrame didžiausiame į bombos, plytos, akmenys, anti

kūnuos piliečius, sukurstė de- & šių metų pabaigos, juos penk-, renkasi arabų kraštų užsienio rei-
monstracijas." tadienį priėmė parlamentas. Pa-j kalų ministeriai. Jie svarstys karo 

Gatvėse buvo rastos skardinės %a^ Juos atitinkamos įstaigos gali į veiksmų su Izraeliu aštrinimo 
su padegamąja medžiaga, mažos i pašalinti nepaklusnius studentus!klausimą. 

Demonstracijos vyko Jordane 
ir Libane. Tų kraštų sostinėse bu
vo uždaryti bankai, krautuvės, 
-imrnane minios norėjo uč-
monstruoti ties JAV ambasada, 
tačiau policijos buvo išsklaidytos. 
Jos šaukė: Šalin Izraelį, šalin JAV 
agresija. 

Nixono sprendimas-karius atitraukti 
ar profesorius, gali būti suvaržyta 

krašto mieste, Brno, 5,000 de- I komunistiniai šūkiai — visa tai, profesinių sąjungų vejkla, įvairios 
monstrantų ir jų tarpe daug jau- : esą, liudiia buvus "organizuotai ! organizacijos gali r:, paleistos, 
nimo, grūmėsi su milieininKais. 

Neturima tikslių žinių apie 
priešo tikslus 

San Clemente. Kalif. — Bal
tieji Rūmai Vakaruose, prez. Ni-
xono vasaros būstinėje, užvakar 
paskelbė: prezidentas atidėjo 
sprendimą dėl naujų JAV karių j a c j a u taį y r a galįma. Pastarųjų 
atitraukimo iš P. Vietnamo.: jienų puolimai Nixonui sukėlę 

Naujajam nutarimui turėjo į-
takos pastaruoju metu pasmar-
kėję priešo kariniai veiksmai. B. 
Rūmai pastebėjo, kad prezidento 
sprendimo atidėjimas neturįs ry
šio su tariamai turimomis žinio
mis apie naują priešo ofenzyvą. 

Anksčiau buvo manoma 
R. Nixonas dar ligi šio mėnesio 

1 rūpesčio. 

pabaigos paskelbs, kiek karių vėl p r e z . 
atiaraukiama. Dabar sprendimas: 
būsiąs padarytas ne anksčiau i 
kaip rugsėjo mėn., prezidentui 1 
apie rugsėjo 7-8 d. grįžus atgal į g A X C L E M E N T E . Kalif. • -
Washingtoną. Galibuti, tospren- p r e z x į x o n a s at(.įnanti trečia-

Nixonas pagerbs 

Johnsonę 

liudija buvus "organizuotai I organizacijos gali būti pale 
trrevoliucijai." žmonėms atesakytss darbas. 

Nusikaltę gali bur siunčiami į 

jeruza- p Amerikos Lietuviu 
c i i n o i _ : * 

kongresas atidėtas 

Praėjusį ketvirtadienį 
lėje padegus ir iš dalies sunai-1 
kinus arabų maldyklą - mečetę 
Al Aksah, arabai nerimsta ir kai-

bausmės stovyklas įvairiose krašto l t i n a ^aelį . Nuotaiku nesušvel- penktasis Pietų Amerikos Lie-
vietose • ° • * K a d Izraei>'Je b u v o s u - tuvių kongresas, buvęs numatytas 

imtas tariamas nusikaltėlis — pa- j šaukti 1970 metais Urugvajuje, 
Kaitina: norėta versti vyriausybę degėjas — australas. 

Režimas. įsiteikdamas Maskvai, į 

Rumunija minėjo 
sukaktį 

visu įkarščiu ieško kaltininkų. Pa
skutinis kaltino min. pirmininkas 
O. Cernik. Jis kartojo pirmuosius 
kaltinimus: "priešsocialistiniai ir 
kontrrevoliuciniai gaivalai" veikę Maskva re:škė nepasitenkinimą 
ir, pagal Čemiką, "siekę nuversti 
vyriausybę". 

Sovietai 
grįžta... 

tebevykdo agresiją, okupuoja kraštus.. Stalino laikmetis 

dimo gali tekti laukti kelias sa
vaites. 

dieni jo "Vasaros Balt. Rūmuo
se" ties Ramiuoju vandenynu 
numato pietus, kurių metu bus 

Č e k o s l o v a k i j o j : pagerbtas b. prezidentas L. B. 
į Johnsonas su žmona. 

• N, Y. Times atstovas Pra-1 
hoje, Paul Hof man. išprašytas. Į 
Jis krašte buvo nuo pavasario' 
ir yra jau trečiasis NYT ko
respondentas, buvęs čekų reži
mui netinkamas bei išprašytas. 
Iš tikrųjų, režimas dabar kalti
no pati dienraštį, kuris esąs 
"priešiškas mūsų kraštui". 

• A. Kuznecovas. pabėgęs į Va
karus rusų rašytojas, atviru laiš
ku kreipėsi į Čekoslovakijos tau
tą. 

Baltijos kraštų byla, 
JAV ir J. Tautos 

Po pietų NĖconai su John šo
nais skris 800 mylių į šiaurę, 
kur netoli Eureka miesto milži
nų raudonmedžių aplinkoje j -
vyks iškilmės ir bus pagerbta 
Johnsono žmona. Lady Bird. 
savo metu dėjusi pastangų pa
gražinti kraštą. 

Bonnos socialistai 
Maskvon 

netinkamu 

Černikui kalbėjus Velke Karlo-
viče mieste, "Rude Pravo" paskel
bė naujas žinias: esą, tardant su
imtuosius paaiškėję, kad buvę 
stambūs kurstytojai ir metama 
užuomina, kad jais galėję būti 

rumunais... 
Bukareštas. — Rumunija šeš

tadienį paminėjo 25-ją krašto 
išlaisvinimo iš nacių sukaktį. At
vyko 16 kraštu komunistų dele
gacijos, buvo paradas ir kt. 

Maskva vėl ryškino savo nepa- j ž ln l rno 
sitenkinimą rumunų politika, nes! 

atsakingų Montevideo lietuvių 
veikėjų nutarimu atidėtas dėl 
šiuo metu nepalankių tame kraš
te sąlygų. Tikimasi, kad kongre
so rengimą perims Brazilijos ar 
kito krašto lietuviai, kur bus pa
lankesnės sąlvgos. 

(ELTA) 

• NATO pajėgų Europoje 
vyr. vadas gen. A. Goodpaster 
Olandijoje pareiškė: kariniu at
žvilgiu negalima pateisinti NA 
TO priešakinių karinių jėgų ma-

laisvėjimo vadai, Dubčekas ir; į iškilmes teprisiuntė ne pirmos 
Smrkovskis, abu šiuo metu parla
mento aukšti pareigūnai. 

Laikraštis reikalauja kurstyto
jus "šalinti iš viešojo gyvenimo", 
kitomis gi žiniomis. Dubčekas su 
Smrkovskiu galėję būti suimti. 

Valst. departamentas atsako 
estams 

I Kelionė i Maskvą 
laiku 

BONNA. — Trims vokeičių 
socialdemokratų partijos vadam j 
išvykus j Maskvą (susipažinti 
su sovietų pažiūromis Vokietijos 
apjungimo ir kt. klausimais). 

Abejoja dėl J. Tautų paramos 

Dėl Baltijos valstybių nepri-
Richard I. Philips, einąs Vals- į klausomybės bei laisvų rinkimų 

tybės Sekretoriaus padėjėjo parei-1 tuose kraštuose klausimo kėlimo 
gas viešiesiems (santykių su vi- j Jungtinėse Tautose, esą, reikia re-
suomene) reikalams yra parašęs1 alistiškai įsižiūrėti, ar tokio klau-

Pasaulinės Estų Tarybos išimo kėlimas susilauktų pakan-

"Jie geria vyną, medžioja 
elnius..." 

Tas pats "Rude Pravo" kalti-
1 no, kad vyriausieji kurstytojai 

KALENDORIUS 
svarbos delegaciją. 

Maskvoje paskelbta, kad Krem- Rugpiūčio 25 d.: šv. Liudvikas 
liaus vadai Rumunijai buvo pa- ' I X- **• Lix*a\e, Gilius, Liudyte. 
siuntę sveikinimus, gi spauda ap-! R"gP'"<™ 2 6 *» « • Zefermas, 
rašiusi Bukarešte buvusias iškil- S v - Pandovma, Algimmas, Ugne. 

ORAS mes. 

FAIR & VVARMER 

Gen L. Svoboda. 
prezidentas, ŝaka. pas.rašęs 

laišką 
pirmininkui Alfredui I. Anderso
nui, kuriame, prezidento Xixo-
no pavedamas, jis atsako į tos 
tarybos kreipimąsi ir prašymą 
kelti Baltijos valstybių nepriklau
somybės klausimą Jungtinėse 
Tautose. 

Laiške visų pirma pakartoja
mos tezės, apibūdinančios JAV 
vyriausybių politiką Baltijos val
stybių atžvilgiu: apsisprendimo 

- -.-:•.•- bei politinių j teis^s pripažinimas, prievartinės 
sluoksnių laikoma ne laiku wk-1 inkorporacijos į Sovietų Sąjun-
doma. Politikai Maskvoje aiš-' & nepripažinimas, diplomati-
kinasi kaip tik Čekoslovakijos " '« atstovų .r konsulų pripažini

mas, taip pat vyriausybės parei
gūnų atitinkami pareiškimai ati-

• Astronautas E. Aldrin su tinkamomis progomis įvairiuose 
žm< .na atvyko į Meksikos pajūrio Į viešuose forumuose, įskaitant ir 
miestą Acapulco. Čia tris dienas Jungtines Tautas, 
smarkiai lijo. 

• Viesulą,* "Cora" siaučia Ja
ponijoje — jis aplenkė Okina-
vos salą. 

okupacijos metinių dienomis. 

• Sovietu A. Tarybos dvi už
sienio reikalų komisijos prita
rė atominio varžymo sutarčiai.'čius siekia q 

karnai paramos iš JT narių tar
po. Šiuo metu daugumas JT na
rių nestovį tokioj pačioj pozici
joj kalbamuoju klausimu, kaip 
JAV vyriausvbė. 

O reikia, esą, pripažinti, kad 
tokios iniciatyvos nesėkmė būtų 
skaudus smūgis Jungtinėms Vals
tybėms ir rimtai pakenktų vy
riausybės užimtajai pozicijai pa
saulio akyse. Kalbamoji Jungti
nių Valstybių iniciatyva, sakoma 
laiške, būtų ir suvedžiojami, nes 

• Kolumbijos keleivinis lėktu
vas užvakar nukreiptas j Kubą. 
Tai jau 40-sis lėktuvų "piratų" 
veiksmas šiais motais ir ̂ j mėnesį 

šiandien kalnuose "ramiai geria] antrasis Kolumbijoje. 
vyną ar dalyvauja elnių mr-
džioklėje apie Košice. Krašte abejojama, kad Čekoslovakijoje: Oro biuras praneša: Chicagoje 
esą žinoma, kad Dubčekas su lauktina sunkių dienų ir mėnesių, ir jos apylinkėse šiandien šilta, 
Smrkovskiu — medžiokliu mėgę- Režimas bus sugriežtintas ir jis saulėta, temp. sieks apie 90 L F., 
jai. 

Maskvos spaudos žiniomis, iš 
dalies kaltė dėl riaušių tenkanti 
ir užsienio studentams ir žurna
listams. 

Nurodoma į Vak. Vokietijos 
žurnalistus, kitų kraštų radijo ar 
spaudos žmones — visi jie buvę 
"aiškiai veiklūs'" riaušių metu. 

Naujų varžtų, persekiojimų 

visu brutalumu smogs net j pa- ryt — saulėta, be pakitimų, 
čius smulkiausius laisvės likučius. Saulė teka: 6:08. leidžias 7:36. 

r/anga-

Cernik savo kalboje nurodė. lyg rodvtų. tartum dar galima. 
D„I,;- ",„,,»,, - i i J .,• 1 „ ' kad kraštas esąs î bai kompli 
Barnios tautų reikalu darvti ką , . , . . . . ,. . . 
„~,<- A„ ,~;„,. J „ kuotos vidaus po itir.es padėties 
nors daugiau, negu daroma.... . . . . . K r 

r-vAi • «,.„ ~. 1 J » 1 akivaizdoje. 
I Jei to esą manoma, kad toks _ v r ? . , . , • 

Kaltinimai gi, kūnuose kalba 

žygis (klausimo kėlimo Jungti
nėse Tautose) šiuo metu nepa
dėtų tokiam naudingam tikslui... 

<ELTA),g y v a i p n 

mus, pernai jiems įvykdžius in-
• Indiįoįe radijo aparatų skai- vaziją. 

,000. ' Todėl Vakaruose Šiuo metu ne-

ma apie "smogikus, sontrrovoiiu-
ciją, perversmą"" — itin rimti ir 

'mena Maskvos aiškini-

Okupanto kariai ties tautiniu muziejum Prahoje 

> 
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DRAUGAS, pirmadienis. 1969 m. rugpjūčio m. 25 d. 

PAS TRIS MŪSŲ DAILININKUS 
Savaitgalis Sprighurst vasarvietėje 

PRANYS ALŠĖNAS 

Springhurst vasarvietė, besi 11-tos valandos Mišias atna- I 
randanti apie 82 mylias nuo To- savo svečias iš New Yorko kun. • 
ronto, ir besitęsianti Georgian dr. S. Valiušaitis. Jis pasakė: 
Bay (įlankos) pakrante, apylin- Springhursto lietuviams vasaro- I 
kės lietuviams, ypač torontiečiam, tojams ir trumpą, bet labai gra-! 
yra t a m u m antroji mūsiškė Pa- žų pamokslą. Jis šią vasarvietei 
langą Lietuvoj. Ten yra, šaky- palygino su jo gyvenimo dango- j 
čiau, tarytum maža Lietuvėlė, raižių miestu — Nevv Yorku. E- j 
nes mūsų tautiečiai ten prisista-, są, jūsų "dangoraižiai" — yra ' 
tę apie 300 vasarnamių, o tie va- puikūs šios vasarvietės medžiai, o 
sarnamiai - pavadinti lietuvis-'papuošalai apie tuos "dangorai-
kais vardais, jų tarpe — vienas žius" esate jūs patys, geri pamal- | 
vadinamas ir Palanga (p.p. Rin- dūs žmonės, taip gausiai susirin-
kūnų vasarnamis). O jau vasa- i kę i šias Šv. Mišias... 
ros sezono metu, kur eisi, kur; 
būvosi, —beveik visur tik lietu- j Lankau dailininkus 
viškai kalbančius žmones girdėsi. ' ^ ^ ^ į, « T ė v i š k ė s 

Ten v ra ir didžiule lietuviško:,-./ . „ , r .... . 
. ' , , i - r Žiburių buvau patyręs, jog sie-

įaunimo stovvkla, pavadinta Oe-, i. • i - j » •» «. i 
! met, be labai dažnai ten atsilan-

turinčio savą vasarnamį 

rojo Ganytojo vardu, su puikiau-;, '. . 
šiais pastatais, sporto aikšte ir vi- . , ,' - .. . i- »\ » . . . . . . . v . , ir skulptūros atelie ) , torontie-sais kitais įrengimais. Yra ir ko- i«. ,. , _ . , . •. • . . J .M 
plyčia. kurioj stovyklavimo metu. 
laikomos pamaldos kasdien, o | 
po stovyklavimo — tik po dvejas 
Šv. Mišias sekmadieniais ir šven
tadieniais, skirtas visiems vasaro
tojams, beatostogaujantiems to
je vasarvietėj. 

Stovyklos bei koplyčios įsteigė
ja ir išlaikytoja — Toronto lietu
vių Sv. Jono Krikštytojo lietuvių 
parapija. 

Kiek tolėliau nuo Springhurst 
(apie 7 mylias) yra kita didžiu
lė lietuviška jaunimo stovykla -
tai Xew Wasaga (Naujoji Wasa-
ga) i įsteigta ir administruojama 
Toronto antrosios — Prisikėli-

čio skulptoriaus ir tapytojo dail 
J. Dagio, o taip pat ir be kasmet 
atsilankančio ten vasaroti (iš 
Cicero), savo sesers (O. Jonai
tienės) vilon "Jūratėn" dail. J. 
Pautieniaus, šiemet Springhurste 
vasarojęs (p. Vaserių vasarnamy) 
ir dail. Adomas Varna su žmona 
Marija. •; 

Laikraštininkiškas smalsumas 
domino mane susitikti su visais 
trimis dailininkais, o ypač — su 
labai retu svečiu dail. Adomu 
Vamu. 

Pas Mariją ir Adomą Varnus 

I dabar — Varnas nupiešė ų patį. 
Iš dail. J. Pautieniaus, sėdę į 

; mašiną, patraukėm J. Dagio pas
togėn. Čia jis turi savo vasarna
mį, kurį kiekvienas ir kiekvienu 

! metu gali lengvai surasti, nes 
vasarnamio išorė ir pats vidus — 
išpuošti įvairiais jo kūrybos skulp
tūromis. Jis čia turi įsirengęs ta ip 
pat ir skulptūrai bei tapybai kur
ti specialią "ateljė". Tai —tam 
tikras pastatėlis, su stikliniu sto
gu ir stiklinėmis sienomis (nebe 
to. kad jose nebūtu skylių vėjui 
ir šviežiam orui įeiti. Mat, vasa
rą — kartais būna ir perkarsta). 

Dail. J. Dagys — yra skulp
torius (bent daugiausia) medyje. 

: Be to. jis užsiima ir tapyba, bet 
jo stiprybė — skulptūroj. Jis yra 
ir begaliniai darbštus. Sunku jį 
kada nors rasti nieko nekuriant. <Jr Ant. Rudoko kabinetą perer 

TH- U r H T * M 4 v WORUD-WIDF DAH.Y =į 
4545 VVEST 63rd ST-, CHICAGO. ILL. 60629. Trf. LUdtow 5-950U | 

.-">nc e t a PDStage paid at Chicago, liHnois. Published daily. s 
-xcept Sundays, davs after Chromą* and taster by tb« Lithuaniar g 

X. ept 3 u n w , . C a t h 0 . i c p j . e s s Socįety B 

Subscription $17.00 per yr. in Cook County, Illinois. $15.00 per = 
year outside Cook County, $18.00 foreign countries. a 

Meiams ^ metų 3 mėn. 1 mėn. E 
$17.00 9.00 5.00 2.00 = 
$15.00 8.00 4.50 1.75 = 
$18.00 9-50 5.50 225 = 

F i n n m c r i t a : 
Cook Cour-ty. Illinois 
Kitur JAV 
Kanadoj ir kitur užsieny 

i 

• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 4:30, Šeštadieniais = 
*30 — 12:00. = 
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Prisidaręs popieriuje daugelį ški
cų, žiūrėk, jis jau ''gimdo" me
dyje kažkokią naują figūrą, diegia 
jon "naują gyvybę". 
J. Dagio skulptūros — kaip gy- j 
vos, tik nekalbančios. 

optometristas 
DR. EDMUND L CIARA 

2709 W. 51st Street 
Te i — GR 6-2400 

Ofa, 7S5-4477. Rez. PR 8-6960 

Trumpa akimirka Grandinėles vestuvinės programom kada jaunajai 
(E. Razgaitytei) uždeda rūtų vainikėlį (Ž. Neimanaite D. Zylytė). Vi
sas 50-ties jaunų žmonių kolektyvas spalio 18 d. atliks didžiulį lietuvis 
kų sceninių šokių spektaklį Prūladelphijoje. Grupės šokių kapelos pa
lydoje vėju keisis scenoje vaizdai, nešdami jaunų dienu linksmą nuotai
ką, piršlių 'bėdos", vestuvinę jaunųjų įtampą ir džiaugsmą. (Jauno
sios rūbai austi Aid. Vaitonienės). Nuotr. J. Garlos 

rašytų (šalia jo pavardės) "150" Čia pat pakart tinas ir klausi-; 
skaičių. Vadinasi, dail. A. Varnas mėlis, statytas pačiam dailinin- j 
besvajojąs gyventi 150 metelių. kui ir statytinas r-.ūsų knygų lei-

2monos Marijos išprovokuo- idėjams šiapus Atlanto (ypač tu- ! 

tas, dail. A. Varnas nusitempė irlrintiems ofsetine spausdinimo 

Vai. pasai susitarimą: Pirmad Ir 
U ž tai jis <stv. 1—4 Ir 7—9: antrad Ir penk 

. j tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai. 
moka parinkti joms dar ypatm- į _ _ _ 
gai iškalbingus pavadinimus. 
Mat, ir dail. J. Dagys — jaunys
tėje buvęs poetu, paskiau — m o 
kytoju, vėliausiai tapęs grynu dai
lininku, ypač skulptūros srity. 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTKURGĖ 

SPECIALYBE — JTERVTJ IR 
EMOCINES LIGOS 

Crawford Medical Building 
6449 So. Pula-kl Road 

Valandos naga! susitarimą 

Bez. Tel. GI 8-0873 

m a n e į atskirą kambarį, pasisodi
no ant kėdės, padėjo nutaisyti 

priemones): 
Ad. Varno 

"Ar nereikėtų dail. 
karikatūrų ir šaržu • i 

Labai palengvėlia riedėjo ma- 1 no portretinius bruožus. Per pus-
w Buick'o ratai Georgian Bay i valandį — jau ir buvo Aišėnas 

mo (Tėvų pranciškonų vadovau- | p a k r a n t ė s keliuku. Mat, buvau \ (su visa savo plike) popieriuje. 

pozą ir paišeliu ėmė škicuoti ma- albumų "Ant p-.litikos laktų' 
pakartotinai ir naujai išleisti?" 

Adomas Vama i gimęs 1879 m. 

GRENLANDIJOS ŽEMES 
TURTAI 

Didžiausia pasaulio sala Gren- i 
lar.dija iki šiol buvo pasaulio U n . W . M, EISIH-EISISAS 
beveik pamiršta: ji yra tolimo- j ^SSS^TSSJS 

nl rn^^au ^ J a r u ^ meTū' 6 1 3 2 S* K e d Z i e ^ W A 5 " 2 6 7 0 

' i ^ L , , Valandos pagal susitarimą Jei ne 
i ią nukrypo visų akys: geologai atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 
ir kiti mokslininkai bei tyr inė- Į _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
tojai surado retų žemės gelmių 
turtų: vario, urano, molibdeno 
metalų. Rytų ir vakarų salos 
pakraščiuose buvo aptikta naf
tos ir dujų. Esą galimybių ras t i I P l r m a d 

Ofiso teL PR 8-2220 
Samtj rez. PKospe<t 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K š A 

2656 West 63rd Street 

jamos) lietuviu parapijos. 
Taigi, tiedu didžiuliai lietuvių 

susibūrimai Georgian Bay pa
krantę visiems lietuviams daro 
mielai lankytiną, o ten atsilan
kius — džiaugsmingai pamėgti— 
ną. 

Trejetas dienų Springhurste 

Rugpiūčio 8 d., su sūnum Pau 

sausio 
tarytum laikraštininko žvalgybi-! Apačioj priebalsinis dailininko'Metuose), kilinu 

1 d. (taigi. Naujuosiuose **• 

ponkt 
dar daugiau metalų be: minera- | ^ _ 1 2 !k i x v ' ' ' v ; ' ' *' " v-v 

antraa.. katrtrt. 
i I vs!. ir nuo 

nuo 1 iki 4 vai. 

nėj misijoj. Norėjosi pamatyti ! parašas, vieta ir data — metai: 
ir išgirsti "kas" ir "kur". Tai bu-!"Varns, Wasaga, 1969". 
vo ramus, gražus šeštadienio Grįžęs iš vasarvietės, su džiaug-
(rugp. 9 d.) popietis. Pamačiau smu atsigabenau ir veterano dai
nuo vandens atkeliaujant, lazde- j lininko — Adomo V^rno — kū
le pasiramsčiuojanti, dail. Juozą j rinį, kuris papildys m a n o turimą 
Pautienių, nuolatini (kasmetini) j lietuvių dail. darbų kolekciją. Ma-
svečią šioj vasarvietėje, iššau-; no namų sienas jau puošia dai-
džiusį, galima sakyti, visus kiek; lininkų: Tamošaičio, Tamošai-

Iium ir kai kuriais jo draugais, tolėliau Blue Mountains (Mėly-: tienės, Pautieniaus, Dagio, Žmui-

cietis 
(Šiaulių apskr.). Jis savo ilgam 
ir daugelio įvairi nuotykių per
pintam gyvenime, nors daug ką 
veikė, daug kuo įdomavosi, bet 
pagrinde — buvt ir tebėra daili
ninkas, galima įsakyti, dailinin
kų veteranas, arfot dail. J. Pau
tieniaus išsireiškimo. 

išriedame automobiliu iš Toron- nuosius kalnus) GDlIingwoodo;dzinienės, Juodžio, Babicko, 
to Georgian Bay pakrantės link. kryptimi ir patiesusį juos drobės-; Marijošiaus, Vainausko, Valiaus 
Pasiekę Springhurste esančią Ge- na> t a 'P lygiai savo akimis ir "dai ' i r kt. kūriniai, o dabar dar įsiri-
rojo Ganvtojo stovyklą ir, galima lininkiška uosle" perkėlusi daugjkiuos su jais ir veterano dail. A. 
sakyti, torontiškės Šv. Jon opara- gražių vietos peisažų j paveiks-į Varno darbas, 
pijos filiją, apsitojame ten klebo- 'u rėmus. ! _ Beje, dar įspūdžio nuotraukė-
nijoje. Sustoju, sveikinuosi, sodinu ' lė, kaip Varnas mane paišė. Jis 

Po kiek tylesnio periodo sto- mašinon ir važiuojam kartu. Dail. i paėmė didžiulį bloknotą ir paiše-
vyklos rajone šiokiomis dienomis Pautienius — šnekus žmogus ir, 'U į rankas, minutę - kitą stebėjo 
(nors paplūdimio pakrantėj, ne- galima sakyti, daugelio talentų mano veidą, na, ir pradėjo paiše-
žiūrint smarkesnio vėjo ir didės-: asmenybė. į liu švaistytis po popieriaus lapą. 
nių bangų, gyvenimas virte vi-> Dail. Pautienius pasidžiaugė, ;Tai tikria artistiškas paišymas 
rė ) . atėjus sekmadieniui —ir jog Varnas jau nuškicaves (pieš-:I-škicavimas. O škicuodamas — 
Gerojo Ganytojo stovyklos rajo- tuku) jo ir kolegos J. Dagio por-; visą laiką dar niūniavo kažkokią į Apžiūrėjome ir ką tik, bene, 
nas ypatingai pagyvėjo. Jis buvo-tretus. Sustojame ties J. Vasario j dainelę. ! prieš porą dienų, dail.A. Varno 
apstatytas mašinomis, o rajonas į vasarnamiu. Verandoje besėdin- j Užsiminėme ir apie jo garsųjį j sukurtą J. Pautieniaus portretą, 
ir koplyčia — buvo pilnutėliai! ti M. Varnienė ir beskaitant! • karikatūrų bei šaržų albumą; "Kaip iš akies trauktas". Ypa-
lietuvių. Jie visi suvažiavo į pa- \ knygą. Pasiveikiname ir J. Pau-i "Ant politikos laktų", kurio be-i tingai patenkinta tuo portretu, 

Pas dailininkus Pautiniu ir 
Dagį 

Atsisveikinęs su labai malo
niais p.p. Varnais, užsukau į O. 
Jonaitienės "Jūratę". 

Ten, maloni ;s šeimininkės O. 
Jonaitienės globoj, beužkandžiau-
jant jos pačios keptais kepiniais 
ir gurkšnojant oo lašą vyno, spė
jome apžiūrėti dail J. Pautieniaus 
šiemet sukurtus paveikslus — 
vietinės gražios aplinkumos pei-
sažus. 

vaizduojančiu jos brolelį ir ben
drai —paties brolio tapybine kū-

maldas. Abiejų pamaldų metu - tienius — paskuba į čia pat esan- : sama gyvenime tik keletos eg 
buvo pilnutėlė koplyčia besime!- tį sesers (O. Jonaitienės) vasar-' zempliorių. Pasisakiau, kad Var 
džiannųjų. o kurie jon ne t i lpo—. namį. j uo darytą Maž. Lktuvos patriar- j ryba. jo sesuo Toronte labai ge-
meldėsi išlaukinėj pusėj. Koply-I Į klausimą, kur gi dailininkas? I cho, Martyno J a n k u s , šaržą i rai žinoma visuomenininke, Ona 
čia projektiniai taip sudaryta, kad — ponia Varnienė atsako, jog (per visą puslapį) panaudojau j Jonaitienė. O pats dail. J. Pau-
Šv. Mišių metu — atsidaro visa jis piešiąs. Greitai pradingus va- M. Jankaus monografijoj ir pa-1 tienius — pastebėjo, jog prieš 15 
galinė koplyčios siena, kur yra sarnamio viduj, atsiveda ji ir "sa- žadėjau knygos vieną egz. pasiųs- metų, švenčiant A. Varnui 75 m. 
įtaisytas altorius ir matomas ku-! vo Adomėlį", kaip ji vyrą pavadi- *i dailininkui. (Knyga jau iš-|a*mžiaus sukakti, jie (keletas dai-
aigas, atnašaująs Šv. Mišias. Tai-Į no. siųsta). i lininkų) piešę Y^rno portretą, o 
gi, žmonės— gali melstis — ma-į Sveikinamės ir begaliniai džiau j . 
tyti kunigą, klausytis jo maldos! giuosi prieš savo akis matydamas| 
žodžių bei pamokslo bebūną sto- ' dailininką dar tokį jauną, judrų, 
vykios rajone. gaivu, pilną geros nuotaikos ir, 

Šiemet koplyčios viršutinėj da-1 netgi, puikaus humoro, nors jam j 
iyje stiklas — pasipuošęs nauju šiandien (1960. VIIL 9.) suėjo 
labai stilingu ir deriningu vitra
žu. Taip lygiai tautinių spalvų vi
tražu papuoštos ir "Čičinsko 
dvaro" durys. Taip stovyklauto
jai pavadino prie klebonijos esan
ti priestatą, kuriame stovyklavi
mo metu reziduoja 
komendantas. 

90 metų, 7 mėnesiai ir 7 dienos 
amžiaus. Taigi, ypatingai gražus į 
amželis. 

Tiesa, jo didoka barzda — bal-, 
tutėlė, bet veidas — be jokių I 
raukšlių, taip guviai raudonas 

stovyklos j (kaip "tyneidžerio"), akys- švie-
| šios. žvabios, o pats-kūdesnės kom 

Tuo^ vitražus sukūrė ir juos j pleksijos, kas, ypač Šiuose kraš-
praktiškai įvykdė šiemetinis sto- tuose, sveikatingumu vadintina, 
vykios kapelionas ir. kartu, sto-Į nes čia "riebukšliu būti" — nie-
vyklos komendantas, kun. Tonas kam nenaujiena. Žmona sako, 
Staškevičius. Ta i . sakyčiau, labai ! kad "Adomėlis dabar sukūdęs"... 
neeilinių gabumų kunigas. Pritai- Bet ne tai svarbu. Svarbu, kad 
komojo meno mokyklą Toronte; tas "Adomėlis", nežiūrint pradė-
\\s baigė ciar prieš įstodamas į tosios šimtinės metu, dar labai 
Kunigų seminariją ir žymiai anks; jaunai, judriai ir sveikatingai be-
čiau — prieš gilinimą studijų į atrodąs Bežengiant per slenksti 
Romoje. į vidų, dailininkas man porina. 

Sekmadieni (rugp. 10 d.) pir
mąsias Mišias koplyčioje atnaša
vo kun. J. Staškevičius (jos at-

kad jis su Dievuliu dar ligi šio! 
jokios sutarties nedaręs dėl savo 
amžiaus, bet besitardamas (atei 

našaujamos 10 vai.), o antrąsias tyjej, — prašys, kacl D i e n a i {-[ 

Grenlandiją, kaip žinome, vai- w * P B 6-6022 Rez. PR 8-6960 
do danai, kurie nei techniškai ORt E. JATULIS 
nei finansiškai nėra pilnai pajė
gūs tuos tur tus eksploatuoti. 
Pirmieji savo paslaugas pasiūlė 
Kanados stambių kompanijų va
dovai; juos pasekė amerikiečiai, 
vokiečiai, olandai. Tačiau dabar
tiniai Danijos įstatymai smar
kiai varžo svetimo kapitalo in
vestavimą Dani;ps žemėse. 

LSD NARKOTIKAS 
GYVULIAMS 

Amerikiečių profesorius D. 
Moras nutarė LSD narkotiką iš 
bandyti su gyvuliais. 

O iš to bandymo išėjo štai 
kas: voras numezgė netaisyk
lingą voratinklį, raudona žuve-iė 
pasidarė žalia,o žiurkė puolė ka
tiną. 

DR. AUNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKTMT8 

2858 West ftSrd Street 
VaL: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
rak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečto.-
1ienJ uždaryta T.dgosi&i priimami «u-
frits-pv i 

Ofiso telefonas: P B 8-3229 
Rez. telef. WAIbrook 5-5076 

RezM. Telef. 239-468S 

03 K. 6. BALUKAS 
AKUŠERIJA OI MOTERŲ LIGOS, I 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
Sečt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 W. 6Srd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. fa- 6 
11d 8 vai. Trečiad n- Sestad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. Oli.vmpic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cie*ro 

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

Tel. — KEUanoe 5-1811 

DR. WALTER J. KiRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v v 

Seštad. 9 v. r. — 2 v. popiet 

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba 

DR. FRANK PLECKAS, Opt. 
S424 W. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
''oontact lenses". 

Valandos pa^al susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800: Namu 925-7697 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieaiala uždaryta. 
Telef. 423 - 2660 

D R . L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Eedzie Avenue 
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
Seštad 3 v. r. iki S v popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPKDMOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos) 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment) 

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 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PP.ITAJKO AKINItT8 
15542 So. Cicero, Oak Forest, VL 

Kabineto tel. 687-2020 
-Varou t«L 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą 

ii 
- S 
D-

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad 
penktad. nuo 1 2 - 4 vai. p. p., 6 - S į 
vai. vak., šeštad. 1 2 - 2 vai. p. p.. | 
trečiad. uždaryta. 

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

Ofiso tel REIianoe 5-4410 
Rez. GROTelhill 6-0617 

valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai. : k l*2 .val- p p b n u o 7 iki 8 v. vak.. 
*ntr. ir penki, nuo 12 Iki 2 vaL p.p 
r vajearais pagal susitarimą. 

Tel. ofiso ir boto OLympic 2-1159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

49S8 W. 15th Street. Cicero 

FL0RIAN KRASS 

GEfEKOIvOG^e CHTRURGUA ****-*+ « • • JT *+ ** vak. 
6449 So. Polaski Road (Crawford Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 
Medical Building) TeL LU 5-6446; 

Priima ligonius pasai susitarimą 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 į 

DR. C. K. BOBELIS į 
Inkstą ir šlapumo tako chirurgija \ 

TeL 695-65SS - Elgfai 
425 Ne. Liberty Street 

Bonte 25, Hgin, Dlinob 

DR« P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir drtrnrdJs 
Ofisas 2750 W. 71st StrteC 

Telefonas — 9«5-*29« 
Valandos: 2~s v. v., peuktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. SeKmad. ir trečiad. uždaryta 

Rrakl. tel. WA 5-3099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BEJTDRA PRAKTIKA BB MOTEBC 
LIGOS 

Oflaag ir rez. 2652 W. 59th S t 
n0, TeL PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., Tre«. Ir 

penkt nuo 2 iki 4 vai. h- nuo 6 Iki 8 

(Krasauskas) 
REGISTERKD PHYSICAL 

TUKRAPIST _ „. „ „„„ „ „ . „ 
4738 S. Damen Ave^ Chicago, m . i 7-.,v- Se^a^ 2—4 vai. popiet ir kitu 

rMathonn. n » _ ~ — _ . * _ : •a-Ku pasai susitarimą 

DR. YL BUŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 6S-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pags,! sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. teL WAlT>rook 5-S048 

TeL oflso HE 4-5849. res. 288-22SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 7 1 * Street 
T«L: ptrm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
•ntr., penktad. 1-5, tre& tr iežt. tfk 

Dtethennv — Cltrasound — 
Maasage 

Tik susitarta 
Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet Sestad. 2—4 
vaL popiet. 
Tel. FR 6-3085 arba FB 6-6885 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGB 

KCDIKIT; I R VAIKU MOT; 
S**ECIAliIST£ 

MEDICAL BUTLDIN'G 
7156 South Western Avenue 

Pirmad.. antrad. ketvlrt. tr penki 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p p. ir nuo 
6 — S vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto <k1 1 vai p .p . Jeitad 
11 vai. ryto :-.į Z vai. p.;>. 

Ofiso telef. R E 7-1168 
g g į **L 239-2919 

paga.1 susitarimą. 

Of. Tel. HF: 4-2123, Vairui GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja Ugonios tik stultaraa 
V a l^ 27T* D- p l r 6—8 »̂L vak. 

Trečiad, ir sežtad. uždaryta 
Tel PROospect 6-9409 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Aveane 

utrd.. ketv. 6—8 vai. 
i" Sestad. 2—4 popi"t 

PffW 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 7Lst Street 
Telef. HEmlock 6-8545 

(Ofirti ir reziii^nciįos) 
Valandoa pagal susltaTima 

Vai.: pirm., 
vak.. pc-nki 

ir kitu I aiK;i pa^al susitarimą 
Tel. ofteo PR 6-6446, res. H E 4-S156 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S107 West 71st Street 
Va! 

Ofiso — H E 4-5758. 

DR. S. ir M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 West 51st Street 
Valandos: antradieniais, penktadie- 3 8 5 8 West 6Srd Street 

» l s 8—9 •., šeštadieniais 10—i p. p. ... , 
Ligoniai priimami pagal mm£EmWi$**2SL, Pf^**1- J » t v • •'—s v^l 

^ ^ #ntrad lr p»nkt 1—t vaJ 
Frtlminoja ttk susitarus. 

2 iki i v. p. ir T iki 8 v. r. 
rr«K;. ir So^tad. pa^al susiterim.-j. 

Ofiso tol. PR 8-7773. Hr,. P R 6-17:12 : Ofi,o ,ol. 7 f i T . 2 , 4 1 N ^ Ų gjg.4850 

DR. A. MACIŪNAS DR. PETRAS ZLI0BA 
C H I P. U R G A S GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I 6449 So. Pabūki Re** 
Vai.: pirmad 
ir 6-8 trad . penktad. 1-4 

Į ir 6-8 v v., k*tvtrt «5-8 v vakaro, 
I &aSt«dieaiats u - l rai. 



Okupuotoje Liehivoįe 

GAMTOS PERTVARKYMO 
PASĖKOS 

Tie. kurie pastaruoju metu 
lankėsi okupuotoje Lietuvoje, 
tvirtina, kad paskutinių 25 me 
tų bėgyje okupantai yra daug 
ką pertvarkę. Neslepiama, kad 
kai kurie pakeitimai ir staty
bos daro neblogą įspūdį ir y-
r a teigiamai vertinami. Žinia, 
ta i nėra okupantų rusų nuo
pelnas: jeigu Lietuva būtų bu
vusi nepriklausoma, patys lie
tuviai būtų sugebėję daug dau
giau sukurti. Dabartiniai oku
pantai , girdamiesi savo pada
r y t a "pažanga", savo darbus 
lygina su karo nuteriota Lie
tuva ir visiškai nutyli, kokią 
pažangą ūkinėje ir kitose sri
tyse per 25 metus būtų pada
riusi pati Lietuva, jei ji būtų 
nepriklausoma išlikusi. 

Mus taip pat pasiekia žinios, 
kad pagal Maskvos planą vyk
domi "didžiuliai Lietuvos j am-
tos pertvarkymo darbai" vi
siškai nesiderina nei su Lietu
vos žmonių reikalais, nei tei
kia kraštui apčiuopiamesnės 
naudos. 

Okupantai iškelia, kiek buvo 
įruošta naujų užtvankų, tačiau 
nutyli , kiek buvo beprasmiš
kai nuleista upių bei ežerų van 
dens . Dabar jau visiems ge
rai žinoma, kad daugybė eže
rų, juos 'melioruojant", yra 
vir tę purvinomis, dvokiančio
mis balomis, neteikiančiomis 
kurios nors naudos. Ventos, 
Nevėžio, Šešupės ir kitos kraš
to upės buvo tiek užterštos, 
kad jose pereitais metais ėmė 
masiškai dusti žuvys. 

Vien tik 1968 m. gamtos ap
saugos pareigūnai, kuriems 
simboliškomis bausmėmis lei
džiama tariamai bausti įmones 
ir atskirus asmenis, piniginė
mis baudomis nubaudė dau
giau kaip 100 įmonių. Tačiau 
tai buvo tik "čigono per tvo
rą metimas". 

Girstupio upelis Kauno apy-
nlikėse buvo rusų paverstas 
Kauno ir apylinkės fabrikų ne
švarumų nutekėjimo kanalu. 
Visos pastangos apginti Girs
tupį, nurodant, kad jo vanduo 
tur i maitinti Kauno zoologijos 
sodą, nuėjo niekais: sodo pauk 
ščiams ir kitiems gyviams mai 
t in t i buvo įruošti tvenkiniai, 
kur ie pripildomi Kauno van
dentiekio vandeniu. Net vie
na iš pačių švariausių Lietu
vos upių — Žeimena naftos 
atliekomis užteršta 4 - o kar
t u s daugiau, kaip leidžia žu
vininkystės normos. O juk jo
kios pramonės ten nėra. Tai 
d a r labiau atsimintina, kad ar
timoje ateityje Žeimenai teks 
vandenimi maitinti ir Vilniaus 
miestą. Lietuvos vandenį ter
šia ir maskoliškos trąšos, gau
sūs rusų automobilistai, o svar 
biausia — neišmanymas ar ne
norėjimas švariai gyventi. 

"Mūsų Gamtos" žurnalas 
š. m. Nr. 6 tvirtina, kad po 
pastaraisiais keliais metais 
pravestų melioracir.ių darbų 
daugelyje Lietuvos vietų šu
liniai arba visiškai išdžiūvę. 
a rba jų vandeningumas suma
žėjęs. Ypatingai šulinių van
deningumas sumažėjęs Mari
jampolės ir Vilkaviškio rajo
nuose. Daug kur tekę šulinius 
gilinti, kitur naujus kasti ir 

ieškoti gilesnių gruntinių šal
tinių. Požeminiai vandenys nu
seko, nes j ie buvo maitinami 
žemės paviršiaus vandenimis. 

Rusai beatodairiškai kuria 
naujas pramonės įmones. Ta
čiau fabrikai ne tik keičia blo
gąja prasme Lietuvos gamto
vaizdį, bet ir naikina miškus, 
parkus, žvėris, paukščius, ne
gailestingai užteršia vandenis. 

* 
I r šią vasarą Lietuvos žemės 

paviršių raižė tūkstančiai sa
vajame kraš te paruoštų a r iš 
Rusijos atsiųstų melioratorių, 
projektuotojų, naftos ieškoto
jų. Maskva jiems skyrė užda
vinį — ligi 1972 metų paruoš
ti naujus žemėtvarkos ir že
mės ūkio statybos projektus. 
Iki 1980 m. turi būti sudary
ta vadinama "priešeroziškų 
priemonių generalinė schema 
ir darbų planas", kuris, mums 
žinant maskolišką beatodairiš
kai vykdomą Lietuvos gam
tos naikinimo darbą, neatpa
žįstamai nusiaubtų Lietuvos 
gamtovaizdžius. Va rgas būtų 
Lietuvai, jeigu jo3 žemėje bū
tų rastas didžiulis pramoninės 
naftos kiekis. Tos sr i tys virs
tų dvokiančia beaugaline ty
ruma. P a t s ras tas is žemės 
kraujas bū tų okupanto iščiulp
tas , kaip išvežamos ir visos 
kitos gėrybės. 

Ypatingai žalojama gražioji 
Kuršių nerija. Šis bene gražiau 
šias Europos kampelis uždraus 
t a s lankyti ne t ik užsienio tu
ristams, be t ir l ietuviams išei
viams. Užtat kiekvienų metų 
vasarą jį lanko dešimtys tūks
tančių rusų, atvykusių iš toli
mų Rusijos plotų ir iš čia pa t 
esančios "Kaliningrado sri t ies" 
(Mažosios Lietuvos). "Turis
t a i " nesilaiko bet kurių gam
tos apsaugos taisyklių; ardo 
kopas, jų augalus, s t a to savo 
automobilius draudžiamose vie 
tose. naikina sunkiai sudary
tą dirvą, jaunus želdinius. Gry 
bu sezono metu iš Karaliau
čiaus įsiveržia tūkstančiai ru
sų grybautojų. Nuo jų "Pobie-
dų" ar "Volgų' neatsilaiko ir 
jaunesni medeliai, j aunos pu
šų kultūros. Kiekvienais me
ta is "turistai ' ' nužudo po porą 
briedžiu no 12 - 1 5 stirnų, dau
gybę kiškių, paukščių. 

Negeresni ir rusų statybinin
kai. Pati sovietinė spauda ra
šo, kad Klaipėdos mechanizuo
tos kolonos darbų vykdytojas 
I. Karaliovas, Juodkrantė je 
s ta tydamas Valgyklą išalku
siems rusams maitinti , nugrio
vė parabolinės kopos šlaitą. 
Tiesa, kopą lietuviai ats tatę , 
bet nepajėgę atsodinti ten o-
šusių gražių lieknųjų pušų. Pa
našūs naikinimo darbai atlikti 
Nidoje. 1968 m. naftos ieško
tojai rusai įsiveržusiu jūros 
vandeniu užtvindė vieną Ne
ringos mišką, — 4 hektarų plo 
te žuvo visi jo medžiai. Daug 
žalos darą rusų stovyklauto
jų laužai. Kolonistai, nepajėg
dami būti švarūs ir susitvar
kyti savajame kraš te , jiems 
įprastą netvarką bei nešavarą 
eksportuoja ir į Lietuvą. 

Ir visa eilė kitų 'Lietuvos 
gamtos per tvarkymo" reiški
nių šaukiasi pagalbos. b. kv. 

Spaudoj ir gyvenime 

ŠLUBUOJA SOVIETINIS 
ŪKIS LIETUVOJE 

Jau daugiau kaip ketvirtis šimt
mečio, kai okupantai šeiminin
kauja Lietuvoje, o ūkyje tvarkos 
vis nesimato. 

"Tiesa" \ r . 185 (rugp. 12 d.) 
pirmame puslapyje skundžiasi, 
kad gaminiu kiekybė gerinama 
lėtai, prekė' gaminamos pažei
džiant standartinius reikalavi
mus, jaučiami stambūs materia
linio — technikinio tiekimo trū

kumai, atsiliekama superkant pie 
na iš gyventojų, priėmimo pun
ktų tinklas nepakankamai orga

nizuotas. 
"Kai kurios Mėsos ir pieno, 

i Lengvosios, Statybinių medžiagų 
pramonės ministerijų įmonės. 
Kaimo statybos ir Statybos mi
nisterijų rangovinės organizaci
jos neįvykdė pelno plano". 

Daug nusiskundimų iškelia pa 

ULSTERIO GAISRO PRIEŽASTYS 
Kruvina airių istorija ir beteisių katalikų persekiojimas 

Arti tūkstančio metų praslin
ko nuo kovos pradžios tarp ai
rių ir anglų. Jau 1155 m. popie
žius Adrianas IV. anglas, užta
rė airius. Karalius Jonas 1210 
m. paskelbė, kad airiai galės 
naudotis angių įstatymais ir an-
lams suteiktomis teisėmis, jei 
"Airija jiems pritars". Nuo 
to meto vyko dažni nesutari
mai, kova ir kraujo praliejimas 
tarp anglų ir airių. Ang'ai pa
jungė airius ir jiems primetė 
savo valią. 

Po reformaciios prasidėjo 
naujas kovos pobūdis tarp su
skilusių airių katalikų ir pro
testantų. Katalikų teisiu siauri-
nimas sukėlė naujas audras, ko
vas ir naują kraujo praliejimą, 
kuris užsitęsė iki šio meto. 

Skirtingi keliai 

Katalikų didžiausias susijau
dinimas įvyko pačiame Airijos 
nepriklausomybės prieaušryje. 
'Cai buvo ruošiamasi paskelbti 
Airijos respubliką, sukruto Ul-
sterio katalikai, kovotojai už 
nepriklausomą valstybę. Airiai 
protestantai glaudėsi prie An
glijos, kuri anksčiau skatino 
išnaudoti savo tautiečius ka
talikus, buvusius ir esančius ma 
žumoje. 

Katalikai ir protestantai ture 
jo atskiras mokyklas. Mokyto
jai protestantų vaikus vedė prie 
Anglijos vėliavos pareikšti iš-

tys pareigūnai: 
i V l l l l l ^ t l <17i O . J Ct.51 LJI l<3.-> ^ t t i V U R -

jo, jog įmonėms ritmingai dirbti 
trukdo ir tai, kad nepakankamai 
ir nereguliariai gaunami vagonai 
žaliavai ir produkcijai pervežti. 
Blogai perveža krovinius statybi
nių medžiagų įmonėms Nemu
no laivininkystė." 

"Gerinti produkcijos kokybę, 
pasakė baldų ir medžio apdirbi
mo pramonės ministras P. Ku
rys, tam tikra dalimi apsunkina 
tai, kad įmonės nepatenkinamai 
aprūpinamos geros kokybės me
džiagomis baldams gaminti. Įmo
nės negali gaminti baldų iš Sta
tybos ministerijos gamyklų tiekia
mų medžio drožlių plokščių, nes 
jos neatitinka standarto reikala
vimų. Tačiau tiekimo organiza
cijos nenori į tai atsižvelgti. Jos 
siūlo iš tokių blogos kokybės me
džiagų gaminti veidrodžius, ne
pristato pakankamai porolono. 
Mažai gauname baldų furnitū
ros". 

Panašiai nusiskundžiama ge
ležinkelių transportu, besivėluo-
jančia statyba ir t p . 

J. Žvilb. 

GEDIMINAS GALVA 

tikimybę Anglijos karaliui, ka
talikų vaikai telkėsi bažnyčio
se. 

Vaikystėje ii jaunystėje įskie 
pijamos skirtingos pažiūros dar 
labiau paaštrėjo gyvenimo ke
lyje. Jei katalikų vadai ir no
rėtų daryt i nuolaidas, gyveni
miškoji tikrovė jiems stoja sker 
sai kelio. Suaugę patiria žymiai 
daugiau nuoskaudų ir katalikų 
teisių pažeidimo. 

Kas j iems belieka? Apleisti 
Ulsterį a r kovoti'; Dalis katali
kų apleidžia kraštą svetur duo
nos ieškoti. Pasilikę savo kraš
te antros rūšies piliečiais ban
do pritapti prie kraštutinių są
jūdžių, imtinai komunistus, ir 
tęsti nuožmia, negailestingą ko
vą. Kovas įžiebia mažutės žie
žirbos, sukeldamos didelius gaiš 
rus. Taip buvo 1920-21 metais, 
taip įvyko praėjusiais metais, 
taip dedasi dabar. 

Derry sritis 

Londonderry. vadinamu Der
ry. buvo pirmoii anglų koloni
ja Airijoje, įsteigta 1613 m. 
Šiame mieste, kuriame įvyko 
dažnos kruvinos kovos, protes
tantai tebešaukia: mes nepasi-
duosime. Ten protestantai kai- j 
ba apie teisiu lygybę, bet Jan 
Paisley, protestantų dvasiškis, Į 
skatina katalikus persekioti. . 
Šis fanatikas šaukia: '"Jei ka - ; 
talikus mes praeisime prie Sa
linio, po pusmečio jie mums už-
sodins popiežių". 

į 

Ulstervie evvena ?pie 1 5 
mil.. kurių du trečdaliai y ra \ 
protestantai. Derrv gyvenančių 
60,000 yra du treliafiai katali
kų, bet savivaldybėie iie teturi 
tik trečdali atstovų. Čia prasi
deda dalis negerovių. Du treč
daliai savivaldybes tarnautojų 
yra protestantai. Derrv n e š t e 
yra 13 r "r katalikų bedarbių. 
Dauguma katalikų gyvena pa
čioje biedniausioje, apleistoje 
miesto daK-ie. Jie verčiasi be
darbių pašalpa ir pripuolamais 
darbais. Protestantai įmonini"-
kai tepriima darbininkais tik 
protestantus. Jie suranda pa
siteisinimą, kad ir protestantų 
yra biednų, kuriems reikalin
gas darbas. 

Mažos kibirkštys sukelia 
gaisrą 

Derry pats neramiausia? n i e 
stas Ulsteryje. Dauguma gerai 
organizuotų katalikų puola pro 

tes tan tus . Nuožmus katalikų 
protestantų susidūrimas Įvyko 
praėjusio spalio 5 d. Lapkričio 
16 d. 12.000 kata' ikų eisena r< iš 
k§ nepasitenkinimą vyriausybės 
įsakymais. Š. m. balandžio 20 d 
ir liepos 12 - 14 \\ yko kruvi:;os 
kovos ir padegimą' Nuožmios 
ir kruvinos kautynės, prasidė
jusios rugpiūčio 12 d. užsiplies 
kė svarbiausiuose Ulsteric mie- j 
s tuose. 

Balandžio mėn. kovos įvyko 
dėl mažo įvykio. Anuo metu 
protes tanta i policininkai įšilau- j 
žė į kataliko Samuel Devenney j 
butą ir jį sumušė. Policijos už- į 
pultoji auka krito nuo širdies į 
priepuolio ir vėliau mirė. Jis ne
va buvęs į tar tas krautuvės api
plėšimu. 

Liepos mėn. pradžioje mirė 
policijos sumuštas Francis Mc 
Closkey. katalikiškos politinės 
organizacijos Airių respublikos 
armijos narys. Policija jį pakal
t ino neįrodytu protestantų salės 
padegimu. 

Protestantų policijos žiauru
mai sukurstė neramumus. Ko
vos metu ji visuomet gynė pro
tes tantus . 

Užvilkintos reformos 
Pe r pastaruosius 50 metų 

daug kalbėta apie reformas, ta
čiau protestantai stengėsi jas 
atidėlioti. Įvykę neramumai ver 
te Anglijos vyriausybe ir net 
airiu protestantų partijas, sie
kiančias likti Anglijos globoje, 
daryt i reformas, katalikams su
teikti vienodas teises su pro
tes tanta is . 

KAS PASTŪMĖ EGIPTO 
NASSERĮ l SOVIETŲ GLĖB} 

Suokalbiai prieš suokalbius Vidurio Rytuo 
se. Kada yla išlenda iš maišo. 

I)K. P. MAc U LIS 

New York Times a v i n i u k a i 
ir redakci.ios š tabas labai artimi 
giminės Izraelio valstybes gy- j 
ventojams. Tad labai gerai su
prantamas to didžiulio dienraš
čio dėmesys visam tam. kas 
vyksta krašte, tik prieš dvide
šimti metų pasiskelbusiame ne
priklausoma valstybe. 

Sekant bolševikinę politiką, 
negalima nepaminėti to Vid. 
Rytų vakarinio ruoželio Vidur
žemio pajūry, dažnai tebevadi
namo Palestinos vardu. 

Šiomis dienomis Londone bu-

Ministeris pirmininkas Teren-
ce O'Neill, šešerius metus val
dęs ir bandęs pagerinti santy
kius su katalikais, praėjusį ba
landžio mėn. buvo priverstas 
pasitraukti iš pareigų, nepalikęs 
rimtesnių reformų pėdsakų. Jo 
įpėdinis James Chichester-
Clark, tik perėmęs pareigas, tu
rėjo pergyventi rimtus bandy
mus. Greitų reformų šalininkas 
dėjo pastangas paruošti dirvą 
reformoms, bet protestantai net 
šiose sąlygose vargu leis jas 
įgyvendinti. 

Pastarieii įvykiai Ulsterio vy
riausybę prirėmė prie sienos. 
Ji prarado pasitikėjimą krašte 
ir Londone. Šiuo metu katali
kai gali sulaukti reformų iš an
gių. "txjt ne iš airių protes tantų 
rankų. 

vo paskelbta Milės Copelar.d'o 
knyga, iš kurios sužinoma. — 
niekam nebėra paslaptis, kad 
VVashingtonas Vidurio Rytuose 
yra. kaip sakoma, prikišęs savo 
pirštus suokalbiuose prieš suo
kalbius, ne be to, kad nebūtų 
palikęs savo įtakos ženklų. 

Knyga pavadinta "The Game 
of Nations", a rba mūsiškai gal 
geriau tiktų ne žaidynės, o rur.g 
tynės. Milės Copelandas yra bu
vęs Valstybės departamento pa-
r<.-igūnas, dirbęs organizuojant 
Centrinę informacijos agentū
rą. (Būdinga, kur darbas pa
kvimpa sekimo metodu, vis ra
si jame nepamainomą žydelį). 

X. Y. Times Copelandą laiko 
puikiausiu arabistu. daug me
tų praleidusiu Vidurio Rytuo
se, kur jis suėjęs į reikšmingą 
sąlytį su prezidentu Nasseriu. 
Štai kaip j is toje knygoje ap
rašo JAV to meto veiklą Vidu
rio Ryčuose. 

Airija. Majoro, vėliau tapusio 
pulkininku, Stephen Meade vy
riausybė buvo Huni Zaimo, A-
merikai remiant, nuversta, i r 
nuo to laiko tenai prasidėjo vie
nas po kito perversmai be skai
čiaus, atkreipdami į tą kraštą 
dėmesį, sukurdami tokią būklę, 
kurią nesunkiai pradėjo kont
roliuoti Sovietų Rusija. 

Amerikos "specialistai" sura-
(Nukelta į 5 pusi.) 

Kovos š. Airijoje darosi vis kietesnės. Po kautynių Belfaste. 

vo tokios moteriškos, tokios gležnos, bejėgės. Joms ti- fa ir sočiu sumuštiniu ar pyrago gabalu atrodė malo-
ko mezginėliai, švelnūs šilkai ir iškarpytos pirštinės, ku- niai viliojanti. 
rias nuėmę vyrai bučiuoja rankas. — Jei mamos draugė, tai tikrai pavaišins kaip na-

— Kaip m a n Rossini? — prisiminė ji ir mėgino jo m u o s f> — staiga pasiilgo įprastos namų aplinkos ir kas-
akimis į save pažiūrėti. — Taip, aš liekna! Mano figūra « " H b o maisto, nes buvo išalkusi. 

KRAUJO BALSAS 
Romanas 
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— Trys pagrindiniai dalykai... —prisiminė ji Vy
tauto žodžius ir žinojo, kad visus tuos tris dalykus ap
leido, kad nepažįsta nei savęs, nei realaus gyvenimo, į 
nei pagaliau nežino, ko iš to gyvenimo nori. Ji veržėsi į 
"kažką", laukė "kažko", bet kas tai yra, nežinojo. 

— Dar ne šiandien, dar ne dabar, — bijojo ji at-l 
sisakyti vilčių ir svajonių, kurios vis dar kažką žadėjo, j 
Realybė ją baugino, ji buvo tokia šiurkšti, paprasta, I 
nuobodi ir kasdieniška. 

— Bet žmogus negali gyventi be kasdienybės, —j 
buvo aišku, ir visas gražus, viliojantis pasaulis atrodė 
lyg sapnas, kurio negali nei paliesti, nei pajusti, nei 
pasilaikyti, kuris pažada ir neišsipildo, kuris parodo gra-. 
žiausius vaizdus ir pražūna palikęs tik ilgesį. 

— Ir grįždama parsivešiu tik ilgesį, — nusišypsojo 
Auksė. — Eet kas toliau? — Ir beveik norėjo, kad kas; 
patartų, kad pasakytu, ką daryti. 

Roma atgijo. Iš tolumos atsklidęs triukšmas buvo ; 
pilnas gyvybės, darbštumo ir tikslo. Auksė autobusu grį- i 
žo j miesto centrą. Krautuvių durys jau buvo atidarytos,' 
vitrinų grotai pakelti, o languose išdėstytos prekės. Ji j 
apžiūrėjo batus, kurie keistai atrodė — buki, lyg nu-
karpytom nosim. Kitam lange išdėstytos pirštinės: odinės, 

Į medžiaginės, ilgos, trumpos ir iškarpytos, visos puoš
nios ir prabangios. Ji nežinojo, kokias pasirinkti, todėl ; 
stovėjo ir žiūrėjo. Staiga pasijuto moteriškai tuščia. Tas 
jausmas buvo netikėtai naujas, 

— Man svarbu, kaip atrodau! — nustebo. 
Ji niekada per daug nesidomėjo nei savo apsirengi

mu, nei išvaizda. Dabar staiga pasikeitė. 
— Kodėl? Ar tai Roma kalta? — čia moterys bu-j 

graži! — žiūrėjo į savo kontūrus lange ir žavėjosi. Ji 
matė plačiai žiūrinčias akis, neišskaitomas ir svajingas, 
pailgas veidas, tamsūs plaukai — atrodė, kad tai sveti
mas žmogus. 

— Kodėl anksčiau savęs nemačiau? — stebėjosi. 
Ji visada jautėsi paprasta ir tik sutikusi Vytautą 

lyg sušvitėjo. Bet tai buvo tik trumpas blykstelėjimas. 
Ilgus nesąmoningo ieškojimo mėnesius ji vėl užmiršo 
save ir gyveno tiktai ilgesiu. Gal nepastebėjo svetimų 
žvilgsnių, o gal ir niekas nežiūrėjo. Jai tai buvo nesvar
bu. Nors sakoma, kad auksas ir pelenuose žiba, bet, apsi-
nešęs dulkėmis ir pajuodavęs, ir jis nebešvyti. Auksė jau
tėsi pasinešusi dulkėmis. Bet Romos vėjas jas nupūtė 

Susiradusi telefono numerį, kuri motina buvo už
rašiusi, užėjo į kavinę. Prie sienos stovėjo telefono bū
delė su staliuku ir suoliuku viduje. Išsuko numerį ir lau
kė. Zirziantis signalas buvo Įkyriai nemalonus. Niekas 
neatsiliepė. Ji pajuto lyg nusivylimą. Dabar jau norėjo 
sutikti Petkus. 

— Alio! —pasigirdo švelnus balsas, kai jau ruoš-
šėsi pakabinti ragelį. 

— Ponia Petkienė? — paklausė. 
— Taip... — nusitęsė atsakymas pilnas nuostabos. 
— Laba diena. Čia Auksė Klimaitė iš Chicagos, — 

prisistatė Auksė ir laukė. Ko? Džiaugsmo? Abejingumo? 
— Emilijos duktė? Iš Chicagos? — linksmai sušu

ko Petkienė, ir Aukse lengviau atsiduso. Ji bijojo išgirs-
saulė atgaivino žėrėjimą ir ji pasijuto esanti graži. At-! ti abejingumą, tik ne čia, ne Romoje 
rodė, lyg ir žmonės pradėjo į ją kitaip žiūrėti, lyg ir jie 
butų pastebėję joje pasikeitimą. 

Nebegalvodama įėjo į krautuvę ir nusipirko ketu
rias poras puošniausių pirštinių. 

— Galės mama kokias pasirinkti, — nusprendė. 
Tada pasuko į batų krautuvę. Ten maustėsi viso

kių formų ir spalvų batus, bet neišsirinko — išsigando 
bukų galų ir gėlėtų piešinių, kurie, atrodė, tiktų kur ki
tur, bet ne batams. 

— Sinjorita, sinjorita! — traukė dar naują porą 
pardavėjas, bet ji jau nelaukė ir smuko pro duris susi
gėdus, kad pridarė tiek vargo, norėdama staiga pasida
ryti moderniška. 

— Tai ne taip lengva, reikia drąsos! — nutarė. 

— Taip, ponia. Mama būtinai prašė jums paskam
binti. 

— Žinoma! Kaip aš džiaugiuosi! Bet turit ir aplan
kyti, ne tik paskambinti. Kur jūs esate? Vyro namuose 
nėra. tai nė automobilio nėra, bet galėčiau atvažiuo-
autobusu jus pasiimti... 

— Ačiū, ponia, — pertraukė Auksė, — bet aš pati 
rasiu, turiu jūsų adresą, žemėlapį, o ko nežinosiu, pa
siklausiu. Žodžiu, nesirūpinkite. 

— Tai gerai. Lauksiu! Tikrai džiaugiuosi... Pasi
matysim, — susijaudinu^ kalbėjo Petkienė. 

— Taip, ačiū, iki pasimatymo, — atsisveikino Auk
sė ir padėjo ragei'. 

Atsisėdusi prie staliuko išsiėmė žemėlapį ir pradė-
Dar apžiurėjo nertinius ir bliuskutes su mezginėliaisj j 0 ieškoti, kur Petkai gyvom Jų gatvė buvo tolokai nuo 
bet ir čia v.skas atrodė ne jai. j c m t r o > j r A u k s ( , n u s n r o n , ; , pasiimti taksį-

— Aš esu tiesių ir paprastu linijų moteris, — p r i - j priėjo padavėja. Auksė užsisakė kavos, nes atrodė 
ejo išvados ir lengviau atsikvėpė, nes pasijuto pavargusi. ' nepatogu taip be nieko išeiti. Netrukus kvapsnūs garai 

- Paskambinsiu Petkams! - impulsyviai nu- į maloniai kuteno Šnerves, 
sprendė, nes mintis apie vėsų Kambarį su patogia so- (Bus daugiau) 

< 
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Mokytojų studijų savaite (2) 

Beskyrinė sistema, okupuotos Lietuvos 
rašytojai, lietuvių lmm 

kuriuos prelegentas išsamiai at
sakė. 

PRAKTIŠKI DALYKAI 

DRAUDA?, pirmadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 25 d. 

PAŽINO K K I J A S KAUTAS 

Mrs. Aincid Yoder giriasi pa-

LF oičiulių studijų savaitėj kalba prof. dr. Šilbajoris. Šalia dr. A Klimas. 
Nuotr. I. Urbono. 

Bažnyčios vienybė Vatikano II 
susirinkimo dinamikoje 

Pribrendęs reformų reikalas 

Rugpiūčio 18 diena. Dangus kai (vakarop...), geidžiamoji nuo-
nusiblaives. gamta vilioja, bet \ saka, būdiniai, Mekiniai. Tie da-
vadovų švilpukas šaukia pirmo- j lykai mažai be\ artojami, ir ne
šios dienos rimtam darbui, 'bereikėtų jais apsunkinti mokini. 

Dieną pradeda dr. E. Vaišnie-> D a u 8 svarbiau didinti mokinių 
nė, antroji stud. savaitės progra 

— sūnų. anūką ir proanūką. Ji-co Chronicle laikraščiui, 
norėtų žinoti, ar y ra Ameriko- Franciseo. California). 

. .-a i 

minės dalies, komisijos narė (tre-
žodyną ir tai ne tolimais klėčių 
ir svirčių žodžiais, o jo gyvena-

A. P. BAGDONAS 

Tai jau ketvirtoj: paskaita. į tikano H visuotiniame susirin
kime, buvęs vienas iš keturių 
jo moderatorių. Katalikų Baž
nyčioje reformos yra pribren
dęs reikalas. Atsakomyr.es dva-

skaityta tėvo G. Kiiausko. SJ. 
stovyklos kapelione, Lietuvių 
Fronto Bičiulių stovykloje Dai
navoje. Moderatorius buvo prof. 
A. Klimas. J c paskaita rėmėsi 
kardinolo Suenens, Belgijoje, 
knyga. Šis kardinolas buvo vie
nas iš aktyviausių dalyvių Va-

ciojo nario A. Masionio labai pa- m o s aplinkumos. Žmogus, žino-
sigendam). Priešpiečio pirm. p a - ; d a m a s 1,000 ar 2,000 žodžių, gali 
kviečiamas Pr. Joga. Clevelando: J a u kalbėti. Argi lituanistinė mo-

KAS PASTTMĖ... 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
do islamišką Bi"y Grahamą su-
mcbilizuot islamo išpažinėjus 

: kykla negali tiek žodžių išmoky
ti per 8 metus? 

Reikia plėsti ne tik žodyną, 
bet kreipti dėmesį į specifinius 
posakius. 

Paskaitos pabaigoje buvo iš
dalinti pratimų lapai, kuriuos 
klausytojai turi iki sekančios pas
kaitos užpildyti. 

, , Popiet pirmininkauja D. Jur-Ioronte ir! . . ,-T . ,. . : . -T v , ,. igutiene Detroito lituanistines ?\e\v Yorke, be to, spausdinęs ° , , , 
ai *£1; mokyki 

Vysk Valančiaus lit. mokyklos ve 
dejas, o sekr. J. Masilionis. 

A. RINKŪNO PASKAITOS 
SVARBESNĖS MINTYS 

Pirmąją šios dienos paskaitą 
"Beskyrinė sistema" skaito A. Rin 
kūnas, PLB Švietimo tarybos pir- į 
mininkas. Šią paskaitą jis jau yra! 
skaitęs mokytojams 

je, kas turėtų savo giminėje 
Ketvirtoji šios dienos paskaitai Mrs. Aincid Yoder g riasi p a . , ^ P t y m a s generacijas vienu ir 

- L. Riinli iiiįi "Lietuvių kai- žinojusi savo giminėje šešias t u D P 3 0 1 " l a i k u " J e l ^ *** 
bos seminaras". Buvo patikrinti k a i t a s arba generacijas: prose- r e t u t o k i a s septynias gftneiaci-
pirmosios paskaitos gale duoti į n e i j , seneli, tėvą — Mrs. Arnoid - ,as- «^1 Praneša San Francis-
darbai ir panagrinėta, kur varto
jamos nosinės balsės. 

Po vakarienės buvo Laisvoji 
tribūna, kur d r. E. Vaišnienė 
referavo apie Jaunųjų premijos 
"Eglutėje" balsavimą ir iš viso 
"Eglutės" reikalus. T a i p pat kal
bėta vaikų ir j aun imo skaitybos, 
ir skaitinių reikalais, 

Muz. St. Sližys studijų savaitės 
dalyvius pamokė giedoti, o jau
nimas gražiai padainavo. 

J . Masilionis 

"Darbininke" ir "Tėviškės Žibu
riuose". Kad nesikartotų, čia kal

ios mokytoja. 

sia turi dalintis popiežius su vys I ba tik apie tos sistemos pagrin-
kupais ir visais tikinčiaisiais. dus. 

Prieš Vatikano II visuotinį su ' Seniau buvo individualinės 
Bažnyčia nanašėio [mokyklos šalininkų ir kolektyvi 

ALOYZAS BARONAS KALBĖJO 
APIE OKUPUOTOS LIETU

VOS RAŠYTOJUS 

Trečiąją šios dienos paskaitą sirinkima Kažnvčia panašėjo 
daugiau'j piramidę, kurios v i r - , n e s - individualiai mokydavosi I skaitė Aloyzas Baronas, Rašvto-
šūnėie vra pooiežius, po jo ku- j turtingieji,o neturtingiesiems t e - | j u draugijos pirmininkas: "Oku-
rija vvskupai. kunigai, tikin- ^ ° Pasitenkinti ko ektyvine. K o - | p u o t o s Lietuvos rašytojai ir jų 
tieji Po visuotinio susirinkimo lektyvineje mokykloje įvairaus kūryba". Sovietu Rusijoje kiek-
Bažryčia yra Dievo tauta, lyg Pajėgumo vaškams nustatoma vie-į v i e n a s rašytojas turi tarnauti ko-
apskritimas kurio centre v r a , n o d a P r o š r £ m a ' V1S1 guldomi i Į munistinei statybai. Yra ir ten 

prieš komunistus, pasiųsdami ! Zx*&m su vvskupais kuni- ! P r o k r u s t o l o v a - I r individualinei, į talentu, bet nėra laisvės. Jei nė-
laukiniško žvilgsnio irakietį. ''"'" " ' ;" 'L-'-'"—•'"—" " « " » " a i ->>«"- ; , . . . 
"šventąjį žmogų" lankyt arabų 
gyvenamus kraštus. Copelandas 

Steven J. Walus 
IlįOj metu Kof«elaii<io :ų>\linki"-?. 

gyventoja» 
Mirė rugpiūčio -S d. 196? 

4:45 vai ryto, su laukęs o.'. 

gais ir tikinčiaisiais. Jie visi yra ! r įolekty^'inei sistemai nuėjus į m l a i s v ė s msami rašytojams, tuo 
pajungti DiPvc tarnvbai Prieš kraštutinumus, pradėta ieškoti | ! a b iau jos nėra kitų 
h J . ; . . . . • ' _ , . .. būdu plėtotis individui, neati- j tojams. Komunistai 

utų rasy-
lietuviams visuotinį susirinkimą Bažnvčią —\,\ t t 1 w T • • 

taip nusako savo knygoje, kad Į ''•ęJĄf,'Wmh iiwi ii TTr iilmiijn Į " ™ 5 1 3 " 1 nuo KOiextyvo. i ai at j rašytojams yra išleidę instruk 
kurios tender3iia remtis auto
ritetu, daugiau formalistinė, sa-

šis "sumanymas žalos nepada
rė.". 

Kermit (Kim) Rooseveltas, 
Vid. Rytų CTA. ekspertas, buvo 
"paskolintas" Valstybės depar
tamento sekretoriui John Fos-
ter Dulles "prižiūrėti" Aįax už
davinį, fiziškai pašali" ant Irane 
(Persijoj) 1953 jn.. rugpiūčio 
mėnesį Mossedagho vyriausy-
bę. sugrąžinant j Persijos sostą 
šachą. 

Skorzeny. Vienas Amerikos 
karo attachė padėjo nacių ka
rininkui, genr. lt. Wilhelmui 
Farmbacheriui, padėti Xasse-
riui apmokyti jo kariuomene. 
Amerikiečių pagalba padėjo nu
vykti į Cairo garsiajam Otto 
Skarzeny. buv. S. S. karinin
kui; ir jo trumpo buvimo metu 
jis sugebėjo pr i t rauki i Egip
tą apie šimtą vok r rm specia
listų. Toliau Cope'andas savo 
knygoj sako, kad vienas Ame
rikos armijos gerai žinomas ge-
nerolas-majoras šitame veiks
me atliko savo role. 

Įdomiausias Copelando pra- _ 
nešimas liečia Nasserio rcvo'iu- į kolegijos vienybė ten visur pa
riją Egipte. Pasak jo. VVashing-' brėžiama. Vietinės bažnyčios tu 
tonas 1952 m. tarėsi, kad E- I įįj būti įgaliotos bendradarbiau-
giptas turėtų būti toji vieta, iš \ Q naujų įtakų paruosime. En-
kurios tektų pradėti bandymą, I ciklikos ir Šv. Sosto dokumen-
kad jis būtų pirmaujančiu pro- j tai. kaip pasekmė susitarus su 
amerikietiška arabų vyriausybe. ' atskirų kraštų vyskupais. 
Rooseveltas tų metų vasario Į Vatikano II visuotinis Baž-
mėn. bandė suorganizuoti taikią , nyčios susirinkimas buvo, kaip 
revoliuciją po karaliaus Faruko j saulė, ištirpdžiusi ledus, iš to 
skėčiu. Kovo mėn.. keturi mė- j atsirado sriautas, kuris veržia-
nesiai prieš Nasserio pervers-1 s i griaudamas užtvaras, nešda
ma, Rooseveltas suėjo į sąlytį mas akmenis. Todėl nereikia 
su Nasserio sąmokslo atstovais, bandyti sulaikyti srovę, tik ją 

1:1.*: 1IK.U niegmo besicynne sistema. 
| Ji atsirado praktiškai 

cijas, kaip ir ką rašyti. Tokios 
pirmiau, į instrukcijos yra literatūrai Pro-

,. i . . , . , ,. . , o paskui jos teorija. Praktinė i-ri,ct0 lovos vyie centralistmė. biurokratine, :, f . . J. J , , Krusto lovos. 
* J t . , . beskynne sistema vyko spaudos 

žiūri i atskirų kraštų bažny
čias, kaip i departamentus. 

draudimo vargo mokykloje prie 
, . . ratelio, vyksta ir dabar tokiose 

Po visuotinio susirinkimo k a , l i t u a n i s t i n ė s e m o k y k l o s e , kur ma
čias perspektyva. Cia Bazny- \ ̂  m o k i n J U T e o r e t i ška i tokias 
čia. kaip evangehsKa tikrove , m o k v k l a s p r a d ė j o k u r t i M o n t e s . 
antgamtinėje paslaptyie. Tai; ^ / j A y beskyrinė sistema prade 
Dievo tauta; kurią sudaro visi. j d a a t s i r a s t i n u o 1 9 4 2 m . , p a s kui 
Bažnyčia, kaip indivnduahų b a ž ! a t s i r a d o K a n a d o j - e_ p r elegento 
nyčiu suvieniiimas Romos va- j t v i r t i n i m U j beskyrinių mokyklų 
dovybėje. Pačiame įvairume y-; j A V y r a n u o 5 5 i k i 3 0 proc_ 
ra vienybė. Tai kūnas, suda - f Beskyrinės sistemos filosofija re 
romas iš įvairių atskirų tautų. I ̂ ^ d ė s n i U ) kad vaikas nėra ne-
Tai dvi skirtingos vienybės sam
pratos. 

Vienybes klausimas 
Vienybė negali būti didžiau

sias vienodumas sukoncentruo
tas centre. Kad to vienodumo 
nėra parodo ir t a i jog egzis
tuoja ir Rytų apeigų Bažnyčia. 
Priimtina vienybė yra vyskupų 
kotegijahskumas su popiežiumi. 
Popiežius negali būti izoliuotas, 
jis turi veikti, kaip vyskupų va
das. Kaip Šv. Rašte sakoma, 
Petras ir vienuolika. Apaštalų 

Pakeisti įvykių eigą su Fa ruk i 
žinia buvo atsisakyta. 

Susipratimas. Amerikos at
stovai su Nasserio atstovais su
tarė, kad demokratinei santvar
kai įvesti Eeipte. kaip anks
čiau, taip ir po perversmo, są
lygos Egipte nebus palankios 
daugelį metų. Liepos rnAn.. A-
merikai nedalyvauja"!, Nassc-
ris atėjo į vald^a. ir jo deši
nioji ranka. Alį Sabri. tuojau 
pranešė Amerikos atstovui Jef-
fersonui Caffery, kad NaSBerie 

sukontroliuoti. 
Atmestinas formalizmas 

Įstatymų leidimas buvo atsi
likęs, užmirštant, kad žmogus 
yra gyva būtybė. Užtikrinti in
dividui pagarbą, nesivadovauti 
vien formalizmu. Jautrus Ro
mos kurijos klausimas. Ar ji 
laikytina tik popiežiaus orga
nu, ar Čia priklauso balsas ir 
atskirų kraštų vyskupams. Pa
stebimas nesutarimas tarp gy
venimo ir teisinių taisyklių. 

Aukštesnis autoritetas netu-
pagridauja "drauagiškų santy- retų kištis ten. kur žemesnieji 
kių su Washingtor.u". gali atlikti tą darbą. Išvengti 

Egipto prez. RtaBKlfa pa p- i prievartos. Bažnyčia pergyvena 
rašė ribotos amerikiečiu karinė-'! neramius laikus, bet nelengva 
pagalbos iki 40 ui!, dolerių ver
tės. Copelandas pastebi "Kaip 
aš vėliau parodvvu. kad ta: bu
vo Valstybės depatitHMttfl* 
kuris nudelsė šį palyginamai ne
didelį pagalbos KHH. kas ir pri-

išsivystęs suaugęs, o užbaigtas 
žmogus savo amžiaus ir galimu 
mų ribose. 

Kuo skiriasi senoji sistema ir 
beskyrinė. Senojoje programa tik
sliai nustatyta, o čia laisvai kuria
ma pagal duotus principus; se
nojoj pamoka vyksta pagal tam 

Daugelio senesniųjų rašytojų 
kūriniai galėjo pasirodyti tik po 
10 ar daugiau metų po karo. 

Naujai iškilusieji įvairaus lygio. 
Yra talentų, kuo didesnis talen
tas, tuo mažiau laikosi linijos, 
kuo mažesnis, ruo labiau laikosi. 

Yra knygų, iš kurių galima 
gerai pažinti dabartinę buitį. 

Kritika menka, nors yra gana 
gabių kritikų: nori pasakyti teisy
bę, susiduria su partijos direkty
vomis. 

m. 
metu ajiižkius. 

Gimė Dolton. Iliinois. 
Paalliko f i l ia i nul iūdę: imc 

na. Bertha. po tėvais Lauraiti*, 
sūnus SU-von A. ir d u k t ė Pa-
tricia. mot ina Bernice VValUb. 
sesuo Helcn B t k M t su šeima, 
brolis Alphonse. žmona Gt-n. -
viev- ir ju Seimą, uošviene An-
na I^auraitis, švosrorka Gene-
vieve Plutas su vyru \Val ter su 
Seimą ir dauK ki tu giminių, 
draugu ir paž į s t amu. 

Valionis buvo mirus io Igna
co sūnus ir mirusiųjų Edward 
VValųs ir K leanor Kub ick i bro
lis. 

Priklausė p r i e šven to Vard"> 
Draugijos ir Roscland >toose 
Lo<3ge. 

Kūnas bus paša rvo ta s p i rma
dienį, rugpiūčio 25 d. 7 va!, 
vak. Leonard koplyčioje. 1082' 
So. Miohigan Avenue. l a i d o t u 
ves įv\'ks t re i ' iadienj . rugpiūčic 
27 d. iš kor>ly(-»>s S: 30 vai. 
ryto bus a t l y d ė t a s i Visų šven
tu parap. bažnyčia , kurioje į-
vyks R-cduIi/ngos p a m a l d o už 
velionies siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas i šv . Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiam** visus: 
gimines, d r a u g u s ir pažįs tamus 
dalyvauti š iose laidotuvėse. 

Praneša, nul iūdusi ŠKIMA. 
I^aidotuvių d i rek t . Bukuaskas 

ir Sūnus, Telef. CO 4-2228. 

A. + A. 
CONSTANCE MARTINKUS 

PO T £ \ A1S BAKTCILS 

Gyveno Town of Lake kolonijoje. Chicago. Elinois. 
Mirė Washington. Pa. rugpiūčio 23 d . 1969 m., sulau

kusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 65 metus 
Pasiliko giliai nuliūdę: sūnus Bruno su žmona Josephine. 

duktė Harr ie t t su vyru Josepn Eiiza'de. šeši anūkai ir 10 pre-
anūkų, sesuo Elisafceth su vyru Peter Sandusky ir daug kitq 
giminiu, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas bus pašarvotas Eudsikio laid. koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avenue. Laidotuvės įvyks antradienį, rugpiūčio 
26 dieną iš koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėta į Šv Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gt-dulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines 

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

Praneša nuliūdusi ŠEIMA 

Laid. direkt. Daimid ir Gaidas, Telef YArds 7-1741 

TKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MfiBOUETTE FUNERš, HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 Wasi 71st S»reet Tel. 476 2345 
UIO So, 50fh Ave„ Cicero Tel. TO 3-2108-09 

l ' - . T f U T A M n a n r \ \Tw ^ T i T V T l 

TAUTOS PRAEITIS 
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

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

Pirmo tomo išleistos keturios 
knygos, kurių kiekvienos kai-

Vaikams literatūros yra daug na —$3.00. Visos keturios kny-
ir geros, poezijoj nepavijo išeivi- gos drauge kainuoja S 10.00. 
joj esančių. Feljetonai neblogi, i Antro tomo kn. 1 ir kn. 2., 
Yra gerų vertimu. kiekviena po 5.00 dol.; kn. 3 ir 

„ , . , ... v I ir kn. 4, surištos į vieną tomą, 
Paskaita buvo iliustruota rasy-, k a i n u o j a 1 0 0 0 d o L 

tikrą pianą (pasikalbėjimas, me-; tojų vardais ir istrauKomisiskny-Į L ^ J ^ įdomus ir būtinas 
džiagos perteikimas ir t t ) , o čia; gų. Kadangi paskaita buvo in- - k i e k v i e n a m •» r « - norinčiam 
mokinys laisvai pasirenka darbo formaemo pobūdžio tai diskus.- D a g r i n d i n i a u susipažinti su atsie 
tvarką. Senojoj patalpos — vie- -••••-- * •• 
nas kambarys, turįs kampą geo-

?!RK TE DABAR TIESIOG NUO 
^ . N E L S 0 N 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
" O N U M E N T CO. 

3914 West l l l t h Street 
DKfžiansfas Paminklams Plang 

P^ilrinkimas \1same Miest«. 

Telei — CEdarcrcst 3 • 6335 
* <enas blokas nuo kapinic. 

verte N'asseri vėliau kreiptis į Į da prie meilės. 
Sovietų Pvusijį. i Pykusijo*e dalyvavo prof. 

grafijai, istorijai, gamtai, arit
metikai. Senojoj vienas mokyto
jas, o čia — keli mokytojai ir 
vertintojai. Senojoj priemonės — 
mokyt žodis ir vadovėlis, o čia 
uždavininės kortelės, įv. spaudi
niai, filmai, skaidrės, magneto
fono juostos, plokštelės. 

Po paskaitos kilo gyvos disku
sijos, kuriose aiškintasi įvairūs 
neaiškumai. 
Dambriūnas kalbiniais reikalais 

Antrąją paskaitą — "lietuvių 
kalbos seminaras" skaito L. Dam
briūnas. Jis turės net 9 paskaitas 
— seminarus, kuriuose kalbės a-
pie rašybą, skyrybą, įvardžiuoti
nius būdvardžius, dalyvius, kir
čiavimą ir kt Dabar - kelios me
todinės pastabos. 

Lituanistines mokyklas lanko 
dvikalbiai vaikai, jie mokosi ir 
angliškoje mokykloje susipažįs
ta su gramatikos terminais. Rei
kia mokytojui žinoti abiejų kalbų 
svarbesniuosius gramatinius ter
minus, mažiau tereikės aiškinti. 

Yra gramatikoje tokių dalykų, 
kurie nebūtini mokyti dėl laiko 
stokos: dviskaita, keturi vietinin-

Girnius. Pabedinskas, dr. šom-
kaitė, Palūnas. Žilionis, Vyt. 
Vaitiekūnas. Al. Baronas. A, P. 

jų nebuvo, o tik paklausimai, i k i m a i s š i o j e m o k $ I o — ^ V e r _ 

tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne-0RA PRO N0BIS 

Jurgis Gliaudą reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkinį. 

Penkias Draugo premijas lai-1 Tas visas knygas galima gau-
nėjusio rašytojo veikalą, kuris fį DRAUGE. Illinois gyvento-
aip pat buvo premijuotas, dar! jai prie knygos kainos turi pri-
alima gauti DRAUGE. Kaina ; dėti 5 proc. mokesčiams. 
.00 dol. ' f^^^^^^:^K^/rKimm^Mjir^tr^¥TK-MW¥:r-^. 

Likusių egzempliorių skaičius į 3 r ^ ^ s r a ^ s r 3 - ^ 3 r a - ^ s r a - ^ s 

ra ribotas, todėl tik pasiskubinę.' V y t a u t a s t h e G r e a t 
u užsakymu galite būti tikri,! Prel. J . B . Končius 
ad knygą tikrai gausite. Knyga ap ima gražiausią Lie-

Knygos tematika "persekioja- t u v o s istorijos laikotarpį, kuris 
nų ir persekiojančių žmonių san- t u r i DŪt* įdomus ne t ik lietu-
ykiai" niekad nepasens, t u o , v i a m s ' o** ** amerikiečių visuo-
laugiau šiais laikais, kai beveik m e n e L 

isa žmonija suskilusi į tuos du| KnYS3. g a u n a m a DRAUGE 
rontus. pusiau sumažin ta kaina—$2.00. 

_ . , . . Ulinois gyventojai tur i pridėti 
Prie knygos karnos prašom p r i -* p r i e knygog 1^Binos 5 p r o c m o _ 

eti o proc. mokesčiams. kesciams. 

E U D E I K I S 
L A i D G T U V I y DIR E K T 0 R I A I 
Dovydas P, Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 Scufh California Avenue 

Telefonai: LA 3-G440 ir LA 3-9852 
4605-07 South Kermitage Avenue 

TeleioriAs — YArds 7-1741-2 

suprasti to viso priežastis. Da
lis kunigų ir tikinčiųjų atkrin- Bagdonas, kur buvo išryškintos 
ta, kad nemoka atskirti tiesos Vatikano II visuotinio Bažnyčios 
nuo tiesos iškraipymo. 

Tikras krikščioniškas tikėji
mas teikia žmogui vilties ir ve-

iniiiiiiiimimiiiiiMiiiiiiMi imimiui 
LE0»S SINCLAIR SERVICE 

IiBONAS FRAJfCKrs 
Stabdžiai, Sankaboj Traasmisijos, 

Tnne-ap ir Motonj Remontas 

5759 So. ffestern Ave. 
Kampas 58th Street 

Telef onas — PBospect 8-95SS 
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMinniniiin 

susirinkimo kryptys. Paskaita 
buvo labai aktuali. g\"va ir to
dėl išsaukė ilgas diskusijas. Tai 
t ikras dvasinis atsigaivinimas 
gražioj* gamtos tplffikorfe. 

G Ė L Ė S 
\estar«»ris, hankotams. laMotarcms 

Ir kitokiom.'- i>rogfWTi?į 
G L 2 A U S K Ų 

ItEVĮERLY HIIXS GF.IIVYrlA 
2443 W. «3M <*MI*, CIiica«o. nilnoi* 

T<J. P R *.(&& _ p R *.o*»4 

SSSI^Brsaanssreu, Pasin audok 11 ^ Draugi .flassified" sk\Tiumi. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEP. C LACK IR SOMOS 
(liACKAWICZ) 

2424 W. 69th Street TeJ. REpublIc 7-1218 
2314 W. 23rd Place TeL VĮrginia 7-6612 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S, California Ave. Te j T.Afayptte S-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 S. Lttmuuca Ave. TeL Y Arda 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. H a l s t ^ rtreet Tel. YArds 7-19U 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Lituanica ivr . TeL YArds 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th Avfc, r icero, Dl, TeL OL 2-1M3 

SKELKCrrBsS "DRAUGE", j 1 
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DRAUGAS, pirmadienis. 1969 m. rugpiūčio ra. 25 r!. 

X Prel. Jonas Bičiūnas ke
lioms savaitėms atvyksta į Chi-

X V y t Stasiūiiaitis, y ra at
likęs paruošiamuosius da rbus 
sukurti lietuviškai abėcėlei f ii- , 
: re. Toks kartūninio pobūdžio 
filmas būtų naudingas mūsų 
jauniesiems. 

> Lionginas Kubiukas , šė
riau gyvenęs Cicero, Iii., šiuo 
r.ietu diiba projektuotoju prie 
atominės jėgainės s t a tybos Be-

<agą aplankyti savo giminių ir j ttendorf, Iovva. Kaip žinoma, J 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— O. Kajeokieiiė rugp. 16 d. 
dalyvavo valstybės pasekreto-
riaus politiniams reikalams žmo 
nos Aiexis U. Johnsor gimimo 
dienos pioga surengtoje "Surp-
rise party". 

— Lietuvos ats tovas J . Ka-

; vė New Yoike išleido dvi lietu-. — Tradicinis "Lietuvos atsimi 
viskas "casette cartridges", aš-nimŲ" radijo piknikas suruoš-
tuonių juostų, kurios tmka gro | t a s rugpiūčio 3 d. Frankhn 
jimui automobilyje arba namuo
se. Viena akordeonisto Ka
zio Daubaro įgrojimai; an t ra — 
New Yorko iiet. vyrų okteto dsi 
nos. ši bendrovė netrūkus iš-

artimųjų. 
X Dariaus ir Girėno postas 

pranešė, kad dalyvaus su vėlia
va Šiluvos Marijos atlaidų pro
cesijoje, kuri piasidės 2:30 ^. 

Kubiickas prieš keliolika metų \ i o n t e 

jeokas su žmona dalyvavo Kon ]fidžia U g 0 f ^ ^ ° P : ° k š te lę . Į 
sson - Varnas židinėlio Chicagoje mokytojos: Iš kairės j dešina go ambasados suruoštame pri- iainuotą "Aidučių" ansamblio 

^ouare, L. L, Didžioje New 
York'o lietuviams, buvo labai 
sėkmingas. Iškiliąja lietuvaite 
— gražuole išrinkta p-Iė Aud ia 
Cenfeldaitė, iš Union, N. J . 
Polkutės šokimo konkursą lai-

pi.bėgo laiveliu su ki ta is pora Julija Smilgienė. židinėlio vedėja Janina Juknevičienė ir E. Salazar 
ž^ejų iš Lietuvos j Švediją ir 
\ėiiau visi trys atvyko j Ame
riką. Neseniai L. Kubllckas bu-

Chicagoje. 
buvusį ^ l i c e S t e P h e n s 

RUOŠIAMĖS PASITIKTI 
SAVĄJĮ ATŽALYNĄ 

JURGIS JANITŠAITIS 

p. rugsėjo mėn. 7 d. iš Marijos' v© atvykęs i Cicero, k u r aplan-
aukšt . mokyklos kiemo. Proce- ke savo pažįstamus. 
sijos organizatorė Katalikų Fe- X Kun. Malakauskas, Cres-
deracija kviečia ir ki tas orga-,cent City, Calif. parėmė mūsų 
nizacijas bei pavienius asmenis; Spaudos darbus 5 dol. auka. 
prie šių iškilmių prisidėti. Šv. | Nuoširdžiai dėkojame. Kai daugelis naudejomės va- kalbėjo darželio vedėja Janina 
Mišias 3 v. p. p. laikys Vysk. į x Johanna, BronLsė ir Milda, saros malonumais keliaudami, Juknevičienė. 
V. Brizgys, pamokslą sakys \ Seselės kazimierietės. nuolat i a r atostogaudami, tai mūsų va r Vaizdingos mokyme priemc-
kun. A. Giauslys. Įdirbančios Šv. Kazimiero liet.; go mokyklos mokytojai nedyka- nės ypač svarbu židinėlį lankan 

X Pradėdami šeštuosius J paiapijos mokykloje, viešėjo Chi duoniavo, bet visu atsidėjimu tiems vaikučiams. Iš jų jie pa- man pranešti Jums. ka 
mokslo metus, " " 

ėmime pagerbti Kongo ministe 
r] užsienio reikalam? 
Kongo ambasadorių YVashing 
tone. ritonas, pakviestas dainuoti Es-

— J . ir O. Rajeckai dalyvaus p e x Opera Theatre, K a * Jersey. 
Uragvajaus ambasadoriaus ir *^s a t l-ks Kavaradossi rolę, Tos-
jo žmonos Luisi ruošiamame c o s operoje, 
priėmime nepriklausomybės su- _ šv. Onos liet. parapijos ad-
kakt ies proga š. m. rugp. 25 d. mindstratorius, Jersey City, N. 

— Iš prezidentūros Washing- j . ; kum vi . Karalevicius. arki-
tone Vliko pirmininkui V m . 11. vyskupo Boland'o inkardinuotas 
buvo atsiųstas toks laiškas: Xewark'o arkidiocezijoje. 
"Prezidentas Nbconas pavedė "Lietuvos Atsiminimu" Rd-

ip labai dijo direktorius, ir Lietuvos Vy-
centro valdybos pirminia-
prof. Dr. Jokūbas Stukas, 

mėjo Stefanija Dreseii.- ir Jonas 
kuriam vadovauja į Marcinkevičius. Gražiausių gė

lių dovaną laimėjo Tęsė Puodžių 
— Solistas Liudas Stukas, ba-1 v i e n ė - Programą atliko "Rūtos" 

Ansamblis, dirig. Algirdui Ka-
čanauskui. 

talpose ir su papildyta montesso I x M. Lisauskas, Wate rbury , mokymo priemonės! 
rine - lituanistine medžiaga. Re-jConn., dėkodamas "Draugu i" 'valandėlei stabtelėjome pa- sudeda žodžius ir t. t. — pokal- gyvenančiai Wyneote. Pa. 
gistracijai skambinti 471-0250. j už paslaugas, parėmė mūsų ' cių mažųjų — Montessori - Var į.j tęsė vedėja. 

~ Dr. Aleksandras Plateris. i spaudos darbą S doleiių auka. nas vaikų židinėlyje. Nauji, ne- _ A r šias gražias patalpas 
Nuoširdžiai dėkojame. seniai darbščių organizatorių vasarą naudojate ii kitiems tiks 

X Aukos, didelės ai mažos, pas ta ty t i specialūs namai. T o - i a m s ? 
jūdžio pirmininkas, šiuo metu! stiprina mūsų spaudą. Pra tęs- kių vargu užtiktume plačioje į _ Vasaros metu Aldona Va-
gyvenąs \Vashingtone ir einąs darni prenumeratą, aukų prisiun Chicagoje. Kaip teigia židinėlio ieišaitė dėstė molinoms gimnas 
atsakingas pareigas, da:bo die- t ė : 3 dol. — Antanas Urbonas vedėja Janina Juknevičienė, to- tikos kursą. Ja is daugelis moti
nos savaitgaliui atvyksta į Chi- 2,37 dol. _ Jonas Indr iūnas . k:e namai esą vieninteliai spe- nų pasinaudojo. Taip pat kur-

Švėkšnos grafas, skautininkas 
ir fcuv. Akademinio skautų są-

pasibaigus Vyčių 56-tajam sei-
na, žinoma, i r raides išmoksta, — Dr. Marijai Staneikienei, mui Newark. N. J., vyksta į 

buvo Cincinnati, Ohio, Prekybos pro-
pudaryta operacija, po kurios fesorių konferenciją, kuri vyks 
ji gerai jaučiasi ir sveiksta. ; Rugpiūčio 25—27 d. J.. Nethtr-

— Eurotone plokšteliu bendro iand Hiiton viešbutyje. 

cagą, kur lankys savo pažįsta- Nuoširdžiai dėkojame. ; cianai įrengti. 
mus ir dalyvaus Švėkšnos gim- x j u i j j a Qna Bičiūnienė, sa- Čia randame darbščiąją vedė-
naziios, kurioje jis mokėsi ir vininkė Healthy Food Li thua- ją Janiną Juknevičienę, įnyku-
vėiiau mokytojavo, 50 m. sukak- n i a n r e s t D r a n o > 3236 So. Li tua- sią į darbus, 
t i t s minėjime. n i c a > pasirūpino, kad šią vasa- — Reikia skubėti. Laiko ma-

x Nereikia pamiršti ir mūsų , ą j o s restoranas bū tų dailiai žoka. Rugsėjo mėn. 4 dieną pra-
nr^žųjų atsivežti į "Draugo" 
pikniką, kuris įvyks ateinami 

lietuviškais ornamentais išpuoš- dedame mokslą. O, kaip mato-

sai buvo labai naudingi ir mo
kytojoms, kurios įgytas žinias 
ir praktiką pamudes vaikučių 
mokymui. 

— Kokių turr.e vilčių artė
jant mokslo metams? 

— Šiais š e u m s ir švietimo 
sekmadienį Bučo sodvboje. Bus J ' % ^ ^ ^ I ^ V S * * 1 " * " ! e ' . m & k y m ° P r i e m o n i W l a b ^ - t o metais ir būtų pats uidžiausias 

« ' . , * .. .. t{i UetuvisKieji audimai. gaut i nojame. Reikia paciorn? paruoš uždavinys— kie-.viera lietuviš-
ii Lietuvos, kurių centre pri tvir t i. Norime pasitikti savąjį atža- ka šeima savo vaikučius leidži.i 
tinti Lietuvoje iš medžio išdrož lyną gerai pasiruošusios — dės-
ti arba iš gintaro suka r t i papuo tyoama įvairius piešinius aiški-
šalai. Viskas a t rodo labai jau- na vedėja. 
kiai. lietuviškai. Žymią dalį puo — O, štai, čia matau daug 
simo darbų atliko pati Bičiūnie- išstatytų įvairiausių daiktelių, 
nė su savo sūnais ir dukter imis , piešinėlių, kaladėlių, įvairių iš-

sudarytos sąlygos juos užimti 
ir smagiai bei maloniai praleis
ti laiką, šiam reikalu; bos pa
s ta ty tas specialus traukinėlis, 
kuriuo vaikai bus vežiojami. 

x Nuotraukos iš lietuvių gy-
\enimo mielai laukiamos "Drau 
go" redakcijoje. Tačinu mielus g i s r e s t o r a n a s p a s i d a r e Ueluvių k a r p u . K ą tai 
fotografus prašome siųsti pa- 1 & b a į m ė g i a m a s . J a m e g a I i m a t s i ^ 

1 lietuviškus vaiii^ zicunėlius, gi; 
mokyklinio amžiaus vaikus — j 
lituanistines mokyklas. O tokių | Montessori , Varnas vaikų židinėlyje tėvai su vaikučiais dom si mokv-

Priešmo- m ° P r ; e m o nšmis ir apžiūri židinėlio įrengimus. vaikučių turime daug 
kyklinio amžiaus vaikučiais len 
gvai galėtume pripildyti Chica-

pras tas (juodai baitas; fotogra-
« jas. "Draugas" 

reikšti; ir kam goję veikiančius abu vaikų da r 
_ teiraa- želius. 

gauti lietuviškų valgių, lietuvai- juosi besitriusiančios vedėjos. Mano vadovaujamame darže-
tės maloniai ap tarnauja . J. Bi- — Čia jūs matote mūsų pačių lyje — Montessori - Varnas vai ; 
čiūnienė, nors likusi našlė ir pasigamintas įvairias mokymo ką židinėlyje telpa 100 moki-
turėjo sunkių dionų. bet labai priemones. Dirbome ištisą vasa- nmkų. Dirbame dviem pamai-
rūpestingai ir sėkmingai tvar- rą. Daug ko trūko, daug ką su- m . Židinėlyje dirbs prityrusi 
kosi. leisdama į mokslus visus kūrėme naujo. Tai ir yra mo- rnor.tessorininkė mokytoja Ju-

X DRAUGO leidėjai kasmet vaikus ir parinkdama jiems ge- kymo priemonių parodėlė. Šią li.įa Smilgienė. Su didele viltimi 
Darbo Dienos proga rengia t r a ras mokyk'.as. pasiųsdama net mū?ų parodą aplankė dviem g r u krukiame rugsėjo 4 d. — tai yra 
diemę gegužinę — piKniką. Toji į Kennebunkportą. Pu tnamą ir pėm per 90 būsimųjų Montesso mokslo metų pradž.os. Tikimo, 

CHIC A GOS ŽINIOS 
nesinaudoja 

spalvotos spaudos technika, o 
iš spalvotų nuotraukų paga 
minti klišes arba neįmanoma, 
arba jos blogai išeina. 

CHlCAGOJt 
AL V I D O VAIKI CI AI PA

GERBĖ DARIŲ tt GD3ĖNA 

Rugpiūčio 16 dieną Alvudo 
vaikučiai savo vakarojimo me-

iskyla šiais metais i \yks rug-
pinrio 31 d. 12:00 vai (sekma
dienį) Bučo sodyboje. 

Iškylos tikslas suburti Chica-
gos ir apylinkės miestų ne tik 
Draugo skaitytojas, rėmėjus, 
bet ir visus lietuvius, sudaryti 
sąlygas šeimyniškai pabendrau
ti ir lietuvišku papročiu pasivai
šinti. Taip pat norima, šia pro- tu suruošė eiseną prie Dar iaus 
ga sutelkti finansų Draugo ir ir Girėno parninKlo Marąuet te 
lietnviškos knygos palaikymui parke ir ten pagerbė karžygius. 
bei platesniam paskleidimui. Eisenoje ir pagerbime dalyvavo 

Maloniai kviečiam^ visus at- apie šimtas vaikučių ir t iek su-
vykti į metinę Draugo iškylą ir augusiųjų tėvų ir globėjų. Eise-
savo dalyvavimu parodyti, kad roję vaikučiai nešė Amerikos 
lietuviškos spaudos reikalas ir Lietuvos vėliavas; kiekvie-
jums yra svarbus ir remtinas, nas rankose dar turėjo po vėlia-

Būru gera, kad ir tie, kurie vėlę ir puokštę gėlių. kur ias . 
negalėtu iškyloje dalyvauta, ta otėję prie paminklo padėjo tuo 
proga, paremtu lietuvišką spau- pagerbdami žuvusius. 

ri amerikiečiu mokytojų. Jie ne kad iki to laiko į židinėlį įregis-
paprastai domėjosi šiomis mo- truos savo vaikučius didelė dalis 
kymo priemonėmis, susipažino lietuviškų šeimų. Vaikų name-
su darželio įrengimais ir darže- fei 69-toje gatvėje ir Montesso- 1 
lio su tvarkymu, — nuoširdžiai ri - Varnas vaikų židinėlis 59- : 

aiškindama mokymo priemones, toje gatvėje šiais metais tebūnie; 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — _ _ ^ _ _ _ _ « _ pihutėliai lietuviškojo jaunučiu : 

Gl-ATTJUKŲ APSAUGA 
Gyvulių apsaugos d augi ja, 

6224 S. Wabasli, p j t a r i a šu
niukų, kačių ir kitų pajaukintų 
gyvuliukų savininkams, kad 
juos kur nors nepaliktų, kad jų 
neišmestų į laukus. nc& Illinois 
valstijos įstatymas tai draudžia 
su pabauda iki 3200. Draugija 
prašo patelef. 6S7-0O38 ir ji ne
pageidaujamus gyvuliu.4- pasiims 
savo globon. 

PIANISTAS BIJO GRĮŽTI 
I RLi I JA 

Pasižymėjęs rusų pianistas 
AshKenazy. pereitą mėnesį tris 
kar tus skambinęs Beethoveno 
ii Brahmsc kūrinius Ravinia 
parke, netoli Chicago^. koncer
tuose. Londone pareiškė, jog ps 
bijąs grįžti į Rusiją, nes nežinąs 
ar jam bus leista vėl išvažiuoti. 
Ji? žada spalio mėn. grįžti Ame
rikon. 

rikiuoti beveik valandą prie vė
liavų prieš eiseną, ir išrikiuoti 
prie paminklo. 

Gal i?' Vaidylos kalba prie p a 
minklo buvo per ilga ir nieko 
nepasakanti apie pačią tragedi
ją. Jį geriau būtų t ikus suau-

VARGONU REČITALIS 
NEMOKAMAI 

Hannes Kastner. Leipcigo. 

PRAGYVENIMAS 
BRANGSTA 

Chicagos darbo duomenų biu-
atžalyno ir tad įprasminsime da- i ras praneša, kad pragyvenimas 
linai ir šeimos bei švietimo šiame mieste liepos mėnesį pa- Vokietijoje, šv. Tomo bažnyčios 
metus, — su viltimi pokalbį bai- brango .6 proc. Už prekes, ku- vargonininkas ir chorvedys. 
gė nuoširdžiai darbšti židinėlio rios 1959 m, kainavo S10. dabar :ugs . 26 d., 8:30 v. vak., duoda 
vedėja Janina Juknevičienė. I reikia mokėti $12.53- I vargonų rečitalį Chicagos uni-

Ir kai akimis aorėoi visą ap-I „ , crT--T-i~-ir «^T.-I-V- • c?» i vc-rsiteto Rockefeller koplyčioje 
linką, jaukius židinėlio namus, ^ , , ... . . . , . l l o o E. 50 st. įėjimas nemo.<a 

j . , . „1 ^^.,^^ ^^„^ ^ ^ k^ses, įrengimus, mokslo prie- T -r—"-« ^ ^ . ^ _ rri&s Pa^vie+įnių nereikia, 
gusiems, bet ne vaikams. P. Dir- ' *_ X _ u x ; . _ _ ,„J_.-__ I ^ supermtendantas Robert _ _ -
k:?;, papasakojo apie pačią laku- j 
nų tragediją, iškėtė jos reikš
mę. 

Pagerbime dalyvavo 

mores ir darbščias mokytojas 
— vedėją Janiną Juknevičienę 
ir Juliją Smilgienę, imi mąstyti 

' kiek čia įdedama širdies ir mei-
svečių les. kiek paaukojama gražiausių 

rahan praneša, kad šįmet 199, PAKĖLĖ LAIKRAŠČIO KAINA 
777 suaugę asmenys lankė įvai
rius aukšt. mokyk]ų siūlomus 
kursus, siekiant pasitobulinti 
anglų kalboje, pasirinktame a-

ir viešnių, a tvykusių } Chicagą gyvenimo valandų, kad mūsų | m a t e > „ ^ a r ^ ^ ^ p r a m o . 

Chicago Daily News pakėlė 
šeštadienio laidos kainą nuo 15 
rentų iki 25 centų. 

Ai. savo auką atsiųsdami Drau- Pagerbimas tam, grąžo* ir paviešėti iš Australijos, Kana- mažasis atžalvnas augtų ir bu-
g m - {TTJ Patnotiškas. kiek gal varg inam des ir net iš okup. Lietuvos. jotų lietuviškoje aplinkoje, kad 

X Kas turi kokio klausimu t lS- n e s v a i k a i b u v o išlaikyti iš- Buvęs jis pateisintų ir tėvelių viltis. 
akcijų pirkimo ir pardavimo 
reikalais, prašoma kreiptis į — " 
stockbrokerį Arūną Vasį. Howe.; 
Barnes & Johnson, Lnc, telf. 
782-9600. fsk.) 

x J«i gyvenate Chicagoje ir f 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $27.500 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 165 dol., pas Frank Zapol 
jūs mokėtumėt 133 dol.. sutau
pydami 32 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654 f-fcl 

X Albinas Kurkulis. akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, \Vm. R. Staats . Inc. Tel. 
FI 6-1234. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
t a r s investavime vertybėse. 

(ak.) Chicagiikiai labai nuoširdžiai sutiko astronautus. Nuotr. M. Nagio 

nės srityse. 

NEGRŲ TELEVIZIJA 
Televizijos stotis WGN, 9-tas 

.kanalas, rūgs. 3 d. transliuos 
•• vienos valandos negrų artistų, 
dainininkų, muzikų ii šokėjų 
atliekamą programą. Sakoma, 
kad transliacija bus spalvota. 

PAŠTAS IR DARBO DIENA 
Chicagos pašto viršininkas 

praneša, kad Darbo dienos šven
tėje, rūgs. 1 d., paštas bus už
darytas , ir laiškai, laikraščiai 
bei ryšuliai nebus išnešiojami į 
namus ir kitas įstaigas. 

LENKŲ KARDINOLAS 
\VOJTYLA ČIA LANKYSIS 
Krokuvos arkivyskupas, kar

dinolas Karo! \Vojtyh. kitą mė
nesį lankysis Kanadoje ir Ame-

, rikoje. JAV-se aplankys 14 
į miestų. įskaitant ir Chicagą. 
I kur atvykstą rūgs. 27 d. 

DiDŽ. BRITANIJOJ 
— V. Natkevičius, Vasario 16 

gimnazijos direktorius, su žmo
na buvo atvykęs į Angliją, lan
kėsi Londone, buvojo lietuvių 
sodyioje, lietuvių namuose i r p a 
pasakojo apie gimnazi :os rūpes
čius. 

— Kum Ant S a r itis ir Alg. 
Zaparackas, lanky imiesi E u 
ropoje, buvo atvykę ir į Angli
ją, tarėsi su lietuvių bendruo
menės vadovais jaunimo veiklos 
pagyvinimo ir kitais kiausimaia. 

Aktorius Juozas Kaributas, 
viešėdamas Europoje, buvojo ir 
Londone, aplankė lietuvių na 
mus ir savo pažįstamus. 

— Kun. Vaclovas šarka d r a u 
:e su Vokietijos liet. skautais 
buvo atvykęs į Angliją, lankėsi 
lietuvių namuose. sodyboje. 
Kun. š a rka nuolat gyvena H a m 
burge rūpinasi lietuvių pastora
ciniais reikalais, leidžia biulete
ni "Aušros Vartai". Tai kupi
nas entuziazmo Vilniaus k raš to 
lietuvis. 

— J. M. Navickai ir J. B. Sna 
buičiai, Manchesterio lietuviai, 
išvyko atostogų pas savo gimi-
.•es Kanadoje. 

— Anglijos lietuviu skautų 
stovykla praėjo labai sėkmin
gai. Drauge su jais stovyklavo 
ir Vokietijos lietuviai skautai,-
ės. Stovykla įvyko lietuvių sody
boje. 

VOKIETIJOJ 
— Mokyt Fr . Skėrys, vykdy 

damas mirusio A. a. E. Simonai
čio testamentą, perėmė Vydūno 
fondą. Pinigai laikomi taup. ka 
soje Weinheime. J is toliau rū
pinsis ir Vydūno kapo priežiūra. 

— Pabaltiečiu studentu su
važiavimas, kuriam aktyviai reiš 
kas i ir lietuviai, įvyks spalio 30 
— lapkr. 2 dienomis. Jo prave-
dimu rūpinosi kun. J. Urdzė. 

— Labdara, lietuvių šalpos 
draugija, rūpinasi lietuvių šalpa. 
Lietuvių jaunimui, einančiam 
mokslus paremti, ruošiamas do
vanų paskirstymas. 

— Erdmono Simonaičio pa
minklui statyti Vokietijos l ietu
viai energingai renka aukas, ku
rių rinkimu rūpinasi mokyt F r . 
Skėrys. 

— Lietuviai socialdemokratai 
gyvina savo veiklą. Neseniai s u 
ruošė seminarą, kuriam vado
vavo Arminas Lipšys iš Da rm-
stadto. Palaikomi ryšiai su An
glijos lietuvių laboristų grupės 
atstovu R. Baubliu ir projek
tuojamas abiejų sotialdernokra
tų grupių susijungimas. ARKLIŲ IŠPARDAVIMAS 

Daugiau 200 arklių bus par-! — Antanas Mikalauskas, Ko
duota iš varžytinių rugp. 29— muvos gyventojas, parėmė Va-
30 d. Sportsman Parko arklių sario 16 gimnazijos bendrabučio 
lenktynių vietovėje. statybą 2000 DM auka. 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
3240 SO. HALSTED STREET Tetef. — CA 5-7252 
DIDELIS P _ _ - U f l _ _ _ - , ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

" _ ^ ^ . - - _ ^ ^ . ; - - - , _ ^ ^ _ s •'•"- "*E3t^S£~ '—_^b> - -

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CEMTER, INC. 

Marąuette Pk.f 6211 So. Western PR 8-5875 
J. LIEPOMS 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniai* uždaryta. 
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