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Bus sprendžiamas 
Dubčeko likimas

Kaltinamas dėl Sovietų 
invazijos

PRAHA. — Čekoslovakijos 
komunistų partijos centro ko
mitetas susirenka šiandien sprę 
sti buvusio krašto vado Dub
čeko likimo. Pastarųjų dienų , 
laikotarpyje Dubčekas, Čekoslo 
vakijos liiberalėjimo vadas, bu
vo ypatingai puolamas. Jis jau 
dabar puolamas, kad jis kaltas 
dėl Sovietų Rusijos invazijos. 
Pagal Gustav Husak, naujojo 
prosovietiško Čekoslovakijos 
komunistiško gauleiterio teigi
mą, Dubčekas privedęs krašfą, 
kad į ji turėjo atvykti Mask
vos kariuomenė, nes jis nesu- 
tramdęs įvairiu gaivalų. Ir ki
ti pareigūnai skelbia, kad var
gu ar Dubčekas begalimas lai
kyti dabartiniam poste — seimo 
prezidiume. Kiti kviečia Dub
čeką gailėtis ir prisipažinti sa
vo klaidas. Tokie puo’imai bu
vo išspausdinti dabartinėje 
Čekoslovakijos spaudoje. Gali
mas daiktas, kad negalės savo 
postuose palikti ir kiti laisvė
jimo periodo vyrai, kaip Smr
kovsky ir Cestmir Cisar. Jie 
taip pat turi dar pakankamai 
aukštus postus dabartinės val
džios sudėtyje.

Gyvybe Marse?

PASADENA. — G. C. Pirnen- 
tel, Kalifornijos universiteto 
chemikas, mano, kad jam išty
rus “Mariner 7” erdvėlaivio pa
darytas Marso nuotraukas, Mar 
se galėtų būti gyvybės ženklai. 
Tai liudiją Marse esą ammonia 
ir methane elementai. Tačiau, 
kitų mokslininkų nuomone, Mar 
se negali būti jokios gyvybės 
žymių, be to, nesą vulkaninės 
veiklos apraiškų.

LIBIJOJ VARŽOMOS 
VAKARIEČIU RĄŽĖS

DAMASCAS, Sirija. — Libi
jos naujoji karinė valdžia pap
rašė Amerikos ir Britanijos ka
rinių bazių vadovybes sustab
dyti karių pratiminį paruošimą 
Libijos žemėje. Apie tai paskel
bė Egipto žinių agentūra pra
nešime iš Tripolio.

Skelbiama, kad JAV didelės 
Wheelus bazės vadas ir mažes
nių Britanijos bazių netoli Tob- 
ruko ir EI Adem vadai su tuo 
sutiko. Manoma, kad tokių ba
zių uždarymas bus pirmasis ka
rinės juntos veiksmas. Esą, ka
rinė vyriausybė sutelks daugiau 
kairiųjų jėgų ir daugiau įsi
jungs kovoj prieš Izraelį. Ira
kas pirmasis pripažino naują 
Libijos vyriausybę, tuojau po 
to ją pripažino JAR, Sirija, Su
danas, Pietų Jemenas, komu
nistinė Vokietija ir Sov. Sąjun
ga. Britanijos vyriausybė skel
bia, kad naujoji Libijos vyriau-, 
sybė pažadėjo laikytis visų anks 
čiau padarytų tarptautinių pre
kybos ir politinių susitarimų.

Kalendorius
Rugsėjo 5 d.: šv. Laurynas, 

šv. Obdulija, Erdenis, Dingą.
Rugsėjo 6 d.: šv. Faustas, 

šv. Bėga, Vaištautas, Skuda.
Saulė teka 6:19. leidž:as 7:19. 

Oras
Chicagoje ir apylinkėse, oro 

biuro pranešimu, šiandien, šilta 
ir tvanku. Galimas lietus. Tem
peratūra apie 80 1.

Rio De Janeiro posėdžiauja naujoji Brazilijos valdžia, kuri užgrobė valdžią, susirgus buvusiam prezidentui Arth|ur 
da Costa e Silva. Iš k. į d.: gen Aurelio Lira Tavares, adm Augusto Rademaker Grunewald ir maršalas Mar- 
cio de Souza e Mėlio. Tai yra sausumos, laivyno ir oro pajėgų vadai.

KOMUNISTINE KINIJA JAU 

UŽUODŽIANTI PARAKO KVAPĄ
išpuolis prieš raudonąją Kijniją, kuri teigia, kad proletariatas visadaPiktas “Pravdos 

turįs kariauti

Maskva. — Kinijos ir Sovietų 
Rusijos susirėmimai iššaukė eilę 
laikraštinių ginčų tarp tų dviejų 
komunistinių kraštų. Eilėje įvai
rių straipsnių, tiek vieni, tiek ki
ti paskelbė vienas kitų puolimų, 
gana piktų, kokie ir tegalimi 
tarp diktatūrinių kraštų. Lygiai 
prieš savaitę Maskvos “Pravda” 
išspausdino piktą straipsnį prieš 
komunistinę Kiniją. Tą straipsnį
praėjusį šeštadienį persispausdino, maoistai vadina “revizionistinė-, absurdiškas teritorines pretenzi-
ir Vilniaus “Tiesa”. Straipsnis la 
bai ilgas. Tepacituosime tik kai 
kurias reikšmingesnes vietas.

Antisovietinė histerija Kinijoj 
“Pravda” rašo: “Pastaruoju

Kviečia likti postuose
Skelbiama, kad Libijos karinė 

junta susilaukė krašto kariuo
menės dalinių eilėse opozicijos. 
Tie daliniai tvirtina yra davę 
karaliui priesaiką. Skelbiama, 
kad yra keletas aukštųjų kari
ninkų suimta. Tuniso radijas 
skelbia, kad naujoji Libijos vy
riausybė kviečianti visus pasi
likti savo postuose. Libijoj yra 
9,000 amerikiečių, kurių 1000 
yra Wheelus bazėje. Kai kurie 
diplomatai ir prekybininkai ga
vo iš naujos vyriausybės spe
cialius pasus.

Irako min. pirm- pavad. Saleh Mehdi Amash (kairėj) kalbasi suJAR pre
zidentu Nasseriu Kairo mieste, kaip geridu kovoti su žydais. Arabų tautos 
Egiptas. Jordanas. Sirija ir Irakas nori sujungti visą savo galybę ir sutram
dyti Izraelj,

metu Kinijoj vėl kilo antitarybi
nės kampanijos banga. Mies
tų aikštėse, įmonėse ir 
įstaigose, karinėse dalyse gy
ventojai masiškai apdorojami 
priešiškumo Tarybų Sąjungai dva 
šia, kuri tariamai “grąsinanti kar
tu” Kinijai. Kinijos spaudoje kai 
bama apie būtinumą “stiprinti 
neapykantą” TSR Sąjungai ir ki
toms socializmo šalims, kurias1 rie nepaliaujamai reiškia savo

mis” ir net “socialimperialistinė- jas Tarybų Sąjungai. Jie ir to
mis”. liau sąmoningai sudaro įtemptą

. . i padėtį įvairiuose Tarybų Sąjun-
Formal. dingstis naujam antį- i gQS _ Kjnijos ienlo ruožuose> 

tarybines isterijos jsisiautej.mui Qrgani -a ginkiuotų grupių įsi.
buvo tai, kadjju^o ginkluota veržimą į Tarybų Sąjungos teri

toriją, kas sukelia pavojingas 
situacijas.

provokacija, kurią maoistai nese
niai organizavo Tarybų Sąjun 
gos — Kinijos pasienyje.”

Mao siunčiąs karius į aiškią 
mirtį

“Pekino propaganda, veikian
ti principu: “Daug kartų pakar
totas melas gali skambėti kaip 
tiesa”, atsakomybę už Kinijos vai 
džios išprovokuotą incidentą, ku 
rio metu žuvo du tarybiniai 
pasieničiai ir kelios dešimtys Ki
nijos kareivių, stengiasi suversti 
Tarybų Sąjungai, kuri tariamai 
organizavusi “įsiveržimą į Kini
jos teritoriją”.

Iš tikrųjų, ne tarybiniai pasie
niečiai, o kinų kariškių daliniai 
Žalanaskolio rajone perėjo vals
tybinės sienos liniją, maždaug ki
lometrą prasiskverbė į Tarybų 
Sąjungos teritoriją ir, atsakydami 
į tarybinių pasieniečių reikalavi
mą grįžti atgal, atidengė į juos 
ugnį. Užpuolikai užsimokėjo už

klastą. Bet argi Mao ir jo įpėdi
niui Lin Bįao rūpi šie kinų ka
reiviai, nešvariu tikslu pasiųsti 
į aiškią mirtį!”

Kinijos teritorinės pretenzijos 
esančios absurdiškos

“Nauja provokacija pasienyje 
— tai grandis priešiškų Pekino 
vadovų veiksmų grandinėje, ku-

Tarybų Sąjungos jx>zicija šiais 
klausimais gerai žinoma. Tarybų 
Sąjunga ryžtingai atmetė teritori 
nes KLR vadovybės pretenzijas.
Tarybinės vyriausybės š. m. kovo 
29 d. ir birželio 13 d. pareiški
muose išsamiai apibūdintas isto
rinis ir tarptautinis -teisinis šių 
pretenzijų nepagrįstamumas.”

Kinai išjuokę komunistų 
suvažiavimą Maskvoj

“Kaip žinoma, Maskvoje vykęs 
tarptautinis komunistų ir darbi
ninkų partijų Pasitarimas buvo 
svarbus etapas, stiprinant viso 
pasaulio komunistų susitelkimą 
marksizmo-leninizmo, proletari
nio internacionalizmo princi
pais.”

“Tuo tarpu dabartinė KKP va 
dovybė labai priešiškai sutiko 
tiek patį pasitarimą, tiek ir jo
priimtus dokumentus. Šiomis die , . , . . . .
nomis “Ženmin žibao” grubiai b,au drąsmancio nekomunistini 
užsipuolė tarptautinį komunistų Pasaub uz Perspektyvą, kad rau
Pasitarimą, paskelbęs jį "juodą
ja sueiga.”

Siekia sukurstyti nesantaiką su 
Čekoslovakija

“Pekino valdžia siekia sukelti 
nesantaiką tarp Čekoslovakijos 
ir Tarybų Sąjungos vardan savo 
tikslų, kurie svetimi Čekoslovaki 
jos liaudies interesams. Pastaruo
ju metu maoistai, kalbėdami u- 
nisonu su Washingtono “vana
gų” ir Bonos “revanšistų” pareiš
kimais, kursto socializmui prie
šiškas jėgas Čekoslovakijoje “pa
kilti kovai” prieš partinę ir val
stybinę ČSR vadovybę, prieš so
cialistinę sandraugą”.

Reikią ruoštis karui prieš 
Rusiją

“Maoistams skelbiant kursty- 
tojiškus šūkius, Kinijoje toliau

Diktatoriui mirus 
skelbiamos paliaubos
SAIGONAS. — Praėjusį tre

čiadienį mirusio Š. Vietnamo 
diktatoriaus Ho Chi Minh ge
dulo dienos paskelbtos rugsėjo 
4 - 7 d. Tai būsią iškilmingiau
sios laidotuvės. Hanoi radijas 
kvietė gyventojus jungtis, kad 
būtų sumušta JAV armija ir 
išlaisvintas P. Vietnamas. Pa
gal Hanoi radiją,'Ho Chi Minh 
mirtis yra didelis nuostolis žmo 
nėms ir komunistų partijai.

Diktatorių grupė
Hanoi radijas paskelbė, kad 

kraštui vadovaus 26 asmenų ko
mitetas, kuriam vadovaus šiau
rės Vietnamo komunistų parti
jos pirmasis sekretorius proru
siškas Le Duan. Antruoju bū
tų viceprezidentas Ton Duc 
Thang, jau 81 metų amžiaus. 
Trečiuoju savo svarbumu eitų 
prokinietiškos politikos Truong 
Chinh ir ketvirtuoju min. pirm. 
Pham Van Dong. Gen. Giap,

te Duan, pirmoj vietoj po š. Viet
namo diktatoriaus mirties

militarizuojamas visas gyveni
mas, stiprinami kariniai pasiren
gimai, kurstoma karinė psichozė. 
Kinijos vadovai ragina gyvento
jus “ruoštis badui, ruoštis ka
rui”. Laikraštis “Guanmin ži
bao” pareiškė, kad reikia ruoštis 
karui prieš Tarybų Sąjungą, “ka
rui įprastomis priemonėmis ir a- 
tominiam karui”.

Piktinasi Vakarų kurstymais

“Buržuazinė Vakarų spauda 
skiria daug vietos medžiagai apie 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos san
tykius. Negalima nematyti, kad 
agresyviųjų imperialistinių sluok 
snių ruporai piktdžiūgauja ir sie
kia skatinti maoistų kurstomą 
antitarybinę psichozę, jų provo
kacijas Tarybų Sąjungos ir Kini
jos pasienyje. Politinį ir ideologi
nį “antrąjį frontą”, kurį Mao 
Cze-dunas atvėrė kovoje prieš so 
cializmą, prieš visas mūsų laikų. 
revoliucines jėgas, imperialistai 
norėtų paversti karo frontu. An
tai “Niujork deili nius” rašė a- 
pie Kinijos valdžios organizuoja 
mas antitarybines provokacijas: 
“Sunku įsivaizduoti ką nors la-

donųjų stovykloje kils kova 
Laikraštis ragina Mao Cze-duną: 
“Suduok, suduok, p. pirmininke, 
bet greičiau”, o JAV vyriausybei 
rekomenduoja “kurstyti raudoną 
ją Kiniją prieš raudonąją Rusi
ją”, panaudoti socializmui prieš
iškus maoistų veiksmus, stipri
nant spaudimą Tarybų Sąjun
gai”.

“Pekino lyderių avantiūriz
mas, jų kurstoma karinė isterija 
komplikuoja visą tarptautinę pa 
dėtį.”
Sovietų Rusija sakosi sumušianti 

kinus
Baigdama maratoninį straips

nį “Pravda” skelbia, kad: “bet 
kokiems mėginimams kalbėti su 
Tarybų Sąjunga ginklo kalba, 
kėsintis prieš statančios komuniz
mą tarybinės liaudies interesus! nybės ir taikos.

kuris sumušė prancūzus ir kuris 
dabar veda karą prieš Pietų 
Vietnamą, tėra tik septintuoju.

Paryžiuje esanti Šiaurės Viet
namo delegacija nepasakė, ar 
gedulo dienomis vyks kautynės, 
tačiau jie aiškiai pasakė, kad 
Š. Vietnamo politika nepasikeis. 
Be abejo gali kilti kokių nesu
tarimų besidalinant 26 asmenų 
grupei valdžią, tačiau nemano
ma, kad įvyktų kokių esminių 
permainų, bet siekiant to paties 
jų skelbiamo tikslo, gali būti 
ir kai kurių pakeitimų.

Gali būti realistiškesni
Manoma, kad po diktatoriaus 

mirties siekdami šiaurės Viet
namo laimėjimo, naujieji vadai 
bus realistiškesni ir nesieks be
sąlyginės Amerikos kapituliaci
jos P. Vietname, nes jie ge
riau už ligotą ir pataikūnų ap
stotą diktatorių matys, kad Š. 
Vietnamas prieš Ameriką lai
mėti negali. Senasis diktatorius 
buvo apstotas pataikūnų, jam 
būdavo sunešami visi Amerikos 
laikraščiai, kuriuose būdavo 
nuotraukų, vaizduojančių de
monstracijas už karo baigimą. 
Senelis manęs, kad Amerika ka
pituliuos jei ne P. Vietname, 
tai Amerikos miestuose. Nau
jieji Š. Vietnamo vadai supran
ta, kad tai tėra tik svajonė. ri

Laidotuvės ir paliaubos
Į diktatoriaus laidotuves su

plaukia beveik visi didieji ko

Miręs Šiaurės Vietnamo diktatorius 
Ho Chi Minh

bus duotas tvirtas atkirtis.
To niekas neturi užmiršti. Ne

turi to užmiršti ir Pekinas”.
Tai toks “draugiškas” pasikal

bėjimas kyla tarp dviejų komu
nistinių kraštų, sukeliąs taikinga
jam ir laisvajam pasauliui rūpės 
tį, kaip išsispręs šių milžiniškų
jų kraujo ir vergijos imperijų li
kimas, nes “Pravda” rašo:

“Neseniai Mao Cze dunas iš
kėlė eilinę “idėją”, kurios esmė 
yra tai, kad jis pakartojo savo 
mėgstamą tezę, jog karas “neiš
vengiamas”. Atpasakodamas pa
grindinę “didžiojo vairininko” 
mintį, laikraštis “Czefan žibao” 
rašo: “proletariatas negali apsiei
ti be karo”, “karas neišvengia
mas”. “Antrasis pasaulinis karas 
— rašo šis maoistų ruporas, — 
prasidėjo, praėjus 22 metams po 
to, kai pasibaigė pirmasis; pasi
baigus antrajam pasauliniam ka 
rui, praėjo 23 metai; mes jau už- 
uodžiame ore parako kvapą”.”

Ar karas tarp komunistinių 
kraštų bus ir kada bus sunku da
bar spėti, tačiau jau ir dabar aiš
ku, kad komunizmas negali iš
spręsti ne tik buitinių problemų, I 
bet ir negali atnešti žmonijai vie

munistinio pasaulio.
Iš Paryžiaus grįžta į laidotu
ves taikos derybų vadovas 
Xuan Thuy, ir todėl numatyta 
vakar pasitarimų sesija su JA 
Valstybių atstovais neįvyko. Iš 
Maskvos į laidotuves vyksta 
Kosyginas, iš Kinijos atvyko 
Chou En Lai ir taip pat kitų 
komunistinių kraštų atstovai. 
Išlaisvinimo Frontas paskelbė, 
kad dėl mirties Vietname skel
biamos trijų dienų paliaubos.

Brazilijos karininkai
stiprinasi valdžioj

RIO DE JANEIRO. — Bra
zilijos karininkų grunė užėmu
si valdžią nemano, kad ji turin
ti jos atsisakyti ir jau tikimasi, 
kad bus įvestas griežtesnis re
žimas. Minkšta, daugiau demo
kratinė linija bus pakeista kie
tesne. Brazilija buvo demokra
tiškiausia Lotynų Amerikoje.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— JAV ambasadorius Brazi
lijoj vakar pagrobtas dviejų vy
rų Rio De Janeiro mieste.

— Japonijos tris žvejų laivus 
užvakar suėmė Sovietų Rusija. 
Kaltinami, kad pažeidę Rusijos 
teritoriją.

— Washingtone kongrese ma 
noma praeis įstatymas, varžąs 
pavojingų žaislų prekybą.

— Atominės bombos pože
minis sprogdinimas, turėjęs į- 
vykti vakar Colorado valstijoj, 
dėl blogo oro atidėtas.

— Texas valstijos senatas nu 
tarė apmokestinti 1 dol. visus 
bilietus į filmus, kurie demon
struojami “tik suaugusiems”.

— Meksiko City kilo potvy
niai po poros diedų lietaus. Žu
vo 10 asmenų ir 13 sužeista.

— Prancūzijos vyriausybė 
kviečia visus suveržti diržus, 
taupyti, tuo pačiu metu pakel
dama įmonėms mokesčius ir su
mažindama pavieniams mokėto
jams.

— Amerikos karių Vietname 
ateinančią savaitę bus 515,000 
vyrų. Prez. Nixon yra nusta
tęs 524,500 vyrų ribą, gi prie 
prez. Johnsono buvo 549,500.

— Šen, -E. McCarthy grįžo į 
Ameriką, aplankęs Pietų Ame
rikos valstybes. Spaudos kon
ferencijoj pareiškė, kad jis ne
sieksiąs Minnesotoj būti perren
kamas.

— Hondūro ir EI Salvadoro
valstybės vėl galį pradėti ka
riauti. Abi viena kitą kaltina 
taikos susitarimų pažeidimais.

Drew Pearson, žinomas amerikietis 
kolumnistas, mirė Sulaukęs 71 m.,
po ligos, kuri jį ištiko jo ūkyje Poto- 
mac Md. Buvo labai žinomas žurna
listas.
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LITUANICA — ATLETAS 3:2

Darbo dienos savaitgalį Chi
cago “Lituanicos” futbolininkai 
ir futbolo mėgėjai sulaukė sve
čių iš už tūkstančio mylių. Sve
čiai - New Yorko ir apylinkių 
lietuvių futbolininko komanda 
“Atletas”. Jie susitiko Marųuette 
Parko aikštėje su Chicagos “Li
tuanicos” futbolininkais., ste
bint daugiau kaip 400 žiūrovų, 
išbandyti jėgas. Punktualiai 3 
vai. p.p.,'saulei be pasigailėjimo 
šutinant, rungtynių teisėjui pri
sistatė abi pilnos sudėties ko
mandos. Atletas: Malinauskas 
R., Budraitis R., Mrozinskas G., 
Šileikis, Klivečka R., Vainius P., 
Bileris V., Klivečka G., Česnaus
kas P., Remėza E., Budreckas K. 
ir Vainius J. Lituanica: Koos, J. 
Kaunas, H. Gavėnia, R. Galėnas,
F. Skistimas, J. Ringus, V. Pikš- 
rys, H. Jenigas, A. Dovydaitis, A. 
Parulis ir A. Kiemaitis.

Tik pradėjus iš centro, Atletas 
atsirado prie Lituanicos baudos 
aikštės ir antpuolį užbaigė pa
vojingai stipriu šūviu pro šalį. 
Priešpuoliuose Lituanica patikri
no svečių vardininką, kuris iš pat 
pradžių pasirodė neužtikrintas 
susidorojant su žemesniais ka
muoliais. Jau devintoje minutė
je nuo vartininko atšokusį ka
muolį Lituanicos vidurio puolė
jas prakišo Kleinaičiui, ku
ris be vargo įšovė ir 
1:0 Po keletos minučių vėl var
tininko iš kart nesutvarkytą ka
muolį Dovydaitis gražiu šūviu 
pasiūhtė į tinklą - 2:0. Kad ir po 
tokios nesėkmės, Atletas nepasi
metė. Budreckas su G. Klivečka 
per daug pavojingai pradėjo ma
nevruoti kairiuoju kraštu ir ne
trukus rezultatą sušvelnino: VIa 
das Bileris iš Budrecko geros pa- 
suotės nelaikomai įkirto 1:2. Pus- 
laikiui įpusėjus dešinįjį gynėją 
Kauną pakeitę Jonas Lisauskas, 
kuris pristabdė energingąjį Bu- 
drecką. Žaidimas permainingas ir 
nežiūrint virš 90 laipsnių karš
čio, gyvas. Lituanicos puolimo 
kraštai, atrodo, komandiniu žai
dimu nesuinteresuoti — šaudo, 
kaip papuola. Prieš pat puslaikio 
pabaigą New Yorko puolėjas Bi
leris netikėtu šūviu iš apie 25 
metrų vėl nuginkluoja mūsų var
tininką ir rezultatą išlygina 2:2.

Antrame puslaikyje Lituanica 
daugiau vyravo aikštėje, bet per

ŠACHMATŲ ŽINIOS
p-bėse, pirmauja Maskvos—Kanados pirmenybes laimė- nių 

jo Suttles ir Vranesič surinkę po 
13 tš. Buvo 18 parinktų dalyvių, 
bet jų tarpe nė vieno lietuvio. 
Povilas Vaitonis buvo dukart Ka 
nados čempionu (1951 ir 1957 
m.).

— JAV atviras p-bes laimėjo, 
kaip skelbėme, Benko, Bisguier 
ir Vranesič, surinkę po 9,5 tš. 
Ignas Žalys, buv. Montrealio 
čempionas, surinko 7,5 tš. Da
lyvavo keli latviai; jų pasekmės:

V. Pupols 8,5 tš., Karklinš ir 
Pamiljens po 8 tš. Liepnieks 7 tš.

— Benko laimėjo praeito sa
vaitgalio didįjį Merrimack Grand 
Prix turnyrą, Salem, N.H., surin
kęs 6,5 tš. iš 7 galimų, jam ati
teko 1000 dol. prizas. N.Y. meis
teris Zucker man 6 tš. (500 dol.),
R. Byrne ir Friedman, R.I. po 5,5 
(po 250 dol.). Didmeisteris Bis
guier liko 4 t. Latviai: A. Straz- 
dins, Conn. 4,5 tš. J. Pamiljens,
N.Y. 4 tš., J. Ozols, Mass. 3 tš. 
Buvo 218 dalyvių, iš jų 138 re
zervinėj grupėj. Čia laimėjo Boris 
Petroff, N.J. su 6,5 tš. Kazys Mer
kis surinko 5 tš., A. Strazdins,
Jr., 3 ir Klavinš 2,5 tš.

—Vilnietė Kaušilaitė, Lenin
grade, baigė 11 v. su 4 tš.

— Stockholme, pasaulio jaų-

galės pasiekti nesugebėjo. Kad 
paaiškėtų nugalėtojas, abiem ko
mandom susitarus rungtynės 
pratęstos 2 puslaikius po 10 min. 
Ir po to nugalėtojui nepaaiškė- 
jus, po trumputės pertraukos 
žaista ligi pirmo pasiekto įvarčio 
ar kampinio. Tik pradėjus pas
kutinį pratęsimą, Parulis prasi
veržė pusdešinio puse ir taip 
pakėlė kamuolį link Atleto var
tų, kad jau laukiančiam H. Je- 
nigui nieko kito neliko kaip gal
va jį nukreipti į vartų kampą - 
3:2. Tai buvo tikrai vykusi už
baiga nepaprastai sunkių ir ge
roko lygio rungtynių, kurias lai
mėjo Lituanica. Nebūtų didelė 
staigmena, jei būtų atsitikę ir ki
taip. Atletas paliko geros koman
dos įspūdį: turi keletą žvaigž
džių, taip pat ir keletą silpnes
nių pozicijų.

Lituanica sužaidė vidutiniškai.
Po rungtynių abiem koman

dom įteikta Sofijos Barčus ra
dijo ir Jono Stankūno dovanotos 
taurės. Lituanica svečius gerai 
pavaišino J.J.

PEORIA ATVYKSTA

,Šį sekmadienį, 2 vai. p.p., 
Marąuette parke Lituanica žais 
pirmenybių rungtynes prieš Pe
oria, kuriai pavasarį pralaimėjo 
1:3.

Rezervas žais 1 vai. prieš 
Lightning.

PRIEAUGLIO LENGVOSIOS
ATLETIKOS PIRMENYBĖS 

NUKELTOS
Į- ’viiiiV' '• ■»»,'»! • -Į*-/

Š. Amerikos pabaltiečių ir lie
tuvių prieauglio klasių lengvosios 
atletikos pirmenybės, numatytos 
pravesti š. m. rugsėjo 6 d. To
ronte, dėl stadiono gavimo kliū
čių yra nukeliamos į rugsėjo 13d.

Varžybos įvyks Birchmount 
Municipal Stadium, Kingston 
Rd. prie Birchmount Rd., Scar- 
borough, Ont. (rytinis Toronto 
priemiestis). Pradžia 1 vai. PM.

Registracija atliekama per spor 
to klubus ar pavieniai iki rugsėjo 
8 d., šiuo adresu: Mr. A. Mali
nauskas, 63 Hewitt Avė., Toron
to 3, Ont. Telef.: (416)- 531- 
6817.

ŠALFASS-gos centro valdyba

— Nežinojimas yra įtarimo 
motina. — W. Alger

studentas Karpovas su 8-0 tš.
— Pasaulio meisteris B. Spas

kis, Stockholme, sužaidė 2 parti
jų mačą su Danijos didmeiste- 
rių Larsenu, kuris baigėsi 1:1. 
Mačas buvo rodomas per televi
ziją.

Tarptautiniame turnyre, Vil
niuje, po 4 ratų pirmavo kaunie
tis A. Butnorius ir R. Ničevskis 
(Jugosl.), surinkę po 2 tš. Abu 
turi po 1 nebaigtą partiją.

Kazys Merkis

Jaunas golfo žaidėjas John Brazis gauna) gražią dovaną iš Ronald Gre- 
ggo, Liet. prekybos rūmų golfo žaidynių metu Chicagoje.

Nuotr. Y. Noreikos

p .
Boksininkas Rock Marciano (viršuj kairėje), buvęs pasaulio bokso sunka'us svorio čempijonas, nukritus lėktu
vui, užsimušo. Drauge su juo skridę du asmenys, jų tar pe ir pilotas, taip pat rasti negyvi.

MIRUSIŲJŲ PALAIKŲ 

IŠLAIKYMAS
(J. VENCKUS, S. J.

Kapai ir paminklai
Visi žinome žemės sklypus ar 

plotus, kuriuose žmonės laido
jami. Krikščionys mėgsta ant 
savo mylimųjų kapų statyti kry 
žius, meniškus religinius pa
minklus su įvairiais užrašais, 
kurie kartais labai gilūs, ver
čia susimąstyti. “Viešpatie, a- 
tėjau į šį pasaulį, kad norėjai, 
išėjau, — kad liepei”. Arba: 
“Kuo tu esi — ir aš buvau, kuo 
aš esu — ir tu būsi”. Lotyniš
kos kilmės tautos mėgsta įtai
syti į paminklą fotografiją, ku
ri dar labiau primena žmogaus 
gyvenimo greitumą ir menku
mą. Visados gauni gilų įspūdį, 
kai prie kapo pamatai šviežių 
gyvų gėlių puokštes, kurias pa
dėjo mylinčios moters švelnios 
rankos, ii' po to sukalbėjo Am
žiną atilsį. Rodos visi tylūs lau
kai ir laukia, kada Dievo an
gelai su trimitais pasirodys ir 
juos prikels. Jeigu buvo labai 
turtingas žmogus, pamatysi ant 
jo kapo mauzoliejų (žodis paei
na nuo graikų karaliaus, kuris 
vadinosi Mausolus). Jeigu bu- 

o koks karalius, kaip Ispani
joje, arba tautos kūrėjas, kaip 
Rolivar, Caracas (Venezuelio- 
je), tai jų kūnai dažniausia il
sisi kokioje koplyčioje ar net 
bažnyčioje, kuri vadinasi pan
teonas. Tos vietos įgauna reli
ginę vertę, kur žmonės ir me
dituoja ir meldžiasi ir mokosi
savo tautos istorijos.

Krematorljai
Žodis paeina nuo lot. cremare 

— degti. Yra buvę krikščionių, 
kurie gyvendami taip sutrau
kė visus ryšius su savo tikėji- 

! mu, kad nebenorėjo net savo 
bažnyčios kapuose būti palai
doti, savo “campo santo” (taip 
italai vadina savo kapus, “šven
ta žemė”). Bet jie taip pat ne
norėjo būti palaidoti savo lau
kuose, kur po medžiais. Kūno 
sudeginimas laikui bėgant vir
to tam tikros daugiau ar ma
žiau bedieviškos, bet kiekvie
nu atveju, ne krikščioniškos pa
saulėžiūros išraiška. Kat. Baž
nyčia krematorijų nemėgo, ant 
sudegintų pelenų kryžiaus iki 
šiol nestatydavo ir prie urnos 
su pelenais besimeldžiančių dar 
neteko matyti. Ir šiuo metu prie

urnos religinės apeigos kol kas 
dar neatliekamos.

Bet vis tik reikia pasakyti, 
kad yra tautų, kur pagoniškos 
kilmės sudeginimas yra visų 
priimtas paprotys. Vatikano H 
susirinkimo metu kilo klausi
mas, ar atsivertę krikščionys, 
ypatingai katalikai, kur kre
macija buvo uždrausta, turi iš
siskirti iš savo tautiečių ir ki
taip laidotis, kaip tame krašte 
priimta, kaip pvz. Indijoje. Vys 
kupai svarstė ir priėjo išvados, 
kad kremacija savaime nėra 
esminiai kitokia desintegracijos 
forma, kaip kad laidojimas že
mėje, j kur oksidacija įvyksta 
bakterijų pagalba, >ntik daug
lėčiau. Savaime, vyskupas gali įį savo skyrius įvairiose vieto- 
leisti ir katalikams dabar pasi
naudoti kūnų: deginimu. Dievui 
nėra sunkiau!'vienų ar kitų pe
lenus priąklti prisikėlimo dieno
je. iri

Kūnų šaldymas
Mes šaldome mėsą. Tai pap

rastas šaldymas, apie 32° F., 
arba 0° C. Jeigu auginame bak
terijas prie kambario tempe
ratūros, jos auga gerai, bet pas 
kui pradeda degeneruoti. Kad 
ilgiau pasiliktų, mes jas laikom 
šaldytuve.

Kartais mes gyvus organiz
mus įdedame į labai žemos tem
peratūros šaldytuvus, iki 70° C 
žemiau nulio (160° F) ir dar 
žemiau nulio. Gal kas paklaus, 
kaip galima tai pasiekti. Tai ga
lima pasiekti suskystinant orą, 
azotą ar nitrogeną. Chemikai vai, 
moka tai padaryti, panaudoda
mi didelius atmosferinius spau
dimus.

Taigi, jeigu bakterijos, ku
rios yra gyvos, turi enzimus, 
gyvybiniai procesai (virusai) 
šalčio įtakoje gal net susikris
talizuoja, vėl gali grįžti į nor
malinę kambario temperatūrą 
ir veistis. Kyla klausimas, ko
dėl gi žmogaus kūno celė su
šalusi, sakykime po šimto me
tų negalėtų vėl gristi į norma
lų gyvenimą: vaikščioti, galvo
ti, maitintis?...

Sušaldytų kūnų atgaivinimas

Prieš porą metų mirė psicho
logas dr. James H. Bedford. 
Turėjo jau 73 me^us amžiaus. 
Mirė nuo plaučių, vėžio. Jis savo 
testamente paliko prašymą, kad 
jo lavoną sušaldytų ir laikytų. 
Dabartinė technika tai gali pa
daryti. Kadangi, bendrai kal
bant, kraujas labai prastai lai
kosi, tai jį reikia pašalinti. Vie
toje kraujo įpylė “antifreeze”. 
Padarė karstą, kuris yra labiau 
panašus į kapsulę, šaldymo prie 
mone parinko skystą azotą arba 
nitrogeną. Kokią intenciją tu
rėjo dr. Bedford taip pasielgti 
su sąvo kūnu. Jis nori, kad po 
.100 metų tos organų transplan
tacijos taip bus priimtos, kad 
lengvai jam duos naujus svei
kus plaučiu. J v.įspą Hlaųąiu^

jis negalėjo duoti atsakymo, 
nes nežino. Kas turės intereso 
jį atgaivinti, ar kiti jo draugai, 
kurie ilsėsis?... Jau dabar žmo
nės, ypatingai mokslininkai, sa
kė, kad yra žmonių, per daug 
ant šitos žemės, ypatingai kai 
kuriuose kraštuose, kaip, Indi
joje—, taigi kas turės interesą 
jį beatgaivinti, tuo labiau, kad 
jo giminių nebebus, kurie jį pri
simintų.

Be to, išlaikyti sušaldytus la
vonus labai brangiai kainuoja. 
Tas karstas — kapsulė kainuo
ja apie 5,000 dol. Skystas azo
tas ar nitrogenas irgi. yra bran
gūs. Be to, tą skystimą reikia 
atnaujinti keturis kartus per 
metus, ir tai atseina po 200 dol.

Šiuo metu Sando Valley, Ka
lifornijoje, statomi nauji “šal
dytuvai”. Jie talpins 40 lavonų 
ir kaštuos apie 100.000 dolerių. 
Šiam tikslui įkurta speciali drau 
gija (Cryonic Society), jun
gianti apie 1000 narių ir turin-

vėse. Kokia iš tokio kūnų kon
servavimo bus nauda mokslui, 
parodys ateitis, bet mėginimas 
įdomus.

— Be skausmo nebus palmės; 
be erškėčių nebus sosto; be 
širdgėlos nebus garbės; be kry
žiaus neikus vainiko.

— Wm. Penn

CROSBY’S BLUEBERRY ACRES
U pick 20c lb. Picked 30c lb.
Open daily 8-6. Located 7 ntiles 

N. LaPorte exit of Indiana Tollway. 
1 mi. W. of Indiana 39 on 1000 N. 

PHONE 219 — 325-0286

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest OSrd Street 
kasdien 10—12 vai, lr 7—9 ▼. 

vak. ŠeStadieniais 10—1 vai. Trečia 
dien) uždaryta. Ligoniai priimami su 
si tarus.

Ofiso telefonas; PR 8-8229 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5070

Rezld. Telef. 23P-468S
DR. K. G. BALUKAS

iHISERIJA CR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINft CHIRURGIJA 

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

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

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

Tel, 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Ulinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 03rd Street 
Kampas 68-člos lr Callfornia 

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

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

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048

Tel. Ofiso HE 4-5849, rea S88-22SS

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 Ist Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-6, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Oftoo — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

naia 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p 
Ligoniai priimami pagal Huaitartraa

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

Prenumerata.- Metams & metų
Cook County. Ulinois $17.00 9.00
Kitur JAV $15.00 8.00
Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 9.50

• Redakcija stiaipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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i Ir Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas
DR. EDMUND E. CIARA

2709 W. Slst Street
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-0980

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPEOJALYBft — NERVŲ Ht 
EMOOTNftS LIGOS

Cravvford Medical Building \ 
8449 So. Pulaski Road ! 

Valandos pagal susltarlma ...

Rez. Tel. CH 8-0873 >
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Aknšerlia lr moterų Ilgos 
Glnekologlna* Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt lr penkt. 
nuo 12 iki 8, vai. lr nuo 5 iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6966
DR. E. JATULIS >

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS:. 
Bendra praktika, į-, -

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai, kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt nuo 9 iki 12 vai.: afba suslta-

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS ’ 1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 8 
iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-4381

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

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

Tel. — REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p.. 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—S vai. lr 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

KftDIKTV TR VAIKO LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7150 South VVestern Avenne 

Pirmad.. antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto tkl 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 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) . :v.
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad.. ketv., 5—8 vai., 
antrad. Ir penkt. 1—4 vai.____

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTS

3 mėn. 1 mėn. 
5.00 2.00
4.50
5.50

1.75
2.25

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

i 'i > : . ,
• Administracija dirba kas

dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00.

Ofiso HE 4.1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7 Ist Street

Į71-.or 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 VV. B3rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ip 
lenses”.

Valandos ' pagal susitarimą
Uždaryta trečiadieniais

DR. A, PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRŲRGAS 

sPec. vidaus hgos 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

0R, E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad.au antrad., ketvirtad. ii 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
Šeštad 8 v.'U. iki 8 v popiet.

DR, ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDIJOS LIGOK 

2745 VVest 69th Street
'(Tel, 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus __
' ■' (By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATC 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71 st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKTŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

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

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REllance 6-4410 
Rez. GRnvelhill 6-0617

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vaJ 
lkl 2 vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 y. vak 
antr. ir penkt, nuo 12 iki 2 vai. n.i 
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Mūsų atžalynas

JAV STUDENTIJOS SŪKURY
PREZ. R. NIXONO KELIONE RUMUNIJOJ VERTINANT

Manoma, kad rusai nepakartos Čekoslovakijos Įvykių

Vasaros poilsiavimas pasi
baigė. Milijonai jaunojo atža
lyno vėl telkiasi j mokyklas 
o drauge su tuo nauju impul
su pagyvėja ir organizacijų 
veikla, kuri vasaros metu dau
giausia tesireiškė stovyklomis 
ir iškylomis. Mokslo metų*pra- 
džia — didelis sąjūdis. Atsi
minkime, kad šiais mokslo me 
tais vien JAV-se, kaip skelbia 
“U.S, News & World Report” 
(rugsėjo 8 d. numery), vaikų 
darželius ir pradžios mokyklas 
lanko 36,900,000 vaikų, aukš
tesnes mokyklas 14,600,000 
moksleivių, kolegijas ir univer
sitetus 7.100,000 studentų. Iš 
viso Įvairias mokyklas lanko 
58,600,000 moksleiviu ir stu
dentų. Žinant, kad dabar JAV 
gyventojų yra 201 mil., tai dau 
giau negu ketvirtadalis yra 
besimokančių, o įskaitant mo
kytojus, profesorius ir kitus 
švietimo tarnvboje dirbančiuo
sius, tas skaičius artėja prie 
trečdalio JAV gyventojų. Ne
nuostabu. Juk JAV-se yra 1 
600 kolegijų ir universitetu 
bei 26,000 aukštesniųjų mokvk 
lų. Praeitais metais Amerika 
turėjo 2,723,000 mokytojų.

*

Mokslas iš tėvų ir našių be
simokančiųjų pareikalauja ne
mažai lėšų. JAV švietimo tar
nyba skelbia, kad bendrabutis 
ir mokslapinigiai vaidiniuose 
universitetuose kainuoja vidu
tiniškai $1,390 metam, o pri
vačiuose universitetuose $2, 
820. Padidėjus mokytojų al
goms ir kitoms mokyklų iš
laikymo išlaidoms, parapinės 
mokyklos, prie kurių veikia 
ir beveik visos musu lituanisti
nės mokyklos, susiduria su 
nelengva išsilaikymo proble
ma. Šusipratusiems lietuviams 
būtų pataltina gausiau įšijune 
ti i parapinius komitetus, kad 
iškilus mokyklų klausimui, jie 
galėtų ryžtingiau jų egzista- 
vmią paremti. Kai netekome 
Šv. Antano pranciškonų gim
nazijos, kai dėl atitinkamos 
mokyklos užsidarymo turi iš
siformuoti Putnamo bendrabu
tis ir kai eilė parapinių mo
kyklų yra užsidariusių, tai jau 
yra stiprus signalas, kad į mū
sų mokyklų išsilaikymą turi 
būti atkreiptas didesn‘19 dėme
sys.

Lietuviai studentai turėtų 
dar energingiau sukrusti be
ieškodami stipendijų, o jų JAV 
yra. Šiais mokslo metais pri
vačias paskolas su federaline 
garantija gaus 720,000 stu
dentų, federalinius darbus su 
galimybe studijoms gaus 287, 
000 studentų, federalinių pas
kolų bus duodama dėl 398.000 
studentų ir federalinių stipen
dijų bus suteikta 280,500 stu
dentų. Čia tik suminima fe
deralinė pagalba studentijai, 
o dar yra daug stipendijų, tei
kiamų pačių universitetų bei 
kitų fondų. Ta parama yra 
ypač svarbi išsilaikyti studi
juojantiems privačiuose univer 
sitetuose, kuriuos mes ypač 
norėtume rekomenduoti, nes 
jie daug artimesni mūsų lie
tuviškai pasaulėžiūrai ir daug 
mažiau paveikti naujos os kai
rės raudonųjų skersvėjų. Blo
ga kalkuliacija tėvams sutau
pyti dolerių, o prarasti vaiką.

*
Amerikos studentai daugu

moje yra rimti. Daug pasako 
faktas, kad, surinktais statis
tiniais duomenimis, šių moks

Spaudoj ir gyvenime

DARBININKŲ VARGAI OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

Okupantų priespaudos sunku
mai nelengva našta užgula ir 
Lietuvos darbininką. Tai matyti 
iš pačios okupantų kontroliuo
jamos spaudos. “Tiesa” Nr. 199 
rugp. 28 d. išspausdino tokius į- 
monių vadovų nusiskundimus:

“— Padarykime pagaliau dar

lo metų pabaigoje universite
tų ir profesinių mokykhi bai
gimo diplomus gaus 770,000 
studentų, magistro laipsnius 
— 210,000 ir doktoratus — 
29,000. Tai didelė sėkmingų 
studiozų armija.

Tačiau iš kitos pusės ne pa
slaptis, kad demokratijos ir 
laisvės priešai nori pakirsti 
JAV atsparumą, visų pirma 
demoralizuodami jaunimą ir 
besistengdami jį laimėti Mask
vos ar Kremliaus diktatūroms, 
keldami maištus. Ta destruk
tyvi įtaka stengiamasi vis dau 
giau permesti ir į gimnazijas. 
Jeigu pereitais mokslo metais 
TV skelbė ir laikraščiai rašė 
apie studentų maištus 200-se 
JAV kolegijų ir univėrsitetų. 
tai tokie sąmyšiai vyko net ; 
341 gimnazijoje. Šie daugiau 1 
ar mažiau revoliuciniai sūku
riai siekia įtraukti visus, taigi 
ir lietuvišką jaunimą. Užtat 
šiais mokslo metais svarbu 
mums ne vien lietuvių kalbos 
ir kitų lituanistinių dalykų mo 
kvmas, bet tain pat ir lietu
viams brangių idealų ugdymas 
jaunojoje kartoje.

*
Šioje srityje esama jau gra

žios iniciatyvos. Mūsų veiks
niai ir organizacijos yra in
spiravę jau ne vienus ideolo
ginius kursus jaunimui, supa
žindinant su Lietuvos paver
gėjų doktrina. Dabar, rugsėjo 
13 -14 d., Vidurio rajono skau 
tės ruošia draugininkių kur
sus, į kuriuos atvykstančios 
dalyvės turi perskaityti S. Rū- 
kienės, Sibiro tremtinės, kny
gą “Vergijos kryžkeliuose”. 
Panaudojant šio leidinio me
džiagą, skelbiamas konkursas 
su premijomis. Tai praktiškas, 
ryškus patriotinis jaunimo auk 
Įėjimas.- Amerikoje jaunimas 
nuoširdus, daugelyje atveju 
atviras, tačiau daugelis ir pa
simetęs. Atminkime tik 'vy
kius, kai šią vasarą į moder
nios muzikos festivalį White 
Lake, N. Y., sugužėjo net apie 
400,000 jaunuolių. Reikia juos 
pagirti, kad toks susibūrimas 
praėjo gana tvarkinagi — be 
maištų ir muštynių. Bet iš ki
tos pusės net 400 iš jų teko 
gydyti nuo užsinuodijimo LSD 
narkotikais. Marijuanos buvo 
rūkoma tiek dau°', kad vienas 
jaunuolis išsireiškė, jog galė
jai svaigintis vien betraukda
mas orą tame jaunuolių susi
būrime. Narkotikai buvo pla
tinami atvirai.

Pagaliau nereikia eiti taip 
toli. Vien tik Cook apskrity, 
tardytojo A. J. Toman prane
šimu, šiemet, iki rugp. m. vi
durio mirė 85 žmonės perdaug 
paėmę narkotikų. Vienas pas
kutiniųjų buvo 19 metų jau
nuolis.

Šitokiam sūkuriui besisten
giant įtraukti ir lietuviškuo
sius jaunuolius, kaip tėvai, 
taip ir mokytojai bei organiza
cijų vadai turi ypatingą dė
mesį atkreipti į auklėjamąjį 
momentą, kad jaunieji lietu
viai, kopdami į švietimo aukš
tumas, pasiliktų tvirto lietu
viško charakterio, atsispirda- 
mi pagundoms ieškoti laimės 
svaiginimuose narkotikais ar 
įstengdami ne tik atsilaikyti, 
bet ir kovoti prieš raudonųjų 
agentų atkaklias pastangas de 
moralizuoti laisvųjų kraštų 
jaunimą ir įtraukti į Maskvos 
ir Pekino imperialistinės tiro
nijos tarnybą. J. Pr.

bininkus panašiais į žmones. 
Kaipgi jie dabar atrodo? Prak
tiškai neįmanoma gauti tokių 
darbinių drabužių, kurie atitiktų 
darbininko reikalavimus. Vatinu
kas skiriamas 3 metams, tačiau, 
dirbant lauke, jis susidėvi per me 
tus, —sako Gargždų statybinių

Dėl suprantamų priežasčių 
lietuvių spaudos atstovai nega
lėjo būti liudininkais prez. Nix- 
ono viešnagės Bukarešte. To
dėl, norint susidaryti aiškesnį 
to įvykio vaizdą, tenka pasi
naudoti amerikiečių korespon
dentų pranešimais bei įspū
džiais, patirtais Bukarešte. Čia 
atpasakotame žurnalo “The 
New Republic” atstovo Philipo 
Benno įspūdžius ir išvadas.

P. Bennas pabrėžia kad prez. 
Nixonas, nors jau atlankė 60 
šalių, bet niekur nebuvo geriau 
priimtas kaip Bukarešte. Tai 
buvo pirmas JAV prezidento 
atsilankymas į komunistinę sos
tinę. Šimtai tūkstančių rumunų 
daug valandų išstovėjo gatvėse, 
kad galėtų žvilgterėti į iį. Tūks
tančiais popierinių Amerikos vė 
liavėlių jie mojavo — pažymė
tina, kad tai buvo pirmos Ame
rikos vėliavos kada nors rumu
nų matytos — jos buvo paga
mintos komunistų valdžios įsa
kymu, nes ten privačios pramo
nės nėra. JAV vardas gali būti 
prakeikimas Lotynų Amerikos 
ar Vietnamo žmonėms, tačiau 
jos yra nepaprastai populiarios

medžiagų kombinato inžinierius 
V. Malašauskas.

— I ką panašios moterys, ap
rengtos specdrabužiais? Jie dide
li, platūs, sunkūs, nepatogūs. Ne
jaugi neįmanoma pasiūti este
tiškos išvaizdos drabužius? Pirš
tinės išduodamos, atisžvelgiant 
į darbo sąlygas 3 ir 1 mėnesiui, 
tačiau praktiškai jos laiko 3 sa
vaites. Ar ne per ilgi pirštinių 
dėvėjimo terminai? —sako Tau
ragės keramikos gamyklos prof
sąjungos komiteto pirmininkas 
J. Kinsfateris. Teisingi priekaiš
tai”.

Blogai su drabužiais tarp staty
bininkų. Yra ir kitų sunkumų, 
apie kuriuos “Tiesa” toliau ra
šo:

“Daug bėdos pridaro triukš
mas ir vibracija, dulkės ir dide
lis karštis, todėl stengiamsi auto
matizuoti ir mechanizuoti dar
bus.

Tačiau daugelyje įmonių blo
ga padėtis su ventiliavimu — 
jis neefektyvus. Kai kur dulkių 
koncentracija žymiai viršija lei
džiamas normas. Naujoji Akme
nė pasistatė brangius dūmų va
lymo įrengimus, tačiau jie retai 
naudojami...

Vadinasi dar daug ką reikia 
padaryti, rūpinantis darbininkų 
sveikata. Paskaičiuota, kad Ma
tuizų statybinių medžiagų ga
mykloje 1968 metais 100 darbi
ninkų teko 1400 nedarbo dienų 
arba 129 susirgimo ir trauma- 
tizmo atvejai. Priežastys? Jos — 
pačioje gamykloje”.

J. Žvilb.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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Auksė jo akyse buvo trapi, švelni ir dūžtanti, kaip 
stiklinė lėlė, prie kurios jis nebuvo pripratęs ir nesu
prato, iš kur jo duktė tokia atsirado.

— Kaip ne mano, —dingtelėjo mintis ir nusi
gandęs pažiūrėjo į žmoną, lyg ji galėtų jį kiaurai per
matyti, net užklydusias, jam pačiam netikėtas mintis ži
noti. Kartais ir permatydavo. Gal todėl jis ir buvo taip 
netikras savimi, lyg norėdamas ir neįstengdamas gyventi 
pagal jam paskirtą modelį. Žmonai jis jau nebemokėjo 
įtikti, nors ir stengėsi. Todėl daugiausia tylėjo.

— Ji pasikeitė, — pagalvodavo, — ypač čia Ame- 
•ikoje.

Jis prisiminė, kaip senais laikais ji buvo energin
ga, ryžtinga, kas jam patiko, bet dabar pasidarė tik 
dominuojanti, viską žinanti, kuriai niekas negalėjo pa
sipriešinti, jei norėjo taikoje gyventi. O Klimas nemėgo 
audrų, todėl tylėjo. Nors atrodė užguitas, bet širdyje ne 
taip jau blogai jautėsi, kartais net su pasitenkinimu per
leisdavo visus sprendimus žmonai.

— Klausk mamos, — nuo pat mažens girdėjo Auk
sė ir žinojo, kieno rankose galia. Jis gi eidavo į daržą 

į ir “knaisiodavosi po žemes lyg kurmis”, sakydavo žmo- 
; na. Ten jis viską užmiršdavo ir su didžiausia meile kap- 
stinėdavo juodžemį apie gėles ir pamidorus, kuriuos y- 
patingai brangindavo. Nei koncertų, nei kitų parengi- 

I mų jam nereikėjo, bet eidavo tik dėl žmonos.
Salėje buvo tikra grūstis. Minia siūbavo, lingavo,

P. GAUČYS

komunistinių kraštų piliečiams. 
Amerikos prezidentas rumu
nams buvo ne “biaurus imne- 
rialistas”, ne “š’ykštus vyras ’, 
siunčiąs savo lėktuvus bombar
duoti “bro’išką socialistinę ša
lį”. Jis buvo valdytojas kraš
to, kuris fabrikuoia puikius au
tomobilius ir Virginijos cigare
tes, ir kurio pi’iečiaį lengvai per 
vieną vakarą išleidžia tiek, kiek 
rumunaę, lenkas ar rusas uždir
ba per ištisą mėnesį.

Tačiau labiau už viską, Nixo- 
nas buvo besidžiaugiantiems 
rumunams įrodymas, kad jų 
krašto rizikinga nepriklausoma 
laikysena, priimta kaip iššūkis 
Rusijai, padėjo Rumuniją ant 
pasaulio žemėlapio, kad visų ša
lių žmonės dabar mato, jog Du
nojaus pakrantėse yra šalis, ku
ri nors ir būdama komunistinė, 
negali būti lengvai nustumta 
kaip sovietinio bloko, Maskvos 
valdomo, eilinė narė.

Rumunai paž’sta kaimyną 
kitoje Pruto pusėje

28 valandų Amerikos prezi
dento vizitas rumunų neapsvai
gino. Jis nesukėlė melagingų 
vilčių bei pavojingų iliuzijų. 
Šioje šalyje, kurios istorija taip 
gausi invazijų ir užkariavimų, 
žmonės yra nuostabiai realūs. 
“Ponas Nixonas atvyks ir iš
vyks, tuo eri tarpų RusiTa ir to
liau pasiliks anoie Pruto pusė
je”. Tą, rašo P. Bennas. buvo 
galima girdėti šimtus kartų per 
tas atmintinas valandas Buka
rešte. Rumunai taip pat tvir
tino, kad Amerikos prezidentas, 
atvykdamas į jų šalį, pasakęs 
rusams, kad jeigu jie nori pat
varios taikos ir sugyvenimo su 
JAV — ir daugelis rumunu tiki 
kad tai dabar yra rusų galvose 
— viena sąlygų esanti ta, kad 
rusai Rumunijai nepadarytų to, 
ką buvo padarę Čekoslovakijai.

Niekas labiau nepiktino pap
rastų rumunų, kaip kad vieno 
aukšto rumuno pareigūno pasa
kymas: esą, Nixono vizitas te-

Šen. Edv. Kennedy advokatai Robert Clark Jr. (k.) ir Edward Hanify 
kalbasi su spaudos atstovais.

esąs tik išdava Rumunijos gerų 
santykių su visom šalim ir jų 
geros valdžios sug bėūmų ženk
las. Taip pat jie piktinos, gir
dėdami kai k r’ų Amerikos li
beralų Nixcė?o ke’io ?g į Rumu
niją pasmerkimą. Girdi, jam rei
kėjo vykti ne ’ B’kareštą, o i 
Maskvą. Tai jiem atrodė esanti 
k’aida doroviniu, lygiai kaip ir 
praktišku požiūriu. Tvirtinimas, 
kad pasaulio svarbiausios pro
blemos tegali būti ’šspręstos su-' 
sitarimu tarp JAV ir Rusijos, 
ar jis nereiškia kvietimo sugrįž
ti į Jaltą ir, kad pasaulis turi 
būti padalintas įtakų sferom — 
klausė rumunai. Ir jie tuoj pri
durdavo, kad vyrai, kurie Ame
rikos prezidentui pataria vykti 
į Maskvą tam, kad ten jis ga
lėtų išspręsti sudėtingas gink- 
’avimosi problemas ir tuo bū
du sutaupyti bilijonus dolerių 
Amerikos vidaus reikalams, y- 
ra. naivūs neišmanėliai, nemo
ką tvarkyti jiem pavestų užda
vinių, kurie bet kurioie sant
varkoje priešinasi radikaliems 
pakeitimams.

Rumunai žiūrėjo į prezidento 
Nixono atsilankymą kaip į pa- , 
gelbėjimą sulaužyti kietą įtam
pą, kuria per karinius ir ideolo
ginius blokus jie buvo sukausty
ti, ir kurią jie patys prisidėjo 
padaryti ne tokia slegiančia, 
per ilgus metus besilaikydami 
kaip komunistinės stovyklos, 
kaip Varšuvos pakto ir COME 
CONO “juodoji avis”. Rumunų 
interesas sulaužyti tas grandi
nes yra aiškus: kietai valdo
mam komunistiniam bloke Ru
munija turi palikti antraeile ar 
netgi trečiaeile valstybe ir vyk
dyti jai primetamą paprastos 
žaliavų tiekėjos “didžiajam bro
liui” vaidmenį. Tuo gi tarpu be- 
b’okiniam pasaulyje ar bent 
laisvų blokų —- Rumunija galį 
būti rumunų valdoma ,g»ali būti 
palikta rumunams ir netgi gab 
visai išsilaisvinti.

Diplomatinis rumunų 
laimėjimas

Kaip tik dėl šitų sumetimų 
Rumunijos valdytojai priėmė

lyg nerami jūra. Matyti veidai šypsojosi, pažįstami link
čiojo galvomis, o smalsios akys apžiūrėjo vieni kitus tai 
su pavydu, tai su nuoširdžiu pasigėrėjimu ar užuojauta.

— Kaip Budrienė paseno! Ar matei? Ir tai po duk
ters vestuvių. Vis negali apsiprasti, kad ta už arabo iš
tekėjo, — į ausį šnibždėjo šalia atsiradusi Poškienė.

— Vaje, vos gali pažinti! — rankomis skėstelėjo 
Klimienė užmiršusi visą orumą. — Ji mano metų.

— Nė nepalyginsi, — kumštelėjo Poškienė. — Kiek 
tie vaikai kainuoja! Na, o pačios ar dar neteka?

— Dar ne. Jai galvoje vis kažkokie vėjai laksto. 
Skraido iš vieno kampo į kitą, lyg kas gainiotų, o apie 
vedybas nė negalvoja, — savo širdies skausmu guodėsi 
Klimienė draugei, o jos veidai paraudo iš susijaudinimo.

Poškienė tik linkčiojo galva ir dūsavo užjausdama. 
Ji bėdos su sūnumis turėjo, tie tik į amerikietes žiūrė
jo... ,

— Labas, ponia Klimiene, — prašneko vyriškas 
balsas, — vos pažinau, taip jaunai atrodote!

— Kur čia jaunai, — nusijuokė staiga pralinks
mėjusi ji. — Bet ačiū! Kaip gyvenat, kaip ponia lai
kosi?.. — gyvai klausinėjo daktaro Stonkaus, kuris nie
kada nepraeidavo pro šalį jos neužkalbinęs.

— Tai malonus žmogus, — sakydavo ji — nei 
įsivaizdina, nei pasipūtęs kaip kiti, visi jam geri ir ly
gūs.

Auksė sveikinosi, šypsojosi, automatiškai atsakinėjo 
užklausta ir retkarčiais permesdavo žvilgsniu tėvą, kuris 
buvo tylus, pasimetęs ir atitrūkęs nuo viso to triukšmo.

Žmonės šnekučiavo, gageno, lyg žąsų būrys, ir nie
kas nėjo į vietas, nors jau du skambučiai nuskambėjo. 
Tik po trečiojo visi lyg atsipeikėjo, prisiminė ko atėję 
ir plačia srove pasuko salės durų link. Trynėsi išlygintos

Ohio gubernatorius James Rhodes (k.) ir Indianos gub. E. D. Whitecomb 
tatiasi gubernatorių konferencijos metu Colorado Springs. Co.

prez. Nixono siūlymą atsilan
kyti Bukarešte, Amerikos at
stovo vieną dieną jiems įteik
tą. Prez. Nixono pasisiūlymas 
atėjo blogiausiu laiku. N. Ce
ausescu, geležinės valios Rumu
nijos valdytojas, ką tik buvo 
sugrįžęs iš Maskvos pasaulinės 
komunistų konferencijos ir buvo 
gavęs pažadą, kad Kremliaus 
triumviratas: Brežnevas, Kosy
ginas ir Podgorny, liepos 15 d. 
atvyks į Bukareštą ir galiausiai 
pasirašys sąjunginę sutartį, ku
ri jau buvo prieš metus paruoš
ta. Tai aiškiai rodė didelį ru
munų diplomatinį laimėjimą, 
nes iš tos sutarties buvo iš
brauktos visos užuominos, lie
čiančios Vakarų Vokietiią, kaip 
revanšo beieškančių valstybę. 
Kaip tik Rumunija buvo su ja 
sudariusi gerus santykius ir pra 
dėjo gauti svarbius kreditus iš 
Bonnos, ir todėl priešinos to
kiam V. Vokietijos įžeidimu', o 
rusai vis nenorėjo jo atsisa
kyti. Numatyta Nixono vizito 
diena irgi buvo netinkamai pa
rinkta, nes Rumunijos kompar
tijos kongresas turėio prasidė
ti vos vieną dieną po prez. Nix- 
o"o išvvkimo iš Bukarešto. 
Kaip galėio pasaulio komunis- 
,tų vadai būti priimti sostinėje, 
kurioie Amerikos vėliavos vis 
dar tebeplevėsavo?

Tačiau Rumuniios vadai įsi
sąmonino, kad prez. Nixono pa
siūlymas buvo dabar ar niekad. 
Jie sutiko, pranešdami Mask
vai tik po to, kai buvo priimtas 
nutarimas. Ir jie laikėsi kietai, 
nepaisant, kad rusų trejukės vi
zitas buvo atšauktas, ir sutar
ties pasirašymas buvo atidėtas 
neribotam laikui. Jie dviem die
nom nukėlė kompartijos kon
greso atidarymą. Jie norėjo Ni- 
xono vizitą laikyti šaltą ir ne
erzinti rusų vadų, o taip pat ne
sukelti perdaug pavydo pas “ma 
žiau laimingus” kitus komunis
tinius kraštus, kurių Amerikos 
prezidentas nepasisiūlė atlanky
ti. Galiausiai, jie negalėjo ar 
nenorėjo priešintis tautos spau
dimui. Jie davė Bukarešto gy

suknelės, šlapo nuo spūsties sušilę veidai, bet visi atrodė 
patenkinti, pilni lūkesčių.

Auksė pasidavė srovei ir iš lėto slinko į duris. Šian 
ar ten šyptelėdavo buvusi mokslo draugė ar tėvų 
koks pažįstamas, bet visi atrodė tolimi, svetimi ir neįdo
mūs. Pakėlusi akis, už kelių galvų staiga pamatė pa
žįstamus bruožus, kurie išsiskyrė iš visų. Širdis suplazdėjo, 
sustojo ir vėl pradėjo mušti lyg kūju. Ji jautė, kaip rau
donumas užliejo jos kaklą, veidą, kaip išdžiūvo lūpos, 
o akys matė tik Vytautą.

Jis ją taip pat pamatė. Nudžiugo, sumišo, kažką tarė 
ir... abu veržėsi vienas prie kito, bet minia neleido.

Šviesi, papurusiais plaukais galva pasisuko į Vytau
tą, didelėmis akimis pažiūrėjo į jį ir kažką pasakė. Vy
tautas lyg atsipeikėjo, nusišypsojo Auksei, linktelėjo ir 
pasilenkė prie blondinės.

Auksė jautė, kaip kraujo banga atslūgo, kaip pa
mažu šalo veidai, o į kelius įsimetė drebulys. Minia tuo 
tarpu nešė ją arčiau durų ir toliau nuo Vytauto.

— Kas ji? — klausė savęs ir jautė neapykantą tai 
moteriai.

— Kas? — norėjo ir drauge bijojo sužinoti, o kūne 
perbėgo šiurpas. Jai pasidarė baisu. Norėjo kur nors 
bėgti, įkišti galvą į pagalvę ir nematyti, negirdėti, nieko 
nežinoti. Bet tuoj pat ir vėl klausė:

— Kas ji?
Šviesa jau gęso, kai pasiekė vietą. Motina kalbėjo 

kažką tėvui, dairėsi, atsisuko į Auksę, bet Auksė nieko 
nematė. Ji žinojo, kad Vytautas įėjo pro kitas duris, 
kad jo čia nebuvo. Ilgesys nauja banga užplūdo krūti
nę, ji norėjo užsimerkti ir laukti, tikėtis, kad jis staiga 
atsiras prie jos. Bet jis neatsirado ir joje kilo maištas 
prieš viską, kas juos skyrė.

(Bus daugiau!

ventojams Amerikos vėliavas 
mosikuoti. Ir kai prez. Nixonas 
atsisveikinimo iškilmėse uždėjo 
savo ranką ant Ceausescu pe
ties, abu vyrai mojavo plojan
čiom miniom. Vienas komunis
tų ambasadorius sušuko: “Tas 
vyras (Nixonas) tik prieš tris 
dienas buvo Saigone, o dabar 
tie bepročiai rumunai pasiruo
šę su juo bičiuliautis!”

Amerikos įtaka pasaulyje 
nemažėja

Buvo cinikų, tvirtinančių, kad 
prez. Nixono noras atvykti į Bu
kareštą buvo kilęs dėl reikalo 
lėktuvui papildyti kurą, jam 
skrendant iš Pakistano į Angli
ją ir, kad prez. Nixonas prisimi
nęs kaip mandagiai rumunai 
jį priėmė 1967 m. kovo mėn., 
kai lenkai atsisakė netgi duoti 
jam vizą, o rusai jį laikė pap
rastu turistu. Pereitą vasario 
mėn. Rumunijos ambasadorius 
dar kartą pakvietė prez. Nixo- 
ną atlankyti Rumuniją, bet Vai 
stybės departamentas tą kvie
timą nuleido negirdom ir tik 
Kissingerio įsikišimo dėka jis 
įvyko.

Iš tikrųjų, baigia savo įspū
džius P. Bennas, tas vizitas 
patapo Amerikos politikams in
telektualinio karo papildymu. 
Visų pirma jis parodė, kad A- 
merikos prestižas ir pasaulinė 
itaka nepareina nuo kovos ryžių 
laukuose ir Vietnamo džiunglė
se, o greičiau nuo to, kaip stip
riai ji tą naštą neša. Jis taip 
nat parodė, kad JAV negali ti
kėtis išspręsti savo didžių pro
blemų dvišaliu būdu (susitarda
ma vien su Rusija), nes dauge
liui šalių ir tautų idėja, kad tik 
atominius ginklus turinčios val
stybės viską sprendžia, patapo 
lygiai nepriimtina, kaip anks
čiau buvo nepriimtini Hitlerio 
ir Stalino užmačios ar Pax A- 
merieana.

— Tavo pasisekime visuomet 
glūdi krislelis, nepatinikąs net ir 
geniausiems tavo draugams.

— Mark Twain
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KAIMO STATYBOS ORGANIZACIJA
Statybos organizacijos neatlieka uždavinių

JURGIS VĖTRA

KANADOS ŽINIOS

Kaimo statyboje ryškus pasi- 
ipetimas. Kaimo statybos mi
nisterijos statybinės organiza
cijos štato pramonės įmones, 
.gyvenamus namus, įvairias į- 
staigas rajonuose ir mažai te
sirūpina savo tiesioginiu užda
viniu — kaimo statyba,

Šiuo reikalu seniai byla pra
dėta, dauu kalbėta, bet mažai 
kas gero padaryta. M. Grigaliū
nas, žemės ūkio ministeris, auk 
ščiausioie taryboje darė prie
kaištus: “Kaimo statybos minis 
teriia tuo tarpu atlieka ne dau0' 
darbu ūkiuose. Jos iėgos išsk’ai 
dytos statybose, kurios nieko 
bendro neturi su žemės ūkiu 
Kaimo statybos ministerija tu
rėtų verstis tik žemės ūkio pa
statų statyba. Tuo tarpu staty
bos ministerijos nepatenkina
mai vykdo statybos planus”.

Pasimetimas statyboje

Pranešėjas V. Vazalinskas 
nurodė, kad kaimo statybos mi
nisterijos ir respublikinis staty
bos organizacijų susivienijimas 
teatliko tik 43% kaimo staty
bos:

“Nuolat besiplečianti staty
ba kaime, jos milžiniška apimtis 
verčia, kad šiame darbe vis dau 
giau dalyvautų rangos staty
bos organizacijos. Dabar šių or
ganizacijų atliekamų statybos 
darbų apimtis sudaro tik 43 pro 
centus bendros statybos darbų 
kaime programos.

Kaimo statybos ministerija 
ir Respublikinis tarpkolūkinių 
statybos organizacijų susivieni
jimas privalo kuo daugiau dė
mesio skirti gamybinei bazei 
Stiprinti, padidėjusius pajėgu- 

’nius visų pirma panaudoti kai
mo pertvarkymo reikalams.

Rangos organizacijos turi dau 
giau prisitaikyti prie specialmiu 
kaimo statybų sąlygų, prie in
dividualų gvvenamųjų namų 
statybos. Reikia ieškoti būdų. 
kaip statyti sparčiau, pigiau, 
geriau specializuotis, nes atei
tyje tokie darbai sudarys didelę 
programos dalį.

Tačiau artimiausiu metu nė
ra galimybių visu statybos dar
bų kaime pavesti rangovams. 
Todėl kolūkiams ir tarybiniams 
ūkiams tenka daug statyti savo 
brigadų jėgomis. Matyti, dar 
ne vienerius metus teks taip 
statyti, todėl šiam statybos bū
dui reikia skirti daugiau ma
terialinių resursų ir labiau juo 
rūpintis”.

Statybos planai neįvykdyti

Statybos organizacijos neį
vykdė planų ir tik mažą dalį 
pastatė gyvenamus persikelian- 
tiems iš vienkiemių:

“Kalbant apie kaimo rangos 
statybos organizacijų darbą, 
tenka konstatuoti, kad čia di
desniais laimėjimais pasidžiaug 
ti negalime. 1968 — 1968 m. 
Žemės ūkio ministerijai paval
džios tarybiniuose ir valstybi
niuose ūkiuose rangovinės or
ganizacijos neįvykdė statybos 
montavimo darbų už 13.3 mil. 
rublių. Iš ių tik Kauno staty
bos ministerija per ši laikotar
pį neatliko darbų už 10.7 mil.

Iš Lietuvos vyčių 56 seimo banketo. Rimti veidai liudija, kad suvažiavi mas buvo įspūdingas.
Nuotr. Vyt. Maželio

rublių. Ne geresnė padėtis ir 
šiais metais.

Norint, kad ateityje pagerė- 
u visuomeninių gyvenamųjų 
namų bei kultūrinių - buitinių 
pastatų statyba kaime, būtina 
pasiekti, kad Statybos ir Kau
no statybos ministerijos, Tarp
kolūkinių statybos organizacijų 
susivienijimas besąlygiškai tęsė 
tų savo pažadus, vykdytų pla
nus, žymiai sustiprintų kontro
lę ir griežčiau to reikalautų iš 
nava’džiu organizacijų.

Praėjusiais metais Kauno sta 
tybos ministerija pastatė 145 
°'rvenamuosiuF "amus, Respub
likinis tarpkolūkinių statybos 
organizacijų susivienijimas — 
590 namų. Šiemet šios organiza
cijos numato pastatyti atitin
kamai — 230 ir 520 namų per
sikelia ntiems iš vienkiemių”.

Pažadai ir tikrovė

•Lietuvoje komunistų parti
ja daug šneka apie planingu
mą, bet daugelio klausimų ne
sugeba protingai išspręsti. Ak
menės rajone pagalbinėje vieto
vėje pastatvta 250 vietų aštuon 
metė mokykla, nors ten tegy
vena 33 žmonės. To paties ra
jono Svirkančiuose pastatyti 
kultūros namai. Kėdainių ra
jone ne gyvenvietėse statomi 
kultūros namai, mokyklos. Pa
našių įvykių ne reta.

Daug buvo kalbėta apie savi
tų namų statybą skirtingose 
Lietuvos etnografinėse srityse, 
prisitaikant vietos papročiams. 
Iki šio meto šiuo reikalu dar 
nieko nepadaryta.

Svajota apie gražias gyven
vietes, bet dažni atvejai, kai 
vvvenvietėse namai išmėtyti be 
sokios tvarkos. Daugelyje suva
žiavimu buvo šūkaudama: kurki 
m e gražius kainr’s. bet mažai 
grožio, nasak V. Vaza’insko, gy 
venvictėae terandama: ,

“Tur būt visose gyvenvietė
se vn’ime rast’ gražiai sutvar
kytu, skoningai nudažytų ir ’- 
rengtu, sodeliuose skendinčių 
sodybų. Bet iau daug mažiau 
vra ta:n gražiai atrodančių di- 

i dr’iu codvb” grupių, ištisų gat- 
i viu Dar mažiau — ištisų gra-
1 žiai sutvarkytų gyvenviečių.

Kartais ir centrinės gyvenvie- 
vietės gatvėje aplūžusios tvo
ros, te’kšo balos, patvoriuose že 
lia piktžolės. Nepuošia mūsų gy
venviečių ir aplinkos seni, nu
triušusiais stogais, nenaudoja
mi pastatai. Per lėtai tiesiamos 
naujos gatvės. Daugelyje ūkių 
b’ogai prižiūrimi esami, lėtai 
Įpila nuo ja mi ir kuriami nauji 
parkai. Reta. gyvenvietė gali pa
sigirti isiruoštu tve”kiniu Ma
žai sodinama medžių, dekora
tyvinių krūmų, gėlių”.

Komunistų partija nepasiruo
šusi pradėjo darbą. Krašto pla
navimas neužbaigtas. Bestatant 
gyvenvietes daromi dažni nesėk 
mingi bandymai. Trūksta ap
galvotų planų, namų projektų, 
kaimo statybai paruoštų archi
tektų, statybos medžiagų ir tiks 
lios organizacijos milžiniškam 
uždaviniui atlikti, kaimui per
tvarkyti, naujas gyvenvietes 
kurti.

Vysk. V. Brizgys, kongrsm. Rodino ir prof. dr. J. Stukas tautodailės 
parodoje Vyčių seimo metu. Nuotr. Vyt. Maželio

ANGLIJOS LIETUVIŲ 

SOSTINĖJE
Iš mūsų korespondeintų A. Saulaičio ir A. Zaparako ke
lionės tarp Europos lietuvių

Londone, Anglijos sostinėje, 
norėjome tris lietuvių įstaigas pa
matyti: Lietuvių namus, Lietu
vos pasiuntinybę ir Tėvų Mari
jonų parapiją.

Europos Lietuvio redaktoriaus 
nebuvo, bet buvome labai ma
loniai priimti sekretoriaus Pran- 
■ckųno, kuris ne tik paaiškino a- 
pie lietuvių spaudą ir veiklą, bet 
ir aprodė pačius Namus. Namai 
valdomi bendrovės, Didžiosios 
Britanijos Lietuvių sąjungos rė
muose. Juose gyvena apie 30 as- 
-menų; priimami ir prakeliaują 
lietuviai. Veikia baras, kaip ir 
daugelyje Šiaurės Amerikos lie
tuvių būstinėse. Nidos leidyklos 
spaustuvė rūsyje — numatoma 
antrą naujesnę mašiną įsigyti. 
Kasmet išleidžiamos apie 6 lietu
viškos knygos — jau virš 70, pla
tinama visame pasaulyje. Minė
jome, kad pasistengsime sudomin 
ti JAV lietuvius, kurie klubui ne
priklauso, užsisakyti knygų, kad 
spaustuvė turėtų daugiau para
mos ir „savo keliu galėtų lietuviš
kas žodis ilgiau, plačiau skambėti. 
Žinoma, kartais įtartinai žiūri
ma į biznio pagrindo lietuviškas 
įstaigas, lyg kas norėtų “uždirbti”, 
kol visi kiti “aukojasi”. Mums į- 
spūdį padarė sąmoningas apskai
čiavimas, kad per pastovias iš 
leidyklos klubo narių pajamas 
pati spaustuvė gali ša
lia knygų daug ką pigiau ir net 
pati priskiėdama išleisti - juk ten 
pat gimsta “Europos Lietuvis” 
su 1,200 prenumeratorių, dau
giausiai Europoje. Gavome do
vanų po Nidos Knygos klubo— 
Europos Lietuvio kalendorių, ku
rį vėliau matėme daugelyje lietu
vių šeimų namuose. Kalendorius 
kasdien nuplėšiamais lapais mi
ni dienas, vardus ir antroje pusė
je keliais žodžiais atpasakoja anek 
dotą pateikia lietuviškų ar ben
drų duomenų: malonus būdas 
kasdien nors porą žodžių pasi
skaityti - net ir auklėjimo prie
monė vaikams, kad įprastų kas
dien, pirmiau kalendorių, vė
liau ir laikraštį, peržvelgti. Lei-

< dykla, tarp kitko, spausdino nau
ją užsakymą — mes matėme ką 
tik išėjusią O. B. Audronės poe
zijos knygą, gražiai ir tvarkin
gai atspaustą.

DB Sąjunga veikia jau seniai 
apjungusi net 80 skyrių. Dauge
liui išemigravus kitur, šiuo me
tu apjungia lietuvius, gyvenan
čius apie dvidešimtyje sričių. Ga
vome ir naujųjų įstatų knygelę, 
bet neturėjome dar laiko išsa
miai susipažinti. Su sekr. Pran- 
ckūnu pakalbėjome dar ir kitais 
klausimais,^palietėme informaciją 
apie Lietuvą anglų kalba. — 
Ruošiama rudenį pavergtųjų tau
tų savaitė anglų komiteto žinio
je. Kalbėjome ir apie lietuvių me
nininkų kelionę po Europą, pa
našią kaip pernai buvo Pietų 
Amerikon.

Su kitu svečiu iš Amerikos ap
žiūrėjome didikų bei karalių pa
laikus Westminster Abbey, perė
jome į JAV iškraustomą London 
Bridge, pavažiavome dviejų auk
štų autobusu, matėme raitelių 
pakaitą netoli Buckingham rū
mų — žodžiu, žvalgėmės ir kaip 
tipingi amerikiečiai turistai, die
ną užbaigę London Town vaiz
dais. Kaip dažnai būna, vis jun
ti lygiagretį jausmą — o, kad 
galėtum pamatyti Lietuvos val
dovų palaikus, ar laisvosios Lie
tuvos rūmus su trispalve, senas 
bažnyčias, pilis. Tuo pačiu ma
lonu, kad galima išeivijoje užaug 
ti ir vis dėlto jausti, net ir pasąmo 
nėję, Lietuvą.

Po vakarienės nuskubėjome, 
pas p. Balicką Lietuvos pasiunti
nybėje, gražiame, dabar naujai 
aptvarkomame, name. Atpažino- 
me iš tolo — vėliavos stiebas 
virš durų. Nors apie dvi valan
das pavėlavome — kaip Algis 
sako, būdami “žiopliai” arba ti
pingi turistai — p. Balickas at
nešė ponios paruoštų užkandžių 
ir maloniai dalinosi įspūdžiais. 
Sužinojome šį tą daugiau apie 
Anglijos valdžios pažiūras į Lie
tuvą, jos jau dabar atiduotą auk
są, apie mirusiojo ministerio Ba
lučio veiklą. Įteikėme Lietuvių 
Skautų Sąjungos 1968 sukaktuvi
nių meti) ženklelį — norėtųsi ir 
asmeniškai ir bendruomeniniai 
pareikšti pagarbą, padėkoti žmo
nėms, kurie eina daug diploma
tijos, sumanumo, nuoseklaus 
darbo reikalaujančias pareigas.

Vykdami jau Anglų kanalo 
kryptin per miestą, sustojome 
prie lietuvių bažnyčios, kur tė
vas Kazimieras Matulaitis apro
dė bažnyčią ir priėmė pasikalbė
ti, kitiems dviem marijonams te
besant Romoje pasitarimuose.

Parapija jau daugiau kaip 60 
metų amžiaus, bažnyčia 1912 m.

Delhi, Ont.

Žydintis kampelis Erie pkrantėje

Draugiškos p. Daduzkienės au
tomobiliu vežama, po valandos 
pasiekiau dr. Onos ir Jeronimo 
Valaičių gražią vasarvietę prie 
milžino Erie kranto. Mus pasiti
ko dr. O. Valaitienės teta, prof. 
dr. V. Tumėnienė.

Maloniai buvau nustebinta 
profesorės sveika išvaizda, gerai 
nudegusiu veidu ir jos judru
mu. O pamačiusi pro didžiulį 
langą dangaus ir vandenų bery- 
bę mėlynę ir tą taip pat beribį 
ramumą, pajutau, kad čia gali
ma gerai pailsėti.

Profesorė gyvena patogiai įren
gtame vasarnamyje visai viena, - 
tik šlama žalios, jaunos pušaitės 
aplinkui ir džiugina aki įvai
riausių spalvų gėlės, kurias ji da
bar mėgsta. P. Valaičiai atvyk
sta iš Hamiltono tiktai savaitga
liais, nes daktarė O. V. labai už
imta ligoninėje ir privačia prak
tika.

Dideliu malonumu sekiau, 
kaip daugelio nuėjusių metų pa
lydovė — ji, profesorė dar vis 
tebėra tokia jauna savo sieloje, 
kaip džiaugsmu nušvinta jos 
dar neišblukusios mėlynos akys... 
kaip ji šviesiai, dėkingai atsilie-

statyta, lietuvių nusipirktoje že
mėje. Altorius įdomus — buvo 
naujajai katedrai paruoštas, bet 
vėliau nusipirktas. Visa bažny
čia papuošta lietuvių meno mo-l 
tyvais ir paveikslais. Bažnytėlė 
jauki, lietuviška, maloni. Kun. į 
K. Matulaitis, turįs tą patį vardą 
ir pavardę kaip pirmasis klebo
nas, pasakojo apie karo metus, 
kada birbančios bombos perskris- 
davo koloniją ir bažnyčią — e- 
sančią kaip tik rytinėje miesto 
dalyje, Vokietijos kryptin.

Apie 10 vai. vakaro išskubėjo
me greitkeliu į Dover uostą, ti
kėdamiesi paspėti į vidurnaktį 
išeinantį laivą į Belgiją — sekan
čią stotį mūsų lietuviškųjų nuo
tykių grandinėlėje.

Didž o jo poeto Dant“« intymiu** 
sius pergyvenimus su Beatriče at 
skleidžia jo vienintelis prozinis ku 
rinys, paįvairintas nuostabaus gro 
žio eilėmis

Naujasis Gyvenimas
į lietuvių kalbą išvertė A. Ty- 

ruelis, Goethės, Šilerio, Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta į 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus.
Illinois State gvyentojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčii}.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Plrmadieniaite ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom niuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nu,o 12 iki 5 v. v.

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

} Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS
b * Notary PubUc Service * Sėli & redeem
s Savings * Free community rooms for * Two large free 
age Loans your organiz’n meetings * Save-by-Mail Ki
vement Loans ★ Cash checks and pay all * Travelers Checl
ub family biUs vvith our spec’l * Safe Deposit B
ily Savings money order checks.

Chicago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr., President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL
H O V B S •. Mon 12 P.M. to 8 P M.. Tuefl. 9 to 4, Thurs. & Pri. 9 to 8. Sat: 9 lo 12:30

pia apie savo aplinkinius — gi
mines ir kaimynus.

Kaimynystėje vasaroja labai 
maloni p. Milda Stankienė su 
dviem šviesiaplaukėm dukry
tėm, tartum plaštakės, beskrajo- 
jančiom tarp žalumynų. Viena 
suranda tarp lapų pasislėpusį a- 
gurką ir neša jį profesorei, kita 
rodo ant kelmo bebaigiantį nok
ti pamidorą.

Nedidelis daržas prižiūrėtas, 
laistomas, — tai dr. O. Valaitie
nės laisvalaikio darbo vaisiai. O 
ir p. Jeronimas atvykęs, tuoj 
griebiasi darbo: tartum, tvirto
vės cementines sienas jisai išlie
jo, kad apsisaugoti nuo ežero ban 
gų. Jis pats savo rankomis išmū
rijo plačius ir aukštus, lyg baž
nyčiai pamatus, giliai juos į že
mę suleidęs. Visa atkrantė dailio
mis terrasomis nusileidžia į eže
rą.

— Tame jaukiame kampely
je mėgstu pabūti per vasarą — 
šypsosi profesorė geroje nuotai
koje. — Bet kartais užeina au
dros, bangos smarkiai ūžauja,' 
persilieja per cemento tvorą. Ūži
mas nuvaro norą miegoti ir at-
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Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES
! Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

■ne
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!

neša, lyg ant sparnų, praeities 
atsiminimus...

Tiek daug dar lieka minčių 
neišsakytų, kalbų neiškalbėtų. 
Bet maloni p. Daduzkienė jau 
duoda ženklą, kad yra 7 valan
da, kad laikas sėsti į mašiną ir 
grįžti atgal į Delhi miestelį.

Atsisveikiname.
Glaudžiu prie širdies mano 

brangią, seną porfesorę, spau
džiu jos liaunus delnus savo ran
kose. Ilgai palydžiu akimis.

— Iki malonaus pasimatymo. 
— Sušunku jai iš automobilio 
lango.

J. Narūne, Delhi, Ont.

— Blaivybė gerai nuteikia ir 
galvą ir kišenę. — II. Greeley

Kiekvienam būtų pravartu, o 
gyvenusiems Seinų ar Vilkaviš
kio apylinkėse net labai įdomu, 
paskaityti ką tik išleistą knyge
lę

PRIE VIEŠPATIES 
DAIGYNO

Prel. dr. F. BARTKUS

Tai nedidelis, 93 psl. leidinėlis, 
kuriame autorius išsamiai nupa
sakoja lietuviškosios Seinų ku
nigų seminarijos likimą, o vė
liau ir Vilkaviškio seminarijos 
įsteigimą ir gyvavimą.

Lengvu pasakotojo žodžiu jis 
prisimena profesorius, kunigus, 
klierikus ir kitus asmenis, kurių 
gyvenimas vienu ar kitu būdu 
buvo susipynęs su tų nepriklau
somos Lietuvos atsistatyme taip 
svarbių mokslo įstaigų likimu.

Nenukrypdamas nuo temos 
autorius supažindina skaitytojus 
ir su to laikotarpio dvasia bei is
torine raida, patiekdamas gal 
daugelio jau užmirštų, tautinė
je sąmonėje atbundančios tautos 
gyvenimo faktų.

Knyga gaunama Drauge. Jos 
kaina 1.00 dol. Illinois gyven
tojai prašomi prie knygos kainos 
pridėti 5 proę. mokesčiams.



PEDAGOGINIAI
LITUANISTIKOS KURSAI

Mokykla ir šeima, — tai nuo
lat pabrėžiame — yra dvi pir
minės ir pagrindinės tautos kul
tūros institucijos. Tad ir jų vaid 
muo yra labai svarbus. Jis ypač 
svarbus mums, įgyvenantiems 
toli nuo savo gimtojo krašto: 
čia tik šeima, artimai bendra
darbiaudama su mokykla, te
gali mūsų jaunąją kartą išmo
kyti gimtosios kalbos ir įdiegti 
meilę savajai tautai bei jos kul
tūrai.

Todėl ir džiugu o dra”"° ir 
reikšminga, kad Šiais — švieti
mo ir šeimos — metais, susida
rius pakankamam kandidatų 
skaičiui, abi Clevelando LB a- 
pylinkės, nuoširdžiai pritaria
mos Apygardos vadybos, stei
gia pedagoginius lituanistikos 
kursus. Mokslas kursuose tęsis 
dvejis metus, per kuriuos, be 
lietuvių kalbos ir literatūros, 
bus supažindinama su lietuvių 
tautos kultūros istorijos bruo
žais bei dabartine jos situaci
ja, duodamas geografinis mūsų 
krašto siluetas, o taip pat ir 
patys būdingieji bei esminiai 
mūsų liaudies dainos ir meno 
bruožai.

Kursų tikslas — paruošti li
tuanistinių mokyklų mokytojus. 
Tad ypač antraisiais mokslo 
metais daug dėmesio bus skiria
ma metodiniams dalykams ir 
praktinėms pamokoms, kurias 
kursų klausytoiąi atliks litua
nistinėse mokyklose.

Į kursus priimami baigę aukš 
tešniąią lituanistinę mokyklą 
arba išlaikę stojamuosius eg-

ansamblio namuose.
Paroda atidaroma šeštadieni 

7:30 vai. vak. Parodą galima 
lankyti šeštadienį, rugsėjo 6 d. 
ir sekmadienį, rugsėjo 7 d. nuo 
10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Bus išstatyti 28 tapybos kūri
niai.

Dail. Ilona Peterienė yra gi
musi Lietuvoje ir 1947 m. su 
tėvais atvyko į JAV. Ji studijas 
pradėjo Los Angeles miesto ko-

Balfo skyr. p-ko pavad. F. Eidim
tas įteikia prel, dr. Končiui padė
kos adresą, Balfo skyriaus valdy
bos ir visų dalyvių pasirašytą.

’egb'oje, jas tęsė Berkeley uni
versitete ir pabaigė Kaliforni
jos universitetą, Los Angeles 
mieste, gaudama meno mokslų 
bakalaureatą.

Dail. I. Peterienė yra suren
gusi One woman parodą. Los 
Angeles ir yra dalyvavusi ke- 
Hose menininkų kolektyvinėse 
parodose.

Dailininkė Peterienė savo kū
ryboje yra moderniosios tapy
bos atstovė su abstraktizmo po-

Dalyviai Balfo garbės pirm. prel- dr. J. Končiaus pagerbime, Clevelan
de. Ohio. Sėdi iš k- j d.: Balfo skyr. pirm. pavadi. F. Eidintas, panelės 
Blynaitės, prel. dr. J. Končius, Balfo skyr. sekr. A. Puškoriūtė, Balfo 
steigėjas ir ilgametis Dirvos redaktorius K. Karpius ir skyr. pirm. ir dir. 
E. Stepas.

zaminus. Kursų darbo pradžia 
— antroje rugsėjo pusėje. Re
gistruotis pas LB Apygardos 
švietimo vadovą J. Žilionį (tel. 
486-5275).

ILONOS PETERIENES 
DAILĖS PARODA

Tėvynės garsų radijas, mi
nėdamas savo 20 metų sukaktį, 
šį savaitgalį, rugsėjo 6 ir 7 die
nomis rengia jaunosios kartos 
dailininkės Ilonos Avižienytės - 
Peterienės iš Los Angeles tapy
bos kūrinių parodą Čiurlionio

linkiu.
Ir ši paroda pasižymi savo 

temų įvairumu, gražių spalvų 
žaidimais, abstraktiniu vaizda
vimu ir giedria nuotaika.

Clevelandiečiai kviečiami at
vykti į parodą, pasidžiaugti pui
kiaisiais dailininkės sukurtais 
gamtovaizdžiais, naturmortais 
ir kitais pakilios nuotaikos kū
riniais ir jų įsigyti. V. R.

— Ašaros dažniai yra žiūro
nas, kuriuo žmonės žiūri į dan
gų. — H. Beecher

Prezidentas R. Nixonas (k.) buvo nuvykęs į gubernatorių suvažiavimą 
Colorado Springs. Čia matome jį banketo metu.

Uraganas Caanille .padaręs daugybę nuostol.ų, sugriovė ir tiltą per Rivannos upę prie Palmyros, Va.

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 5 d. 5

MŪSŲ KOLONIJOSE I nų, kad pasimedžioti laukinių 
kalakutų ir briedžių. Sėkmės 
jiems. J.D

Worcester, Mass.

NAUJAS
CHEMIJOS INŽINIERIUS

Povilas Norkevičius neseniai 
’ sėkmingai su aukščiausiais pa
žymiais baigė Worcester Poli
technikumo institutą, gauda
mas b. s. o! science Chemical
engineering diplomą.

Būdamas labai gabus, visą 
laiką gavo stipendiją. Lygia
grečiai baigė ROTC mokyklą, 
pakeltas II leitenantu ir paskir
tas į Field Artillery pulką. Po
vilas jau gavo pasiūlymų dirbti.

Šiuo metu dirba vienam gink
lų fabrike NJ kaip inžinierius.

Povilas išauklėtas lietuviškoj 
dvasioi nuo .jaunų dienų priklau 
sė skautams, yra skautas aka
demikas.

Cincinnati, Ohio
LIETUVIŲ VEIKLA

Ateiviai ir čia gimę Cincinnati 
lietuviai, prieš du metus susibūrę 
į vieningą lietuvių organizaciją 
Lietuvos Vyčių baruose, rugp. 
24 d. turėjo savo tradicinį vasa
ros pikniką puošnioje Viltrakių 
rezidencijoje Ft. Thomas, Kentuc 
ky. Covington vyskupui leidus, 
gėlėmis išpuoštuose Viltrakių na 
muose Tėvas Gintautas Sabatai- 
tis, S.J. laikė atsisveikinimo pa
maldas Cincinnati lietuviams, ku 
rių kapelionu jis buvo porą me
tų. Po šv. Mišių, kuriose gausiai 
dalyvavo Cincinnati lietuviai ir 
svečiai iš Daytono, Viltrakių so
de suruošta ' lietuviška šventė. 
Ponios privežė lietuviškų skanės
tų, Viltrakis visus vaišino savo 
gamintu vynu, už kurį yra laimė7 

j'ęs valdžios premijas. Dr. Bie
liauskas tarė Tėvui Sabataičiui 
atsisveikinimo žodį ir visų lietu
vių vardu įteikė dovaną. Cincin
nati kuopos Lietuvos Vyčių pir
mininkas, Juozas Maezer, pasky
rė nominacijų komitetą išrinkti 
sekančių melų naują valdybą. 
Komisiją sudaro Dr. Bieliauskas, 
Žibąs ir Jočys. Per T. Sabataitį, 
Didž. Gerb. kun. dr. Paul O‘Con- 
nor, S.J., Xavier universiteto pre

zidentas, sveikino lietuvius ir 
kvietė juos ir toliau naudotis Xa- 

| vier universiteto patalpomis lietu 
viškai veiklai.

1
Omaha, Nebr.

[
MEDŽIOTOJU — MEŠKERIO

TOJU KLUBO GEGUŽINĖ
Laikydami tarp savęs pomėgio 

ryšį ir ju.gdamiesi į bendrą kolo
nijos veiklą, medžiojimo ir meš
keriojimo mėgėjai susiorganiza
vę į klubą “Aras”, rugpiūčio 17 
d. suruošė gegužinę, į kurią pa
kvietė visus lietuvius. Ji įvyko C. 
L. Veys ūkyje, į pietus nuo O- 
mahos. Elektroninę muziką davė 
Algis Lizdas. Bufeto valgius pa
ruošė Teresė Šalkauskienė. Kitus 
organizacinius reikalus tvarkė! 
klubo valdyba,, kurią sudaro:: 
pirm. R. Drukteinis, sekr. Apoli- ( 
naras Daukintis, kasin. Juozas A- Į 
gurkis, ir reikalų vedėjas Danie
lius Martįnkus. Buvo ir talkinin
kų. Klubas kasmetai iš savo su
telktų lėšų skirią žymias sumas 
kultūrinei veikląj paremti. Iš šios 
gegužinės.gautų,pelno didelė da
lis teks Lietuvių Tondui. Medžio
jimo mėgėjai laukia sezono, kad | 
galėtų vykti j miškingas vietas i 
esančias tarp Wyomingo ir South 
Dakotos, .netoli Black Hills kal-

TRUMPAI

—Prof. dr. Antanas Musteikis, 
gyvenąs ir profesoriaująs Buffale, 
N.Y., atostogų metu atvyko su 
šeima į Omahą, Nebr. aplankyti 
savo brolį kun. Leonardą Mustei- 
kį, Šv. Juozapo ligoninės kapelio
ną. Palydėdamas pasisvečiavusį 
brolį grįžtantį į namus, kun. 
Musteikis išvyko vienai savaitei 
atostogų, kurias praleis Buffaįe, 
N.Y.

— Salomėja Skaudienė, akty
vi Omahos, Nebr. lietuvių kolo
nijos gyventoja, po sėkmingos o- 
peracijos pasveiko ir vėl įsijungė 
į kolonijos gyvenimą.

NUŠOVĖ VIENUOLĘ
CRICAGO. — Rugpiūčio 30 

d. naktį savo namuose buvo nu
šauta sės. Dorothe Haas, 43 
metų amžiaus, Mažųjų Jėzaus 
seserų vienuolyno narė. Ji bu
vo atvykusi į Chicagą rugpiūčio 
15 d. ir šią savaitę turėjo iš
vykti į Washingtoną administ
racinėms pareigoms ir sociali
niams darbams. Nušautoji vie
nuolė buvo gimusi Austrijoje, 
užaugusi Rėmo, Ariz.

Policija jau sugavo įtariamą 
jos žudiką, gatvių gaujos, va
dinamos Vice-Lords, narį Ed- 
ward Taylor. Atrodo, kad jis 
norėjo nušauti vieną negink
luotą ir jam neklusnų jaunuo
lį, kuris pabėgo į tuščią skly
pą ar į užgatvį prie seserų 
vienuolyno. E. Taylor šaudė į 
užgatvį ir iš tuščio sklypo į 
vienuolyno langą, per kurį vie
na kulka mirtinai nužudė vie
nuolę. Taip pat sugauti ir keli 
kiti bendrininkai, dalyvavę 
šaudyme ir kitų jaunuolių te
rorizavime.

PADEDA AFRIKIEČIAMS
Į Ugandą (Afrikoje) iš Itali

jos atvylko 30 jaunų daktarų ir 
studentų, (kurie tris mėnesius 
nemokamai dirbs įvairiose sočia 
linio bei kultūrinio gyvenimo 
srityse. Artimiausiu laiku prie 
jų prisijungs kitos jaunų švie
suolių grupės, norėdamos savo 
darbu suteikti pagalbą ūkiškai 
besivystančių kraštų broliams. 
Jaunų darbo savanorių grupes 
Afrikos kraštams organizuoja 
ir atitinkamai parengia “Cam- 
boni” italų katalikų centras Bo
lonijoje.

Povilo tėvai yra susipratę lie
tuviai, kilimo alvitiškiai, Vilka
viškio apskr.

Povilas Norkevičius

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, INC.

Reprezentuojame Amerikos di
džiausias apdraudimo kompanijas, 
dėl namų, automobilių, biznio ir kt.

Mėnesiniai išsimokėjimai 
Taip pat finansuojame automobi
lius, lr laivus.

B. JASINSKAS,
General Manager 

S. KLIMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Avė.
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 — BE 8-6435

“I used to stand up and say 
tne worid was ą miserable place. 
Then I would šit down and 
do nothing about it’’

Let’s face it.
All is not perfect in this land 

of ours.
America has taken some 

lumps and quite frankly it hurts.
Būt maybe we should step 

back and take a long hard look 
. . . take inventory of how we 
are and how we got here.

Maybe we should inspect our 
brighter side as well as some 
of our ills.

And maybe, just maybe, we’ll 
come out thinking this country’s 
good side far overshadows • 
its bad.

Then maybe we’ll start to do 
something to make it better. 
Rather than knocking it, which 
ends up making it worse.

Now comes the big ąuestion.
What can you do? You’re 

only one little individual among 
over 200 million people. How 
can you help?

For one thing, you might \ 
think about investing in your 
country. Showing your faith in 
its future.

That’s exactly what you do 
•when you sign up to buy U. S. 
Savings Bonds. You’re simply 
buying a share in America.

You’re also socking away 
some money for yourself.

Monėy that grows at a guaran- 
teed rate, to pay you back $4 
at maturity for every $3 you’ve 
saved.

Of course, Savings Bonds are 
not going to eure all our head
aches. Būt they’ll help to pro- 
vide the economic strength we’ll 
need-for the job.

And at the šame time, ihey 
can eure a lot of your financial 
headaches in the years to come.

Any way you look at it, they 
make good sense.

And that’s just 
what we need in 
this country 
right now.

If they’re loet, etolen, er 
^Mtroycd, W replaoe 'm.

Take stoek in America
Buy U.S. Savings Bonds & Fyeedom Shares

LITHUANIAN
BAKERY

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4*7434
KEPA ĮVAIRIŲ ROŠIŲ KEPINIUS

Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairė,je automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. ryto iki 6 vaJ. vak. 
Uždaryta sekmadienį ir pirmadienį.
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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

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ
A. Vilainis 0.50

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE
A. Vilainis 1.50

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 3.00

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ISPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 1.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00
'iiimiiiiiiiiimiiimiiiiiimimiiiimimimmiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

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

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau- 
Jas būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžias pats save., neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.
įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu.



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 5 d.

GIRTAVIMAS OKUP. LIETUVOJE 
PLEČIASI

MISCELLANEOUS

Marijonas Krištapaitis, doceri 
tas, nusipelnęs gydytojas, rugp. 
17 d. Tiesoj vėl grąžina stkaity- 
tojus prie kovos su alkoholizmu 
temos. Kad ir vos puse lupu, 
bet jau pripažįsta, jog alkoholiz
mas, matyt, nėra tik “praeities 
liekana”, ir kad bolševizmas 
tolį gražu neišnaikino sąlygų 
alkoholizmui tarpti, kaip tai bu
vo1— nežinia kuo remiantis — 
žadėta. Sako:

“Prisimename prieš 15 metų 
vykusį respublikinį pasitarimą 
kovos prieš alkoholizmą klausi
mais. Tada kalbėta, jog ši p^a 
eitiee liekana dar neišnyko, nors 
socialinės alkoholizmo šaknys 
Tarybų Sąjungoje galutinai iš
rautos... (??? E.)... Apsidairy
kime, ar tikrai girtaujama ma
žiau...”

Paminėjęs iš nežinia kur iš
trauktus duomenis, kiek spirito 
išgeriama Amerikoj ir kitur, ir 
tvirtindamas, kad “mūsų res
publika dar nepasiekusi tokio 
lygio”, tuojau pastebi, kad “tai 
nedidelė paguoda, nes alkoholi- 
nirj gėrimų vartojama ne ma
žiau, o daugiau” (berods, ma
nyta ipasakvti, kad vartojimas 
ne mažėja, o didėja).

Harry M. Rhoades, Denver, foto
grafuoja jau 69 metus. Jo paties 
amžius — 88 metai.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Laimingu būdu šiomis dieno
mis iš Lietuvos pateko laiškas, 
kuriame atvirai pasisakoma apie 
dabartinį gyvenimą Lietuvoje. 
Tai pilnas sielvartos ir didelio 
rūpesčio pavergto lietuvio nusi
skundimas savam broliui gyve
nančiam laisvame pasaulyje.

Paduodame būdingesnes laiš
ko ištraukas.

“Pasitaikė proga perduoti 
Jums laiškutį, įkuriame tur būt 
galima ir (atviriau parašyti. Jūs, 
atrodo, labai teisingai supran
tate mūsų lietuvio būklę visais 
atžvilgiais, kontroliuojamą val
džios, todėl ir sunku išreikšti ir 
nupiešti mūsų esamą padėtį, ku
ri moraliniu atžvilgiu kiekvieni 
metai veda prie nutautinimo ir 
Intų blogybių plitimo.

Ypatingai sunki problema 
vaikų auklėjime, nes mokykla 
skiepija priešingus lietuviui ir 
katalikui jausmus; tenka na
muose išmokyti vaikus kritiškai 
įžvelgti ir suprasti esamą padė
tį ir kartu padėti išeiti tuo tei
singų? keliu, kuriuo privalo eiti 
mūsų. jaunos kartos lietuvis.

Po? tario laikotarpyje mokyto
javusi, bet vėliau mane atleido, 
kaip nemokantį auklėti tarybi
nį jaunimą; buvau apkaltintas 
kilęs iš netinkamos šeimos ir ne- 
aukfėjąs mokinių tarybinėje 
dvasioje. Dabar dirbu fabrike. 
Atlyginimai: palyginimiais kal
bant už savo mėnesini atlygini
mą galiu nusipirkti vieną nailo
ninį lietpaltį, kokį Jūs man at
siuntėte. Šiaip taip galą su ga
lu suduriame, o Jūsų atsiųstos 
dovanos, tai ir pagerino mūsų 
padėtį, už Iką esame labai dėkin
gi.” Jonaitėlis

“Apsilankykime”, sako, “pa
vyzdžiui, Vilniaus miesto blai
vykloje ir įsitikinsime, jog gir
tavimo problema yra ne mažiau 
aktuali, kaip prieš 15 (metų. Be
veik 18 procentu tos įstaigos 
‘lankytojų’ yra jaunesni kaip 25 
metų amžiaus žmonės. Netrūks 
ta ir moterų... Šiauliuose moki
nys U. girtas pradėjo muštynes 
ir pats žuvo. R. girtas gulėjo 
ant kelio ir jį pervažiavo auto
mašina. Mergina Z. girta įkrito 
j duobę ir prigėrė. U. girtas 
vairavo motociklą, atsimušė į 
pakinkytą vežiman arklį, jį už
mušė ir pats žuvo.”

Taip paminėjęs, kaip pats sa
kosi, vos keletą faxtų iš neįma
nomos išskaičiuoti jų daugybės, 
gydytojas bando kritikuoti ko
vos su alkoholizmu priemones 
ir sutinka, kad “vien pamoksla
vimu apie alkoholio žalą ši pro
blema nebus išspręsta”, tačiau 
ir pats baigia pamokslėliu, kad 
prieš girtavimą kovoti svarbu, 
kad tai kovai reikia vadovų, 
kad reikia išrauti tą piktžolę... 
Bet, jei ją bando rauti medikai, 
autoinspekcija, blaivykla, mili
cija, prokuratūra, tai prekybi
ninkai ją augina, nes jie turi į- 
vykdyti savo planus, kurie svar
būs valstybės biudžetui... Prieš 
tą valstybinį reikalą blanksta 
visi blaivininkų pamokslavi
mai...

_  Taktiškas žmogus pajėgia
kitus apibūdinti taip, kaip jie 
save mato. — Abe Lincoln

P A R D A V I M^U, I

Parduodama baltiniams džiovinti 
mašina — VVestinghou.se gas dryer. 
Kaip nauja, porą kartų vartota. 
Parduosiu už pusę kainos. Kreip
tis adr.: E. Barauskienė, 3417 Ma- 
ryland St., Gary, Indiana 46409

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama taverna su namu. 
Biznis seniai įsteigtas ir gerai iš
dirbtas. Savininkai išeina iš biznio. 
2445 W. 71st St. Tel. PR 8-9856

Kad ir pasikeitus bažnytinėms 
apeigoms, maldaknygė vistiek y- 
ra reikalinga, ypatingai, jei ji yra 
tokia plati ir viską apimanti, 
kaip

TIKIU DIEVĄ

Kun. St. Yla
Joje rasite maldas bet kokia 

gyvenimo proga, visą eilę gies
mių, litanijų bei specialiai lietu
viams pritaikintų susikaupimui 
Dievo žodžių.

Gale dargi pridėti religinių pa
pročių aprašymai, išpažinčių 
svetimomis kalbomis tekstai ir 
vardai kiekvienai dienai ištisiem 
metam.

Maldynas TIKIU DIEVĄ yra 
meniškai apipavidalintas, kietais 
dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: $6.00 (raud. kr.), 
$7.00 (auks. kr.), $8.00 (odos 
virš.). Puiki dovana, gaunama 
Drauge.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. ISvalau lr sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dSl du
jų. Dirbu Chicagoje ir prie 
mlesčluose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 H 8. Anna Ave., Lyons. 
Illinois. Telef. 447-8808.

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

CLASSIFIED GUIDE

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS.

4. RUDIS — TeL CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės, 

automobilių.
sveikatos. biz-
nio.
Patogios Išsi-
mokėjimo sų-
lygos.

j. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233

iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiifiiiiiiii

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168 
niHHHHiiiHiiiiiiiinmnHinniiHiiimiin1

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208% West #5th Street 
Ohlcago, Ulinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4888

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

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

į REZIDENCINIAI, 
j KOMERCINIAI,
I MEDICINOS IR 
kitokį pastataiII _
TeLHE 4-7482

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAI 
4444 S. Westem, Ohlcago 8, UI.

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontler 6-1882

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

Platinkite “Draugę”.

MISCELLANEOUS

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

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

Tel. GR 0-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, UI. 60632. Tel. YA 7-5980

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

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

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4260 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

PAGARBA JUMS
Mftr. 5 kamb. namas. Moderni vo- 

vonta ir virtuvė. Gazu šild. Garažas. 
Apie ‘CG ir Rockwell. $18,800.

Med.. 4 kamb. “oottage'’. Gazo šild. 
Taksai apie 100 dol. Platus lotas. 
Už Cicero Ave. arti S7-tos. $10,400.

7 kamb. bungaloav. Moderni virtu
ve lr vonia. Naujas gazu šildymas. 
Mūro garažus. . sti Maria High. 
$22,000.

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 3 kumb) 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas.

, Arti ofiso $21,000}
Liuksus beveik naujas 3 miegamų 

mūras. Gražus garažas. Karpetai ir 
kt. Arti 71 ir Campbell. $23,500.

2 butų gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27,900.

Lotas 30 p. EMiyq. Parke, $11,000.

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

5V4 kamb. mūro bungalovv, 9 mo
tų, b© garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 ir R.oekwoll. 
$23.000.

18 vienetų mftr. atnaujintas room- 
ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,600 pajamų. 
Kaina $70,000. i

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

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

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

Skelbkites “Drauge”.

EA L ESTATE
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Mato office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, III. TeL OL 6-223S 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukt] į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
Illllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. 5 kamb. apšildomas bu
tas. Apyl. 43-čios ir Maplewood.

FR 6-7298 po 6 v. v.

Leaving statė. 514, rooms, 2 bed- 
rooms, 1V. baths, recreation rm. 
Immed. po-sscssion. By owner.
11741 S. Normai.

lšnuom. 2-jų kaimb. butas Brigh
ton Pko. apylinkėj. $65 su elektra 
ir gazu. Skambinti tel. Y A 7-5284
IŠNUOM. 4 kamb. butas Bridge
porte, Skambinti CA 5-252(1 arba 
767-9378.

DĖMESIO!

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos- visiems prieinamos.

REAL ESTATE

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Ta*

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233
Mflr. 2 butai po 4 kamb. ir raš-

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

Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun
galovv. 18 metų senumo. $21,200.

Mftr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

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

2 po kamb. lr 3 kamb. anglič 
kam rūsy. 13 metų mūr. prie 71 L 
Sacramento. Dvigubas mū-o garažas. 
$47,900.

5 kamb., 20 metų mūr. bungalovv 
prie 51 lr Pulaski. 2 auto garažas 
$19,500.

4 butų, 2-jų aukštų mūr. prie 71 ir 
Campbell. Nauja gazo šiluma. $46,900

5 kamb., 20 metų mftr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,500.

1J4 aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(8 mieg.) lr 4 kamb. Prie 69 ir Ca- 
liflornia. Gazo karšto vandens atski. 
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

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

81 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplevvood $.10,600.

6 kamb., 20 metų mftr. Cape Ood

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

Naujas liuksusinis 
12 BUTŲ

apartmentinis namas su balkonais. 
Pilnai išnuomotas (leased). Paja
mų $2,250.00 per. mėnesį.

6251 So. Mason Avenue 
Tel. 469-8282 arba LA 3-3267

HELP VVANTED — VYRAI

TIRE MAN — EXPERIENCED
Day shift. Full time. Good salary 

and benefits.
Morton Grove area.

Tel. 966-1600 — Mr. Sarno

HELP VVANTED — VYRAI

ORDER FILLER & STOCK MAN
40 hour week. All co. benefits.

Prefer draft exeimpt person.
* Apply in person —

Chieago Veterinary Supply Co.
, 3726 W. Montrosę Tel. 478-9787

GEN’L FACTORY j Lino type Operator
Applications are novv being accepted I ‘ V *
for general factory help. Good Open trade plant in N. W. suburb. 
starting salary <& exel Ėringo bene- ' Steady job for the right man, plūs 
fits. including profit sharing * free, , Ji
hospitalization. Apply in person l overtime, plūs benefits. — Profit 

sharing after 1 year.
_______CALL — 439-4540______

P L A S T I C 
CONTAINER 
DECORATOR
Need 2 men to handle latest 

eąuipment in Netv, Modern plant. 
Experienced in bottle decorating 
preferred, but will teach the right 
men who have some screening ex- 
perience. All benefits, excelient sal
ary.

Only the serious need apply

Suburban Screen Print
3535 Conunercial Avenue
NORTHBROOK, ILLINOIS 

TEL. 498-2210

WARĖHOUSE MEN
An E<qual opportunity employer

lst and 2nd Shift
Inimediate opening for full time 

vvork. Duties tyill include shipping 
& receiving, order filling and stock 
work. Good starting salary and ex- 
cellent benefit program.

BAXTER LABORATORIES, 
INC.

6301 Lincoln Avenue 
Morton Grove, Illinois

TEL. 965-4700
An Eąual opportunity employer

JOSIAN MANrFACTTRJNG 
3700 S. Morgan Street.

MECHANICS
STANDARD OIL has openings for 
mechanics to do maintenance and 
repair of trucks, tractors, and tank 
trailers. GM or Cummins Diesel 
experience helpful.

GOOD WAGE RATE 
EXCDL. EMPLOYEE BENEFITS 

Call for appointment 
Jerry Ban ten, 242-3485

STANDARD OIL DIVISION
American Oil Company 

Motor Eąuipment Dept.
4811 So. Mariem Avenue 

Forest View, Illinois

EXCELLENT IMMEDIATE 
OPENINGS

JOBS VVTTH SECURITY

MECHANICAL
OPPORTUNITIES

. for
EXPERIENCED
JOURNEYMEN 

PIPEFITTERS 

SHEET METAL 

ELECTRICIANS 

MACHINISTS

Excellent Pay Plūs Benefits.
Very Congenial Surroundinea

A Good Place To Work.
Steady Year Round 

Employment
Inųuire At

CPC
INTERNATIONAL

63rd and Archer Avenue
ARGO, ILLINOIS 

Call 458-2000, Ext. 271 or 272
An Eąual opportunity employer

HELP VVANTED — MOTERYS

Dirbančių pora ieško moters valy
ti butą ketv. ir penkt. Gage Parke. 
VVA 5-6846.

GAL FRIDAY
Shorthand, Typing and Light 

Bookkeeping. Should be exper’d. 
Steady Employment. Near Wriglėy
Field.
Call For Appointment — 281-6812

SECRETARY
FOR BUYER’S OFFICE

lmmedlate opening. dictaphone or 
shorthand. Pleasant Office, oonven- 
ient to ai] transportation.

5 day vveek—-Good salary 
Company benefits including: 

Medical, Life Insurance

Apply In Person Or Call 
Carl Pietsch — 334-7900

4747 No. RAVENSVVOOD 
An Eąual Opportunity Employer

EXCELLENT OPPORTUNITY 
URGENTLY NEEDED

BUSINESS
INSTRUCTOR

Two years college. Strong business 
background. Mušt type 60 w.p,m. 
and shorthand 60 w.p.m. Too 
teach two classes and also perform 
clerical duties. ,Excellent salary & 
congenial place to work. Steady 
position. Inąuire at —

CPC
INTERNATIONAL

63 r d and Archer Avenue 
ARGO, ILLINOIS 

Call 458-2000, Ext. 271 or 272 
- An eąual opportunity employer —

VYRAI IR MOTERYS

Reikalingas vyresnio amžiaus vy
ras ar moteris arba vedusių pora 
— gali būti pensininkai — padėti 
dirbti motelyje ir restorane. Mo
demiškas butas, išlaikymas ir atly
ginimas. ANCHOR MOTEL, Jesop, 
Georgia 31549. TeL 912-427-4294

GENERAL
FACTORY
WORK

Available 

immediately for

PUNCH PRESS
OPERATORS

ASSEMBLERS 

STOCK SELECTORS 

BENCH HANDS 

AND

MILLING MACHINE
OPERATORS

APPLY
Mon., Wed., Fri. and Sat.

8 a. m. to 4 p. m.
Tuesday and Thursday 

8 a. m. to 7 p. m.

Mušt be vvilling to rotate shifts.

TELETYPE
CORPORATION 

5555 W. Touhy Avenue

SKOKIE, ILLINOIS
An Eąual opportunity employer

JOBS VVITH A 
FUTURE

IMMEDIATE OPENINGS 
MACHINERY MAINTENANCE

FOREMAN
MAINTENANCE MEN 

SHEET METAL SĖT UP MEN 
SHEET METAL SUPERVISOR

DRAFTSMEN
Good pay. Good tvorking 

conditions.
Union Shop 

Apply in person

Luminous Ceilings, Ine.
3701 N. Ravensuood Avenue

CHICAGO, ILHNOIS 

Remkite “Draugę”.

VVestinghou.se


rt

Trys įžymios Amerikos: gražuolės Atlantic City, N. J. Iš k.: Margaret 
Mackie (Maryland), Judith Shoup (West Virginia) ir’Lee Lewis (Vir
ginia)-

VAIKŲ POLINKIAI VAGILIAUTI

Dailininkes studija Union Pier
Union Pier vasarvi ėčių mies

telyje netoli Community salės 
yra nedidelė vila, pavadinta 
“Bakūžės” vardu. Tai Laucių 
nuosavybė. Vila iš viršaus ne
siskiria iš kitų nei prabanga, 
nei erdvumu. Tik įėjęs į vidų 
čia pamatai kitokį vaizdą, negu 
įprasta: kiekviena siena, kiek
vienas kampelis nukabintas 
tvarkingai įrėmintais paveiks
lais. Nuo sienų padvelkia to
kia viliojanti spalvų jūra, kad 
iš pirmo žvilgsnio pasijunti esąs 
lyg Australijoje išgarsėjusio 
ir Čiurlionio galerijoje savo pa
rodą turėjusio dail. V. Urbono, 
lyg kitų panašių mono -kūrėjų 
darbų akivaizdoje. Bet ilgiau 
pastovėjęs ir įsigilinęs j paveiks
lų turinį, kompoziciją ir tech
niką, pamatai savitą kūrėją, 
pusiau abstrakto atstovą. Tai 
dail. Genovaitės Laučienės dar
bai.

G. Laučienę pažįstu nuo 1946 
metų, kai didžiojoje britų zonos 
DP stovykloje Seedorfe lietuvių 
mėgėjų teatre ji buvo viena iš 
pirmaujančių moterų aktorių. 
Būdama iš prigimties rytų aukš 
taitė ir instinktyviai degdama 
kūrybinėmis nuotaikomis, ji 
buv. Šiaulių valst. teatro akt. 
J. Petkūno vadovaujamam sto
vyklos dramos mėgėjų ratelyje, 
dirbdama patyrusiam režisoriui 
vadovaujant, turėjo progos pil
nai atverti vaidybinius sugebė
jimus. Bet to teatro egzisten
cija, kuriam istorinių veikalų 
parašė ir dabar Chicagoje gy
venąs pedagogas J. Vedegys, 
nebuvo ilga. Britų zonos vado
vai tą lietuviškos kultūros ir 
švietimo židinį — Seedorfo sto
vyklą — suskaldė ir iškilojo. 
Taip liko palaidotas mėgėjų te
atras, suskaldyta gimnazija, M. 
Liuiberskio vedamas “Aušrinės” 
choras ir kitos institucijos.

Po emigracijos į užjūrį, Lau
čiai įsikūrė Chicagoje. Ir tik 
1966 m. jau per pusamžį per
siritusi Genovaitė Laučienė ap
sisprendė, kad pasukti į meni
ninko kelią niekad nėra vėlu. 
Ji įstojo į lietuvių dailininkų 
(V. Petravičiaus, P. Kaupo ir 
kitų) vedamą dailės studiją. 
Pradžioje studija veikė “69 gat
vės galerijos” patalpose, o vė
liau, dail. P. Kaupui vadovau
jant, tęsė darbą Laucių namuo
se, 7250 S. California. Studijoje 
darbas buvo tęsiamas dvejus 
metus ir joje mokėsi 7 moterys. 
Taip G. Laučienė, kaip dailinin
kė, palengva išaugo ir subren
do dail. Povilo Kaupo įtakoje, 
taip pat nemaža gerų pagrindų 
gavusi iš dail. V. Petravičiaus, 
seselės Mercedes ir kitų.

Baigusi studiją ir gavusi ge
rą atestatą, G. Laučienė daly
vavo visoje eilėje amerikiečių 
parodų ir du darbai buvo at

žymėti premijomis. “Kelias į 
nežinią” laimėjo II premiją Lo- 
gan Sąuare parodoje, o Cham
ber of Commerce parodoje ki
tas jos kūrinys atžymėtas IV 
premija, šiuo metu su kaimyne 
ir studijų drauge Stase Kaz
liene yra pakviestos dalyvauti 
Wright kolegiios parodoje, o 
kitais metais G. Laučienė pasi
ryžusi surengti savo darbų pa
rodą Union Pier lietuviams.

G. Laučienė savo darbams 
dažnu atveju pasirenka istori
nes temas ar net savo skaudžius 
praeities išgyvenimus, kaip “Ka 
ro audrose”, ‘.‘Partizano mirtis” 
ir pan. Temos meniniu požiū
riu labai slidžios ir yra pavo
jaus greit nupulti į kūrybinę 
menkystę. Bet G. Laučienė tas 
temas sprendžia pusiau abstrak
tu, į gilumą įvesdama eiles sim
bolių. Taip jos paveikslas pirmu 
žvilgsniu patraukia kaip koks 
spalvų sodas, o tik vėliau, į jį 
labiau gilindamasis, vis pama
tai naujus simbolius.

Nesu autoritetingas kalbėti 
apie šios naujos dailininkės pa
veikslų kūrybinę vertę, nors jie 
man suteikė netikėto džiaugs
mo. Bet kai G. Laučienė PLB 
kongreso proga dail. V. K. Jo
nynui nusiuntė dešimties savo 
kūrinių skaidres, dail. Jonynas 
septyniąs iš jų pasiliko paro
dai. Toks tai buvo autoriteto 
sprendimas apie kūrybą tos ty
lios moters, kuri į dailininkės 
kelią pasuko nors ir labai pavė
luotai, bet su ryškiu talentu.

Union Pier vasarojantieji me
no mėgėjai poilsiaudami galėtų 
užsukti į “Bakūžę”, kur dailinin 
kė mielai parodo savo kūrybi
nius darbus. VI. Rmjs

Įspūdžių godūs vaikai gatvė
je greit susiranda vadus, kurie 
pamoko, pataria, kaip įsigyti 
pramogoms smulkių daiktų va
giliavime būdu. Labai dažnai 
tėvai atkreipia dėmesį į savo 
vaikus, kai iie padaro ką ne
gero, bet šiaip neseka ir nema
to, kaip jie žaidžia su draugais, 
į ką jie įpratę, kur krypsta jų 
palinkimai ir norai. Pasitaiko, 
kad vaikas ima savintis sveti
mus daiktus. Tą neigiamą reiš
kinį vadiname vogimu.

Toliau vaiko vogimas turi bū
ti rimtai traktuojamas (žiūri
mas, svarstomas), net jei jis 
būtų ir atsitiktinas. Tik muši
mas ir gąsdinimas, grasinimas 
mažai ką gelbsti. Vogimas 
koks jis nebūtų, parodo asme
nybės būklę-: blogą auklėjimą 
arba proto ar charakterio ne
normalumą. Vaiko vogimas ne
turi būti nutylimas ne tik dėl 
to, kad daro tėvams negarbę, 

, bet, pasitarus su rimtais auklė
tojais ir gydytojais, visomis 
priemonėmis šalinamas. Pir
miausia reikia sužinoti vaiko 
vogimo priežastį ir apystovas, 
kurias reikia tuoj pašalinti. Dau 
gumoj atvejų vaikų palinkimai 
vogti paeina iš tėvų asmeny
bės.

Pirmoje savo augimo stadijo
je vaikas yra savimeilis ir, ne
turėdamas ryšio su socialiniais

ti, pasiduoda piktai pagundai. 
Tada pas vaiką smegenyse įvyk 
sta nusikaltimas ir jis mato tik 
tą naudą, kuri susidarė iš blogo 
darbo, bet nemato kuo viskas 
"•as-baigsis ir apakęs įvykdo nu

kaitimą.

Teigu nusikaltimas pasilieka 
aslaptyje, nesužinotas, tada 
im vaikui suteikia tam tikros 

aklos drąsos kitą nusikaltimą 
padaryti. Ir taip nuo mažo nu
sikaltimo pasiekia iki didžiausio. 
Suaugęs jis jaučiasi nusikalti
mų kvalifikuotu “specialistu”. 
JAV tokių “specialistų” labai 
daug priviso ir dėl jų vykdo

mų nusikaltimų keliamas rimtas 
susirūpinimas.

Taigi daugiausia nusikalsta 
tokie, kurie nieko arba mažai 
galvoja apie darbą, arba, kitaip 
‘ariant, kurių galva pilna pik
tų minčių. C piktos mintys at
siranda nusikaltėlio galvoj taip: 
kada jis nieko negalvoja, tai 
sakoma, jo smegenys miega. O 
mes žinome, kad miegant sme
genims. galvoje, darosi kaip ir 
tuščia vieta. Gi gamtoje tuščios 
vietos būti negali. Todėl jį ir 
apninka piktos mintys. Rašy
tojas Vydūnas yra pasakęs, kad 
piktos mintys ore laksto taip, 
kaip debesys ir, radusios kur 
nors miegančią arba, kitaip sa
kant, tuščią galvą, puola į ją ir 
joje apsigyvena. J. Miškinis

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 5 d.

L. Bukausko koplyčioje, kurir po pamaldų palydėjo į šv. Ka- 
daugelis atvyko atsisveikinti. Se-zimiero lietuvių kapines, 
kančią dieną 8 vai. vak., kun. Liko nuliūdę sūnus Raymon- 

P. Kelpšui vadovaujant, daly- das, marti Sonia, anūkai Joane
vaujant Ikun. B. Sugintui ir ve- ir Mauk, giminės, bičiuliai, ku- 
lionės bičiuliams, sukalbėtas ro- rių jinai turėjo daug, nes buvo 
Šančius. Rugpiūčio 27 d. gar- kilnios širdies. Jos vyras mirė 
bingai atlydėta į Vi3ų šventųjų 1954 metais; po vyro mirties 
parap. bažnyčią, kur kun. Pra- visą laiką gyveno drauge su sa- 
nas Kelpšas aukojo šv. Mišias vo sūnumi. K. Brž.

A. -J- A.
Domicėlė Marija Dukauskas

TAURIAI UŽBAIGĖ GYVENIMĄ

A. a. Juzepa Ekieraitė pačio
je savo jaunystėje 21 m. amž., 
1913 metais iš Plungės atvyko 
į JAV, kur po vienų metų su
kūrė lietuvišką šeimą su Jonu 
Čapu. Velionis gyvendama Dė- 
ėds Šamo krašte, nebuvo užsi
dariusi vien tik savo šeimos ra
telyje, bet nuoširdžiai ir ener
gingai jungėsi į lietuviškas or
ganizacijas, liet. parapijos veik
lą. Buvo aktyvi liet. spaudos 
skaitytoja, rėmėja. Priklausė: 
Balfui, T. Saleziečių rėmėjų dr- 
jai, T. Marijonų rėmėjų dr-jai,

la, linksma, judri.
1969 m. rugpiūčio 25 d. 2:30

vali. ryto sustojo plakusi Juze-

tą pačią dieną buvo paišarvota

Gyveno USOO S. Campbell Avė., Chicago. Mirė 111(19 m. liepos 
mėn. 29 rt., palaidota rugpiūčio mėn. 2 rt., šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Tave priglaudė pilka bejausmė žemė, mums taip nyku, taip 
tuščia be tavęs, širdyse skausmas rėžiantis, beribis liko, mus } li
kusiu kelionę palydėt.

Nuoširdžiausiu parteku reiškiame giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, dalyvavusiems mūsų skausmo valandose koplyčioje, pa
lydė j ilsiems } bažnyčių ii- kapines, už užuojautų, padrąsinimu, 
maldas, aukas šv. Mišioms jr visokeriopu pagailiu, palengvinusiu 
mūsų sunkiu našta didžio liūdesio metu.

Dėkojame: už ypatingu paslaugu K. Domarkui, A. Eivai, J. 
dagčiai, R. Petrauskui, .T. Skomantui, ir J. Valaičiui.

Už puikias gėles: .1. Valaičiui, B.ir A. Slonskiams, G. ir J. 
Stulpinams, vyrijai •‘Plienas”, Doyen aini Associates Engiu. Ine.

širdingai dėkojame: kanauninkui V. Zakarauskui, už maldas 
koplyčioje, iškilmingas šv. .Mišias, ir pamokslu, ir gražias apeigas 
kapinėse.

Anthony M. Phillips — laidotuvių direktoriui už tvarkingu, 
malonu ir nuoširdų patarnavimu, palengvinusi mūsų rfųiesčlus 
sunkiame laike.

Ilsėkis ramybėje Domicėlė.

VYRAS ANTANAS, SESERVS SEVERINĄ IR ANTANINA,

. x. . šv. Kazimiero seselių rėmėjų santykiais, bando pasisavinti vi- , Qnos .jai> Wea.
sa, kas iam pakliūva po ranka mot Rt Nežį{i_
Jis stačiai daiktus ima, o ne
vagia, ima norėdamas pasiten
kinti tuo dalyku. Vaikui reikia 
išaiškinti jam suprantamu bū
du, kad tas neleistina daryti.
Dažnai šeimyninės moralės sto
ka, blogas auklėjimas yra vo
gimo priežastimi. Mažas vaikas 
nežino, kad vogimas yra blo- 

• gybė.
Paveldėjimo reikšmė

Psichologų ir gydytojų dėme
sį atkreipia tas faktas, kad vai
kai dažnai nesinaudoja pavog
tais daiktais, išdalina juos ki
tiems. Vagia, kad turėtų džiaug 
smo, kad įsigytų draugų malo
nės, pagyrimų. Kartais vagia, 
norėdami pareikšti prieštaravi
mus suaugusiems. Kleptomanija 
(vogimo liga) — tai vogimas 
be panaudojimo tikslo. Tačiau 
ji yra labai reta ne tik pas vai
kus, bet ir pas suaugusius. Bet 
tikrieji busimieji vagiliai pra
deda vogti pas savo tėvus, pas
kui mokykloje, pas draugus, 
krautuvės vaisius, peilius ir t. t.

Vaikas prie vagiliavimo nusi
kalsta trejopu būdu: regėjimu, 
girdėjimu ir mintimis arba iš
viršiniu ir vidujiniu būdu. Vai
kas nusikalsta ne darbu, bet' 
savo protu ir smegenimis.

Pakrikusių tėvų vaikas daž
niausiai būna silpno būdo ir 
daugiau palinkęs į blogą, negu 
į gerą. Klauso norų ir blogų pa
gundų, o nepaklausia proto, ne
pagalvoja kas iš to bus: gerai 
ar blogai.

Jeigu vaikas nėra paveldėjęs 
tėvų polinkių arba turi išauk
lėtą gerą valią, tai jis mažiau 
apsvarstęs kas paskui gali įvyk-

PETKUS
rint vyresnio amžiaus, buvo mie

a. Josephine Capienė

A.-Į-A. VLADUI UMBRASUI mirus, 
jo žmoną ALDONĄ, dukteris DALIĄ ir VIOLETĄ, ir 
sūnų JONĄ su šeimomis ir artimuosius gimines, gi
liai užųjaučiame ir kartu liūdime.

Salomėja ir Juozas Jankauskai 
i ir duktė Dalia

Mūsų brangiai
A. -Į- A.

Viktorijai Prapuoleny tei - Jocienei 
netikėtai mirus, dukrai VIDUTEI, jos vyrui ir duk
relėms širdingiausią užuojautą reiškia

Dėdienė Jadzė, Aldona, Auksis, 
Jurgis, Marija ir Bernardas

A. -J- A.
JUOZUI S V I L U I

mirus,
jo dukrai DR. LINAI ir JUOZUI GIEDRAIČIAMS ir jų 
vaikams {nuoširdžiai užjaučia

Elena M. Juškienė ir Vaikai

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FU NĖR Ai HOME W

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2 f 08-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

OABAR TIESIOG NUO
. NELSON
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Dkt&iausias Paminklams Planų 

Fanirinkimaa Visame Mieste.
Telel — CEdarcrest 3 - 6335

* ienas blokas nuo kapinių.

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

Septynių pėdų ilgio aligatorius mėgsta, savo šeimininką W. Grubbs, 
Tamoka, Fl., ir mielai ima iš jo maistą. Prieš 9 metus šį šgjma šį ali- 
gatoriuką, tada tik 2 pėdų ilgio, buvo sugavusi ir' prisijaukino.'

A. + A.
VLADUI UMBRASUI mirus, 

žmoną ALDONĄ, sūnų JONĄ, dukteris VIOLETĄ 
KRIŠČIŪNIENĘ ir DALIĄ ŽURAITIENĘ su šeimomis 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Antanas ir Genė Sabaliauskai

Perskaitė Draugą, rtiiok’te kitieias pasiskaitvti
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,

Tunc-up ir Motorų Remontas
5756 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 

i *i llll 11II l lt ll tllllllllll lllllllllllllllllll llllll

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacitos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS

G£LES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HILUS GftUINVCLA
2443 VV. (13rd Street, Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — l’R 8-0834

2424 W. 69th Street 
2314 W. 23rd Place

Tet REpublic 7-1213 
Tet Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. Halsted ttreet Tel. YArds 7-

SKELBKITES "DRAUGE”.

PETRAS BIELIONAS
4348 S. California Avė. Tei, LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica <ve. Tel. YArds 7-1138-1139

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50 th Ava* Cicero, III. Tel. OL 2-1003
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X Chicagos Lietuvių operos
choras pradės šį sezoną rugsėjo 
5 d., 8 vai. vatk. Jaunimo Cen
tre. Chorą ruda chormeisteriai 
Alfonsas Gečas, Bernardas Pra 
puolenis, Alice iSltephens ir Alvy
das Vasaitis. Opera kviečia ir 
naujus, o taip pat ir anksčiau

X Vysk. Paulius Marcinkus dainavusius muzikalius daininin
kus įsijungti į chorą ir dainuoti 
Verdi operos “Likimo įgalia” 
spektakliuose.

X Balfo apskrities valdybos 
susirinkimas kviečiamas rugsė
jo 7 d., sekmadienj, 12 v. “T.aia 
vosios Lietuvos” redakcijos pa
talpose 2618 W. 71 st. Į susi
rinkimą kviečiami atvykti Bal
fo sikyrių. atstovai ir Balfo di
rektoriai.

X Vladė Mareuholfienė, kaip 
gailestingoji sesuo dirbanti Cen
tral Community ligoninėje, tu
rėjo gana sunkią operaciją šv. 
Kryžiaus ligoninėje ir šiuo me
tu sveiksta 533 kambary.

x Muzikas Faustas Strolia 
mokys dainas ir muziką Lemon 
to Maironio lituanistinėje mo
kykloje. ši mokytkla aavo 11-tus

rudenį ruošiasi atvykti aplan
kyti savo motiną, gyvenančią 
Ciceroje. Vyskupą Marcinkų Ro 
moję aplankė “ISun-Time” kolum 
nistas Kupcinet ir laikrašty pa
žymėjo, kad vysk. Marcinkus 
užima vieną iš pačių svarbiųjų 
postų Vatikane, kurio tarnybo
je jau yra 19 metų. Drauge jis 
yra ir sporto mėgėjas, šalia in
formacijos Kupcinet kolumnoje 
trečiadienį buvo įdėta ir vysk.
Marcinkaus nuotrauka.

X Dr. Danguole Variakojytė, 
paskutiniu laiku profesoriavusi 
Chapman College World Cam- 
pus AFLOAT, buvo pakviesta 
Loyolos universitete dėstyti an
tropologiją. Darbą pradeda nuo 
šio semestro pradžios. Jau atvy
ko į Chicagą ir tuo tarpu gyve
na pas savo tėvus Petrą ir Ka
zę Variakojus, 5743 So. Camp-' < rugsėjo 6 dieną 
bell Avė. Danguolė visą laiką 
palaikė ryšius su lietuviais ir 
dalyvauja Akademinio skautų 
sąjūdžio veikloje.

X LB Chicagos apygardos 
valdyba, paskutinį posėdį turė
jo L. L. redakcijoje, kuriame 
buvo patvirtintos pavasario 
moksleivių šventės, lituanistinių 
mokyklų pasirodymo Jaunimo 
centre ir rengiamo koncerto su 5 
“Reguiem” Marąuette Parko pa
rapijos bažnyčioje apyskaitos.
Visi parengimai davė pelno. Da
bar ruošiamasi švęsti šeimos 
šventę.

X Mėta Burbienė sutiko mo
kytojauti ateinančiais mokslo 
metais Lemonto Maironio litu
anistinėje mokykloje.
KLIŠE

Liet. prekybos rūmų direktoriai su svečiais golfo žaidynių proga su
ruošto banketo metu. Iš k.: K. G. Oksas, Alb. Kerelis, M. Madigan 
(13 wardo pirm.), St. Balzekas Sr., dr. J. Jerome, W. J. Kareiva, P 
Vilkelis, F. Raudonis, Br. Gramont, J. Bacevičius, dr K. Šidlauskas. 
Ad. Baliūnas, B. Glemža. Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
MOKSLO METU PRADŽIA
CHICAGOS AUKŠT. LIT. 

MOKYKLOJE

Chicagos Aukštesnioji litua
nistikos mokykla, veikianti Jau 
nimo centre (5620 S. Claremont
Avė), mokslo metus pradeda

mokslo, metus pradeda’ šeštodie- rugsėjo 6 d< Nuo 9 iki 12 
vai. senųjų mokinių registraci
ja. .‘Tą dieną ir tomis valando
mis turi persiregistruoti visi 
senieji (tai yra šią mokyklą 
pernai metais lankę) mokiniai. 
Šios pareigos neatlikimas truk 
do normalų mokyklos darbą ir

X Ilona ir archit. Vytautas 
Rūbai rugpiūčio 25 d. susilaukė 
naujo prieauglio sūnaus. Moti
na ir sūnus jau yra namuose, 
Riverside, 111. Jie augina ir duk
relę. Nauju prieauglium džiau
giasi seneliai Literskiai, gyv. 
Willow Springs, ir Rūbai, gyv. 
Cicero.

x Ona Jucevičienė, marijonų 
geradarė, prašo pranešti, Ikad 
jos sūnus Stanley Jucevičius su 
šeima anksčiau gyvenęs Bervvyn, 
III., dabar išsikėlė į Automatic 
Electric Co., Huntsville, Alaba- 
ma.

X Dariaus - Girėno lit. mo
kykla, rugsėjo mėn. 6 d. 9 vai. 
ryto, Nightingale miesto mo-

tadienį, rugsėjo 13 d. 9 vai. ry
to.

LIETUVA TĖVYNE MC8Ų
Šiais pačiais prasmingiausiais 

mūsų tautos himno žodžiais pa
vadintas naujasis geografijos 
vadovėlis. Pačių autorių žo 
džiais; “Tėvynės pažinimo ir 
trumpo geografijos kurso kons
pektas lituanistinėms mokyk
loms”. Išleido Kristijono Done
laičio mokykla, Chicagoje 1968 
m. Autorės: O. Faulikienė, 8. 
Jclionienė ir S. Buroklenė Jau

sąrašų sudarinėjimą. Tėvai pra | į rankas paėmus, malonu darosi, 
šomi tą dieną sumokėti pirmojo kad toks Ikietais apvailkala.s ir
pusmečio mokestį už mokslą. 
Tos pareigos atlikimas labai pa
lengvins Tėvų komiteto darbą.

9 vad. 39 min. prasideda pa
taisų egzaminai ii' vasaros dar 
bų patikrinimas. Laiku neatvy
kę bus paliekami antrus metus 
toje pačioje klasėje.

10 vai. prasideda naujų moki
nių priėmimas. Iš anksto nerei
kia jokių prašymų siųsti. Priė-

kyklos patalpose, 5300 i3» Rock-j mimo sąlygos labai paprastos. 
well avė, registruos mokinius į į Baigę pr adinės mokyklos 8 sk.
Vaikų
rius.

Darželį ir visus 8 sky- {su lit. pamokomis priimami į 5 
kl. be egzaminų. Nebaigę turi

X Chicagos lietuvių “Kęstu- j laikyti egz. iš pradinės mokyk- 
čio” pašalpos klubo mėnesinis los kurso.

aukso raidėmis papuoštas vado 
•> ėlis pasieks mūsų mokyklų k h 
scs. Prie jo išleidimo prisidėjo 
■visa eilė asmenų, išvardintų va
dovėlio viename puslapyje. Gra
žu, kad savo pinigine anka pri
sideda prie jaunosios kartos t uk 
Įėjimo. Vieni mokytojai be tėvų 
komiteto pagalbos neįstengtų 
įgyvendinti ir ideališkiausias 
mintis. Autorės, būdamos įgudu 
s:os# mokytojos, suprasdamos 
šių dienų vaiko ir laito rib s Va
rną, stengėsi sutrauktai aplbu-

IŠ ARTI IR TOLI

j. A. VALSTYBĖSE *«yti Bostone gyvenantiems nų. Čia ją ištiko širdies smūgis. 
— Varpas nr. 9 jau baigia- skautininkams. Suvažiavimo da-. — Dail. Ievos Pocienės, škul

iu m s spausdinti ir greitu laiku ty™! registracija baigiasi š. m. ptorės, darbų paroda buvo su
birs išsiuntinėtas skaitytojams rugsėjo mėn. 25 a. i ruošta R. Bolton meno galerijo-
bei platintojams, šiame numery- Visais suvažiavimo reikalais je, Geelonge. Parduota 13 skulp^ 
je, (be studijinių straipsnių, bus prašome kreiptis pas K. Nenor- turų. Australų spauda ir visuo- 
aktualios publicistuos, poezijos, 44 Alban st. Dorchester, menė skulptorę gražiai įvertino, 
grožinės literatūros, dailės ’kū- Mass. 02124.
rinių nuotraukų ir platus recen- — BATUNui yra labai reika- — Vytautas Petruškevičius, 
zijų skyrius. Leidinys turės virš ini£a piniginė parama šios de- •buv- Lietuvos aviacijos atsargos 
200 puslapių. “Varpą” 1 Aidžią monstracijos rengimo išlakioms kapitonas, _ jnirė^ darbovietėje, 
Varpininkų filisterių d-ja. Reda- padengti. BATUNas tikisi susi-
guoja A. Kučys. j laukti paramos iš visuomenės ir

— BATUNas išleidžia 50,000 iš ganizacijų. Aukas siųsti 
kėjo tokio susidomėjimo taip United APPeal vaifdu-

širdies smūgio ištiktas. Palaido
tas Centiennial kapinėse.

pabaltiečių dėl įvykstančios d 
monstracijos prie Jungtinių Tau 
’ų New Yorke. BATUNo įstai
gos telefonas (212 — 828 2zTi) 
yra laibai apkrautas, ypač va
karais, nes aptarnauja visas 
tris Pabaltijo tautas. Jeigu į- 
f-taigos telefono linija užimta, 
informacijų reikalu, tada skam
binkit tiesiog BATUNo vykdo
majam pirmininkui Kęstučiui 
Mūriui (516) 935-0896.

— Lietuvių skautų sąjungos 
tarybos pirmąją yra paskelbusi 
sąjungos korespondencinį suva
žiavimą. Suvažiavimo tikslas — 
Išrinkti naują sąjungos vadovy
bę ateinantiems trims metams 
ir aptarti sąjungos veiklą, patei
kiant savo pasiūlymus. Suva
žiavimo prezidiumą, pavesta su-

United Baltic 
2789 Eldhurz Avė., Bronx, N. Y. 
1G465.

— E. Urbonas ir R. Merkys 
lankys šv Bonaventūros gim
naziją, kuri yra netoli Racine, 
Wis. Gimnazijos vadovybė mie
lai sutiko, kad būtų dėstoma ir 
lietuvių kalba. Į šią mokyklą 
jau įstojo 25 lietuviukai.

tavęs. Leidinyje gausu iliusrra- 
eijų. Medžiagos autorės sėmėsi 
iš mūsų geografų — Br. Kvik
lio, A. Bendoriaus. Panaudoja 
mos jų žinių lobyną ir savo kons 
paktus jos jaučiasi atidavusios 
didelę duoklę čia augančiam ir 
bręstančiam jaunimui. Kristijo
no Donelaičio mokykla, yra iš
leidusi ir visą eilę Lietuvių kal-

Lietuvės keliauninkės Romoje. Iš 
k.: G. Bielskienė, J. Bielskutė, Gr. 
Bičiūnaitė ir Z. Akalina tė.

AUSTRALUI)!
— Gražina Butą u skaitė* - Fi-

rinauskienė mirė Adelaidėje, su 
laukusi vos 50 metų amžiaus. 

Ieva Pocienė, skulptorė,
bo3 ir aplinkos pažinimo prati- gyvenanti Adelaidėje, vis dau- 
mų Leidinius galima gauti pas 
mokyklos vedėją Julių 6ir*a,
6143 S. Slacramento Avė., Chi-

— Nidos knygų leidykla Lon-* 
done ir vasaros metu savo dar
bų nesustabdė, šiuo metu ji 
spausdina sieninį kasdieninį (nu 
plėšiamą) kalendorių 1970 me
tams.

— Eilė lietuvių iš JAV ir Ka
nados nuolat aplanko Lietuvių 
įstaigas ir jų namus Londone. 
Paskutiniu metu lankėsi: Euge-^ 
nijus Paulius su žmona, kun. 
Ant. Saulaitis ISJ, Algis Zapa
rackas, Tamoiiūnai, dr. R. Šlia- 
žas su žmona, Biilskienė su dūk 
ra, Cibai ir eilė kitų.

— “Vilties” sporto klubas 
sėkmingai veikia Wolveriuamp- 
tone ir aktyviai reiškiasi spor
tiškame gyvenime. Rugsėjo 13 
d., baigiant sezoną, ruošiamas 
jaukus vakaras.

— A. a. Petras Čeponis mirė 
Langley Mill, sulaukęs tik 55 
metų amžiaus. Velionis buvo 
geras lietuvis, puikus darbinin
kas, sąžiningas žmogus, visoke-# 
riopai pavyzdingas.

Xi Raymond Mikaljunas, Da
riaus-Girėno posto 271 korman- 
dierius, neseniai gavo svarbias 
ir atsakingas pareigas Ameri
kos legijono 4 apygardos tary 
boję.

X Sol. Dalios Kučėnienės pir
masis didelis koncertas, akom
panuojant komp. Dariui Lapins
kui, įvyks spalio 4 d., 8 vai. v, 
Jaunimo Centre. Koncertą ren
gia LDK Birutės dr. Centro 
Valdyba Chicagoje. Pakvietimus 
galima įsigyti Marginiuose ir 
pas birutininkės. Visuomenė ma
loniai prašoma gausiai atsilan
kyti. (pr.)

X Duodamos privačiai (Mar
ąuette Parke) prancūzų kalbos 
pamokos. Skambinti 476-3367.

(sk.)
X Kas turi kokių klausimų 

akcijų pirkimo ir pardavimo 
reikalais, prašoma kreiptis į 
stockbrokerį Arūną Vasį, Howe, 
Barnes & Johnson, Ine., telf. 
782-9600. (sk.)

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgain, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
FI 6-1234. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

(sk.)

x Ieškomi DOMAS ir JONAS 
ANTANAVICIAI arba jų sūnūs ir 
dukterys. Ieško Barboros Antaną

narių susirinkimas įvyks sekma 
dienį, rugsėjo mėn. 7 d., 1 vai. 
p.m., Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd iStbreet. Kartu pra
nešama, susirgus ilgamečiam fi
nansų raštininkui J. A. Simana
vičiui tas- pareigas perėmė Leo
nas Giniotis, gyv. 2222 W. 24th 
Street. Visi nariai prašomi kreip 
tis pas naująjį fin. raštininką 
tel. 376-3980.

X L. M. klubų federacijos
Chicagos klubo pirmasis po va
saros atostogų narių susirinki
mas įvyks rūgs. 7 d. 3 v. p.p. 
Jaunimo Centre. Bus tariamasi 
artėjančio Julijos Rajauskaitės 
fortepiano rečitalio reikalu, 
kuris įvyks rūgs. 20 d. 7 v. 30 
m. Jaunimo Centre. Klubo val
dyba prašo nares ir prijaučian
čius šiam pasaulio lietuvių mo
terų vienetui, šiame susirinki
me dalyvauti.

X Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos vėliava 'bus šventinama 
Tėvų jėzuitų koplyčioje šį sek
madienį. Iškilmės bus 1 vai. po 
p. Vyčių salėje.

X Paul Bagwell, 1904 W. 34 
PI ir Adam Anderson, 6611 !So. 
Campbell Avė., buvo išrinkti į 
Amerikos legijono 4 apygardos 
tarybą, pirmasis adjutanto, an
trasis iždininko pareigoms.

Pamokos prasidės kitą šeš-

x Ateitininkų sendraugių
(Chicago) skyriaus narių susi
rinkimas įvyksta rugsėjo 5 die
ną 8 vai. vakare Jaunimo cen
tre. Programoje: Pereitų metų 
veiklios apžvalga, atsakymų į 
aniketos klausimus nagrinėjimas, 
naujosios valdybos rinkimai. 
Po susirinkimo _  kava su py
ragaičiais. Prašome visus kuo 
skaitlingiau dalyvauti.

X Audronė VaJinevičiūtė, so
listė, iš Paryžiaus atskrido į 
Chicagą ir apsistojo pas savo 
gimines. Paryžiuje ji yra .kon
certavusi televizijos ir kino pro
gramoje.

X Vladą Ambra zą, 3701 W. 
66 Str., mirtis ištiko kai jis vy
ko Į darbą, jis krito prie auto
buso, 'širdies smūgio ištiktas.

X Mykolas Kalniantas, buv. 
Liet. kariuom, pulkin. ir šaulys, 
ilgesnį laiką gyvenęs P. šilo na 
muose, prie 55 ir Union gatvių, 
rugpiūčio 12 d. išėjo iš savo na
mų ir negrįžo. Dabar jis suras
tas ir paguldytas ligoninėn.

X Alv ūdas rengia visų lietu
vių išvyką į kriaušių, obuolių 
sodus, panijdorų daržus, šį sek
madienį, rugsėjo 7 d., 8 v. ryto

Kas modeliuos Madų pa- Jaunimo Centro išvykstama 
greitkeliu į už 80 mylių Bridg- 
man, Mich. Visi kviečiami.

dinti žymesniąsias Lietuvos vie cago, Rl. 60629. Valiulienė

Viešnias St. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Iš k. Mrs. M. Paled- 
zus iš S. Bostono, K. Pilipauskienė ir P. Pilipauskaitė (čikagiškės) ir Z. 
Tautvaišaitė iš Quincy, Mass.

CHICAGOS ŽINIOS

X
rodo j? Ateikite rugsėjo 27 ar 
28 d. į Jaunimo Centrą ir nenu
sivilsite. Bilietus įsigykite iš 
anksto Marginiuose (pr.)

X Chicagos Meškeriotojų - 
Medžiotojų Klubas kviečia visus 
i gegužinę rugsėjo 7 d., tuoj po
piet, Bruzgulienės Sode, prie 
Tautinių kapinių. Bus įvairių 
vailgių, gėrimų ir šokiai grojant 
Ramonio orkestrui. (,pr.)

X Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti į linksmą ge- 
gegužinę, rugsėjo 14 d., O. Bruz-

vlčiūtės Jankauskienės jauniausias gulienės socle, 8274 KO. Kean 
sūnus. Atsiliepti adresu: Antanas Xve. Sofkiain gros K. Ramanaus-lonLatlfilzaO Tolfioi ««a »Ohqc .Tono"

. ko orkestras. Pradžia 12 vai.
UM

Jankauskas, Telšių rajonas, Joną' 
|N)lio paštas, Bargdžių kaimas,, 
AdlhuiUiiiių I

giau ir sėkmingiau reiškiasi 
skulptūros darbuose.

— Vytautas Petruškevičius, 
buv. Lietuvos aviacijos kapito
nas, staiga ir netikėtai mirė. 
— Kun. IS. Gaidelis, SJ, Latvijo

je gimęs ir augęs lietuvis, nese
niai atšventė Savo kunigystės 25 
metų sukaktį. Šia proga Haw- 
thome buvo koncelebruojamos 
šv. Mišios, kuriose dalyvavo ir

iimmiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
POILSIS ANT LAIPTV
VYTAUTAS KAROSAS

Naujas liuksusinis poezijos lei
dinys, didelio formato, K. Vesel
kos pieštu tituliniu puslapiu, kie-* 
tais viršeliais. Kaina 4.00 dol.

Knyga išleista po autoriaus 
mirties. J. Strolia įvade rašo, kad 
autoriui kūryba buvo siekimas 
amžinųjų žmonijos idealų: gro
žio, gėrio ir tiesos.

Ta nuotaika dvelkia ir visa V. 
Karoso poezija, kurioje gyvenimo 
džiaugsmas, nors ir perpintas 
kančia, niekada neleidžia praras-

kun. P. Dauknys. Kun. Gaidelis ti vilties, nes nemirtinga žmo- A

MOKSLAS PRASIDĖJO

Mokslas jau prasidėjo Chica
gos viešose mokyklose, šįmet 
jas lanko 586,000 moksleivių. 
Apie 24,000 mokytojų džiaugia
si, kad jiems algos buvo pakel
tos $100 mėnesiui.

SAUSAS RUGPICTIS
Rugpiūčio mėnuo Chicagoje 

buvo labai sausas Lietaus bu
vo tiktai 1.11 colio. Vidutiniai 
turėjo būti 3.16 colio. Rugsėjo 
mėnesyje laukiama apie 2.74 
colio lietaus.

Dariaus-Girėno lituanistinė mokykla rūgs. 6 d. 9 vai. ryto Nightingale 
mokyklos patalpose, 5300 So. Rockwell Avė., pradeda mokslo metus. 
Registruos mokinius į vaikų darželj ir visjus 8 skyrius. Čia matome dalį 
mokinių su mokytojais h tėvais.

ŽUVO ŠVENČIŲ METU
Darbo dienos savaitgalyje 

618 asmenų žuvo 
nelaimėse. Buvo 
kad žus iki 725. Pačioje Chica
goje švenčių proga įvylko 1,666 
nelaimės, kuriose žuvo keturi ir 
278 buvo sužeisti. Už girtą va
žiavimą areštuoti 142 piliečiai.

ILLINOIS VALSTIJOS 
MOKESČIAI

Rugpiūčio mėnesį Illinois vals 
tijos iždas iš mokesčių nuo pa
jamų gavo $2,467,938. Mokes
čiai įsigalėjo rugp. 1 d. Valsty
bės finansų departamentas da
lį mokesčių gražina vietos savi- 
va'ldylboms, šį kartą $205,000. 
LAIKRAŠTINIS POPIERIUS

Amerikos laikraščių leidėjų 
sąjungai iš Chicagos raštinės 
pranešė, ikad liepos mėnesį Ame
rikoje sunaudota 723,392 tonos 
laikraštinio popieriaus.

AUTOMOBILISTŲ SEIMAS
Rūgs. 8 d. Palmer House vieš 

| būtyje prasideda 67-tas meti
nis Amerikos automobilistų su

dirba kaip latvių katalikų kape
lionas Melboume.

•H. RRITfiH’JO’
— Vytautas Volodka apleido 

Melboumą ir išplaukė į Romą, 
kur gyvens Šv. Kazimiero kole
gijoje ir ruošis kunigystei. Į Mei 
bourną jis prieš porą metų atvy
ko iš Lietuvos.

_ Aldona Kasperaitienė (Ba
cevičiūtė) mirė sulaukusi 40 me 
tų amžiaus. Palaidota Melbour- 
no Cheltenham kapinėse.

— Konstancija Žilinskienė 
(Gražytė) pasimirė Melboume, 
71 m. amžiaus. Buvo gimusi Sve 
dbsų apylinkėje. Prieš metus 
buvo atvykusi iš Lietuvos aplan 

automašinų dukters ir žento Ermi-
pranašauta,

gaus siela skirta amžinybei.
Patrauklus savo išvaizda, pa

kiliai nuotaikingas savo turiniu 
ir maloniai muzikalus savo poe
tine forma leidinys tinka kaip 
dovana bet kokia proga.

Gaunama Drauge. Illinois gy
ventojai prie knygos kainos pra
šomi pridėti 5 proc. mokesčiams.
iiiiiiuiiiiiimiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00.
III ir IV tom. — 3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:
LIETUVIŲ POEZIJOS

ANTOLOGIJA . . . $7.00
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 

ANTOLOGIJA I dalis $6.00
LIETUVIU BELETRISTIKOS 

ANTOLOGIJA U dai. $10.00
Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 

klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais i” 
baigiant Kaziu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu.

Šis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa
vo tautos atsiekimais.

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ
3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50 

III tom. — 3.00

Knygos gaunamos “Drauge”, 
jungos (AAA) seimas, įkuriame Illinois gyventojai prie knygos
dalyvaus daugiau 1,000 delega
tų. Sąjunga giriasi turinti iki 
12 mil. naii^.

kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

IfARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. — 3.50
II tom. — 2.00

III tom. — 3.00
IV tom. — 3.50 

Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.


