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Diktatoriai išvengė 
susitikimo laidotuvėse
HONG KONG. — Diktato

riaus Ho Chi Minh kūną aplan
kiusi komunistinės Kimios de 
legacija su Chou En-lai gi-įzo 
atgal, kad taip išvengtų susiti
kimo su kitos komunistinės ša
lies Sov. Rusijos diktatorium 
Kosyginu. Buvo svarstoma, kaip 
šių dviejų komunistinių, vienas 
kitą šlykščiai spaudoje puolan
čių, kraštų aukštieji asmenys 
susitiks diktatoriaus laidotuvė
se, tačiau komunistine Kinija to 
susitikimo išvengė, taro tikra 
prasme nusileisdama Maskvai, 
kadangi Kosyginas gilės dabar 
būti pirmojo kėdėje. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį. Žmonės lan
ko pašarvotą Minh, gi laikraš
čiuose laidotuvės maišonos su 
antiamerikietiška akcija, vis ne
užmirštant, koks did?lis buvo 
velionis ir kokia pikta Amerika, 
ginanti Pietų Vietnamą

Maskvos ir Jugoslavijos
ministeriu pasitarimai

BELGRADAS. — Komunisti
nės Rusijos užsienio reikalų mi
nisteris Gromvko ir Jugoslavi
jos užs. reik. min. Tepavac, ta-
rėsi Europos politiniais reika- .gyventojus budėti ir laukti to- 
lais. Taip praneša Jugoslavijos j limesnių civilių gyventojų puo- 
radijas. Gromyko atvykęs pen- limo.
ketai dienų. | Amerikos karinė vadovybė

Pavergtosios Lietuvos 
vienkiemių likimas
“1978 metais vienkiemių Lie

tuvoje nebebus”, — nė nesumirk
sėjusi pareiškė ŠVYTURY (1969- 
12)... istorijos mokslų kandidatė 
Angelė Vyšniauskaitė. Kaip is
torikai, gal tokia fantastiška 
pranašystė ir atleistina, nesgi tai 
jai gana svetima sritis. Nei ji 
planuoja, nei stato, iš kur jai ži
not, kad vienkiemių galėtų nebe
būti, jei gyvenvietėse būtų pas
tatyta .330 tūkstančių naujų bu
tų (V. Vazalinsko apskaičiavi
mu. Kad tai įvyktų per ateinan
čius 8 metus, reiktų pastatyti kas
met po 40 tūkstančių butų. Bet 
tuo tarpu šiemet planuota (sva
jota) pastatyti tik šeši tūkstan
čiai. Ar pasiseks, dar neužtikrin
ta. Kas gali tikėti, kad statybos; 
tempas staiga pagreitėtų šešerio- 
pai ar septyneriopai? Nebent tik 
dabartyje nesusivaikanti istorikė..

Kas tebeglūdi seniuosiuose tro
besiuose

Galimas dalykas, kad istorikė 
tokį vienkiemių išnykimo termi-

laiku apsaugoti... Ryšium su me
lioravimo darbais kraštotyrinin
kų tiesioginis uždavinys surasti,

.. ~ , suregistruoti ir išgelbėti nuo su-ną mini ir kitu sumetimu. Gal _
. , x. . . . , j- xi naikinimo mobiliuosius kultūrosnori kraštotyrininkus pagązdinti

ir suraginti, kad paskubėtų rink
ti senuose vienkiemiuose dar iš
likusią etnografinę medžiagą, ku
ri gali išnykti daug greičiau, ne
gu vienkiemiai. Kokia padėtis 
Lietuvoj šiuo požiūriu, ji dėsto 
kompetentingai ir įtikinančiai, 
Kas tebeglūdi senuose Lietuvos 
trobesiuose? Istorikė štai ką sako:
“Lietuvis visais laikais mėgo so

dybas puošti medžiais gėlėmis, o 
pastatus - pjaustytomis antlangė- 
mis, vėjalenčių karnizais, stogų 
žirgeliais, prieangio kolonėlėmis, 
tvorelėmis, ornamentuotomis lan 
ginėmis ir durimis, liaudies meis
trų kalvių sukurtais įvairiausių 
formų geležiniais durų apkaus
tais. O kur dar liaudies skulpto
rių medinės statulėlės, buvusios 
beveik kiekkvienos sodybos sto
gastulpiuose, koplytstulpiuose. 
Mūsų dienomis maža jų 
užsiliko pakelėse, senosios 
XIX amžiaus sodybose. Liaudies 
skulptūros sunyko, liaudies me
no ‘mylėtojai’ jas išgrobstė priva-

PIETŲ VIETNAMAS ATMETĖ 
PALIAUBŲ PAS1ŪEYMA

Komunistai niekada paliaubų, nesilaikę

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo vyriausybė pranešė vakar, 
kad ji atmetanti Šiaurės komu
nistų pasiūlytas paliaubas Ho 
Chi Minh mirties proga, kurios 
turėjo prasidėti šį pirmadienį 1 
vai. r., Chicagos laiku 12 vai. d. 
P. Vietnamo prez. Nguyen 
Thieau paskelbė, kad vyriausy
bė nutarė nepagerbti mirusio 
diktatoriaus, kadangi komunis
tiniai priešai kaip tik, jam mi
rus, sustiprino visų Vietnamo 
miestų puolimą.

Vyriausybė skelbia, kad pas
tarųjų dienų laikotarpyje ko
munistiniai banditai ypač pra
dėję pulti miestus ir bazes, žu
dydami nekaltus žmones, ap
šaudydami civilius gyventojus, 
jie taip esą tęsia Minh proleta
rinę revoliuciją. Kaip žinome iš 
patirties, komunistai niekada 
nesilaikė paliaubų, jie visada 
jas laužydavo, nepaisant, kad 
jie tų paliaubų patys prašyda
vo. Todėl vyriausybė kviečia

tiems rinkiniams. Ši mažoji liau
dies architektūra, puošė senąsias 
lietuvių sodybas, teikė joms jau
kumo ir nacionalinio savitumo”.

“Nuo žemės paviršiaus dings
ta tūkstančiai senovės paminklų. 
Dingsta taip kaip Vakarų Eu 
ropos šalyse jie dingo XIX amžiu
je ar dar seniau. Lietuvą aplan
kęs žymus švedų etnografas Si- 
gurdas Eriksonas 1938 metais 
rašė: “Lietuva yra aukso duobė 
etnologijos mokslui. Čia esanti 
medžiaga dar gyva, tuo tarpu kai 
kituose kraštuose toji medžiaga 
jau seniai išmirusi, kar
tais nė pėdsakų nepalikusi, be jos 
sunku kartais net atskiras moks
lines problemas išspręsti”.

“Iškeliant vienkiemius ši ‘et
nografijos aukso duobė’ bus už
versta užmaršties dulkėmis. Ne
teksime lietuvių etnografijos
mokslui viso to, ko nesuskubome tai gali patarnauti Tėviškės mu-

paminklus — griaunamuose pas
tatuose esančius senovinius bui
ties reikmenis ir darbo įrankius. 
Kur įmanoma, reikia detaliau 
užfiksuoti nuotraukose ir pieši
niuose bei brėžiniuose pačias so
dybas. Kaip tai padaryti, nurody
ta Istorijos instituto išplatintose 
anketose ir ‘kraštotyros’ leidi
niuose. Būtina suregistruoti visą 
griaunamos sodybos savininko in
ventorių, tiek senovinį, tiek da
bartinį, pavyzdžiui, fabrikinės ga 
mybos įrankius, buities reikme
nis, drabužius, audinius, susisie
kimo priemones. Tai atspindės 
šiuolaikinį kaimo civilizacijos 
laipsnį, o po kurio laiko bus di
delės vertės istorinė medžiaga, 
kaip kad šiandien yra nepapras
tai vertinga Kauno M. K. Čiurlio
nio dailės muziejaus 1936 metų 
etnografinės ekspedicijose suin- 
ventorintų sodybų medžiaga”.

“Kraštotyros draugijos suva
žiavimas džiaugėsi draugijon su
būręs 26 tūkstančius kraštotyri
ninkų... Deja ne visi kraštotyri-

jokių įsakymų ryšium su komu
nistų pasiūlytom paliaubom ne
paskelbė.

Stipriai puola bazes
Komunistai stipriai apšaudė 

Amerikos Green Beret bazę, iš
mesdami 300 artilerijos sviedi
nių. Žuvo trys amerikiečiai. Ba
zė yra žinoma Duc Phong var
du, 79 mylios nuo Saigono.

Prisiminė karo 
nuostolius

BONNA. — Prez. Gustav Hei- 
nemann, 70 m., pareiškė, kad 
Vakarų Vokietija turi stengtis 
gerinti savo santykius su kai
mynais, ypač lenkais, kad būtų 
išvengta tolimesnių karų. Pa
reiškimas padarytas minint nuo 
karo pradžios 30 metų sukak
tį. Esą, pasaulis negali užmirš 
ti, kad karo metu žuvo 55 mil. 
žmonių, o didelis dalis tapo be
namiais.

• Svetlana Aleliu jeva. Sta’i' o 
duktė, pabėgusi iš kruvinojo, 
Sov. Rusijos režimo parašė 
naują knygą “Only One Year”.

— James A. Pike, buv. epis- 
kopalų vyskupo, kūns rastas 
netoli Mirties jūros, ku buvo 
dingęs.

ninkai žino, kad medinės klum- įojtjog vyriausybės de-
pės, medpadžiai, keturpalis ar 
penkiapalis senelės sijonas toks 
pat vertingas mūsų liaudies isto
rijos paminklas, kaip ir akmeni
nis kirvukas ar senovinių laikų 
papuošalas”.

Etnografinis muziejus

Prie Kauno marių, steigiama
me Liaudies buities, arba Tėviš
kės muziejuje, jau statomas 12- 
asis perkeltas pastatas. Čia atvi
rame ore bus įrengtas muziejus, 
atstovaujantis visos Lietuvos et
nografiniams rajonams. Bus at
kurtas tikras praeities laikų vals
tiečių gyvenimas: čia bus ir au
tentiškų namų apyvokos daiktų, 
ir darbo įrankių, tose sodybose 
gyveną žmonės dėvės praeities 
šimtmečiams būdingais auten
tiškais drabužiais. Vadinasi, vi
sokiausi griaunamų sodybų daik-

ziejui. Tik tuos daiktus meliora
toriai, kraštotyrininkai turi ap
saugoti nuo sunaikinimo ir apie 
juos informuoti Tėviškės muzie
jų (Kaunas, Muziejaus g. 13)”.

Taip dedamos pastangos, kad 
Lietuva liktų ne visiškai nutrin
ta nuo žemės veido... (Elta)

Kukurūzų augintojas Joe Bray, demonstruoja Missouri valstijos farmerių draugijos tyrimo centre nau
ją aparatą, kuris nemeta dūmų, nešaudo kulkų, tačiau sukelia triukšmą, kuris išgąsdina paukščius ir 
kitus kenkėjus, atlekiančius grūdų. į

Neseniai prez. Nixono paskirtieji JAV am basa i oriai susitikę prezidento vasaros rūmuose Californi- 
j°j Iš k. j d.: T. S. Belcher, paskirtas ambasadorium j Perų, L. C. Mecher (Rumuniją), W. L. Rice (Aus
traliją), prez. Nixon, E. R, Donovian (ambasadorė Barbados saloms), L. I. Replogle (Islandija) ir A. 
W. Schimidt (Kanada).

LOTYNU AMERIKOJE 
TERORAS AUGA

Teroristų ir vyriausybės mainai pažeidžią 
Brazilijos garbę

RIO DE JANFIRO. — Bra
zilijos oro pajėgų lėktuvas iš
gabeno iš miesto i Meksiką 13 
politinių kalinių, kuriuos jie tu
rėjo ten paleisti už tai, kad te
roristai pa’eistų. pagrobtąjį 
amerikieti ambasadorių C. B. 
Elbrick. Ambasadorius turėjo 
būti paleistas vakar po pietų, 
Keturmotoris C-130 Hercules 
lėktuvas kitus du kalinius turė
jo paimti pakelėje iš kitų mies
tų. Vienas Brazilijos kapitonas 
išreiškęs maždaug daugelio min-

rybos su banditais pažeidžia vi
sos Brazilijos garbę.

Visa eilė užpuolimų

Amerikos tarnautojams jau 
pasidarė labai pavojinga tar
nauti Lotynų Amerikos kraš
tuose. Amerikos ambasadoriaus 
Brazilijoj C. B. Elbrick pagrobi
mas yra tik teroro aktyvinimas, 
nes jau anksčiau pasitaikė to
kių teroristinių veiksmų ir jų, 
pasak teroristų pranešimų, vis 
būsią daugiau. Visa tai yra au
gant revoliuciniam sąjūdžiui. 
1968 m. spalio mėnesi buvo nu
žudytas amerikieti r kapt. Char
les Chandler Sao Pau’o mieste 
Brazilijoj. Jis buvo Vietnamo 
veteranas, buvo nemilitarinių 
fondų pasiųstas į Sao Paulo 
universitetą ir nušautas prie 
savo namų, kaip kerštui už tai, 
kad Amerika kovoja Vietname.

1968 m. rugpiūčio 28 d. JAV 
ambasadorius Gvatemaloj John 
Gordon Mein buvo nužudytas 
teroristų, kai jis grįžo iš rezi
dencijos į ambasadą. Dėl jo mir
ties kaltinama Castrininkų gru

pė (PAR). Jig taip pat buvo 
norimas pagrobti, bet buvo nu
šautas, kai bandė pabėgti.

1968 m. sausio 16 d. iš pra
važiuojančios mašinos du Ame
rikos kariai Gvatemaloj ir su
žeisti kiti du. Pulk. Weber buvo 
vadas JAV karinės grupės Gva
temaloj, gi Įeit. cmdr. Munro 
buvo laivyho sekcijos vadas. 
Abu jie žuvo. Juos nužudant at
keršyta už tai, kad buvusi de
šiniųjų teroristų nužudyta Gva
temalos grožio karalienė.

1965 m. sausio 8 d. Amerikos 
konsulas Temp'e Wanamakeif 
Argentinoj buvo peršautas iš 
važiuojančios mašinos, šiam 
vykstant namo.

JAV KVIEČIA MASKVA IR 
PEKINĄ NEKARIAUTI

NEW YORK. — Amerika 
praėjusį savaitgalį padarė pir
mą aukštesnio pareigūno lūpo
mis įspėjimą, kad Sov. Rusija 
ir raudonoji Kinija stengtųsi iš
vengti karo. Tokį pareiškimą 
padarė JAV pasekretorius El- 
liott L. Richardson. Jis pastebė
jo, kad būtų labai bloga, jei tų 
tautų ginčai įsiliepsnotų į pavo
jų taikai ir saugumui. Perspėji
mas atėjo todėl, kadangi vis 
dažnėja pasienio susirėmimai, 
aštrėja žodžių kovos ir Sov. Ru
sija jau ieško, kokia būtų kitų 
kraštų komunistų partijų reak
cija, jei ji smogtų kom. Kinijos 
atominėms jėgainėms. Pasekre- 
toriaus žodis buvo nušviesti

į **5Ufe*
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Teroristų grupės kelia daug 
rūpesčio ne tik JAV ar kitų 
valstybių atstovams, bet ir 
krašto saugumui.

10,000 R. Vokietijos 
kalėjimuose

Persekioja dėl politinių 
įsitikinimų

BERLYNAS. — Laisvųjų ju
ristų komitetas paskelbė, kad 
nuo “gėdos sienos” Berlyne pa
statymo, per aštuonerius me
tus, Rytų Vokietijos režimas 
dėl politinių “nusikaltimų” su
ėmė 10,090 gyventojų.

• Amerikoje yra 1,600 uni
versitetų ir kolegijų.

'• Ilgiausių metų... sugiedojo 
Amar kaimo gyventojai susi
tuokusiems “jauniesiems’’ — 
Jorge, 95 m. amž., vedė Mariją, 
90 m. amžiaus.

prez. Nixono nuomonę, ypač po 
jo kelionės Azijos kraštuose.

Riohardsono žodis atspindėjo 
jau seniau duotą valstybės sekr. 
Rogers pareiškimą, kad JAV 
siekg su abiems komunistiniais 
kraštais geresnių santykių. Ri- 
chardsonas pastebėjo, kad Ame 
rika nenori naudotis tų dviejų 
kraštų nesutarimu ir ių ideolo
ginis ginčas nesąs Amerikos 
reikalas. Savo kalboie Richard
son pabrėžė, kad dabartinė prez. 
Nixono politika yra pasitarimų 
era. Jis taip pat pabrėžė, kad 
Amerika nesiduos Kinijai su
trukdyti siekti geresnių santy
kių su Sov. Rusija, taip pat 
Amerika nesiduos Maskvos 
gundymams nuo’at blogintu san 
tykius su kom. Kinija. JPaaukre- 
torius kalbėjo Amerikos Politi
nių mokslų draugijai.

• Rusų delegacija, gen Jepiševo 
vadovaujama, po 16 dienų viešna
gės Čekoslovakijoje, grįžo į Mas
kvą.

Kalendorius
Rugsėjo 8 d.: Švč. P. Mari

jos gimimas, Tautos šventė, šv. 
Adrijonas, šv. Ina, Gerutis, 
Daumantė.

Rugsėjo 9 d.: šv. Petras klav., 
šv. Ozana, Vylius, Ramunė.

Saulė teka 6:12 v., leidžiasi 
7:14 v.

Oras
Chicagoje ir apyl. vėsiau. 

Temperatūra apie 70 1. Galimas 
lietus.

Mirė sol. Aleksandras 
Kutkus

CHICAGO, m. — A. a. buvęs 
Lietuvos operos sol. Aleksand
ras Kutkus mirė rugsėjo 6 d., 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Velio
nis buvo gimęs 1889 m. balan
džio 6 d. Svėdasų valsč. Teisių 
fakultetą baigė Petrapily. 1913- 
1916 m. studijavo dainavimą 
Petrapilio liaudies konservatori
joj. Rusų operoje pradėjo dai
nuot 1919 m. Sevastopoly. .1922 
m. grįžo į Lietuvą ir čia pradė
jo dirbti Valstybės operos teat
re, kartu su K. Petrausku, pa
kaitom dainuodamas pirmaei
lius tenoro vaidmenis, kurių sa
vo repertuare turėjo daugiau 
40. Su pertraukomis dirbo ligi 
vokiečių okupacijos Kauno kon
servatorijoje.

Velionis yra mūsų spaudoje 
rašęs visą eilę straipsnių, yra 
išleidęs savo atsiminimų knygą. 
Artėjant antrajai komunistų 
okupacijai, pasitraukė į Vaka- 

! rus, kur 1946 m. Uchtėje vado- 
1 vavo chorui, 1949 m. atvyko į 
' Chicagą. 1922 - 44 m. laikomi 
patys reikšmingiausi ir našiau
si a. a. sol. A. Kutkaus veiklos 
ir dainos metai. A. Kutkus bu
vo gilios muzikinės kultūros 
operos solistas, puikiai pažinęs 
operinę muziką, kuri jam padė
jo vaidmenis savaimingai inter
pretuoti. Neseniai buvo atšven
tęs 80 m. sukaktį.

Amerikiečių laivai 
Juodojoje jūroje

WASHINGTONAS. — Du 
amerikiečių laivai vėl įplauks į 
Juodąją jūrą, nepaisant, kad 
šiaip ši jūra yra laikoma Sov. 
Rusijos ežeru. Du amerikiečių 
kovos laivai USS Perry ir USS 
Norris įplauks į Juodąją jūrą 
rugsėjo 17 d. Kaip Žinome, lai
vai negali būti ginkluoti dau
giau kaip penkių colių diametro 
ginklais ir būti didesni negu 
10.000 tonų. Tačiau ir tokie lai
vai gadina Maskvai nervus, nes 
pats laivų plaukiojimas yra va
dinamas Amerikos vėliavos de
monstravimu. Toks demonstra
vimas buvo birželio mėnesį, ka
da nuo birželio 11 ligi 22 d. Juo
dojoj jūroj taip pat plaukiojo 
Amerikos laivai.

TRUMPAI
• New Yorke per porą dienų 

iškrito 6.2 colio lietaus. Tai di
džiausias lietus 25 metų laiko
tarpyje, kada 1944 m. rugsėjo 
13 -14 iškrito 7.7 colio.

Pskove, Sovietų Rusijoj, 
pradedamos atremontuoti kai 
kurios bažnyčios, manoma, kad 
komunistai, siekdami daugiau 
dolerių ir kitos stiprios valiu
tos, j tas vietas pradės įleisti 
turistus.

• Nukankino vaikutį. Sara- 
sotos, Fla., policijos viršininkas 
Boyers skelbia, kad suimtas gol
fo laukų savininkas Wilcox, 51., 
kuris su žmona nukankinę tik 
prieš porą mėnesių jų adoptuo 
tą 4 metų berniuką. Jis sumuš
tas mirė ligoninėje, kur jį pa
matę verkę visos gailestingos 
seserys. Abu ■ kaltinami žmog
žudyste, suimtieji nepaleidžia
mi už užstatą.

— Iš Libano 800 Irako pilie
čių per 24 valandas išvyko į Ira 
ką arba į Jordaną. Tai padarė 
paraginti savo vyriausybės, kuri 
yra priešinga Libano spaudos 
laisvei ir vyriausybės politikai. 
Libano spanda laisvai kritikuo
ja Sirijos vyriausybę ir ją su
darančią Baath (socialistų) par 
tiją. Taip pat Sirijoje buvo už
drausta tos partijos veikla. Dar 
apie 7000 irakiečių laukia grei
to išvykimo iš Libano.



2 DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. rugsėjo mėlį. 8 d.
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MOLOTOVO - RIBENTROPO 

SUOKALBIS

Šiais metais prisiminėm ir ki-
tiems priminėm visą eilę gėdin
gų dokumentų, Kremliaus val
dovų su Hitlerio patikėtiniais 
skaptai sudarytų prieš 30 metų. 
To? dokumentų serijos gale pa- 
žvelgtina i dar tris, gyviausiai 
parodančius, kaip anuomet buvo 
foaigta 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
pradėtoji Kremliaus valdovų su 
naciais prekyba Lietuvos žemė
mis ir gyvais žmonėmis, ūž ku
riuos grobikai vieni kitiems mo
kėjo grynais (auksiniais) pini
gais ir karui tęsti būtinomis me
džiagomis.

“Labai skubu — Slapta — 
Nr. 1638, rugpiūčio 12 d. — 
Maskva, 1940 m. rugp. 13 d. 
12,25 vai. Gauta 1940 m. rugp. 
13 d. 16,25 vai.

Molotovas šiandien įteikė 
man Lietuvos teritorijos juos
tos klausimu ilgą memorandu
mą, kur pareiškia, kad terito
rinė kompensacija Sov. S-gai 
nepriimtina, tačiau pažymi, jog 
Sov. S-ga pasirengusi sumokėti 
už tos teritorijos juostos paliki
mą Sov. S-gai 3,860,000 aukso 
dolerių (t. y. pusė sumos, kurią 
JAV sumokėjo Rusijai už Alias
kos perleidimą) auksu bei pre
kėmis, kaip Vokietija norėtų.

Memorandumo tekstas bus 
pasiųstas trečiadienį lėktuvu 
per kurjerį. Schulenburg.”

“Vokietijos ambasadorius So
vietų S-je (Schulenburg) Vokie
tijos užs. reikalų ministerijai — 
Telegrama — Maskva, 1940 m.

, rugsėjo 10 d. 17,58 vai. — Gau
ta 1940 m. rugsėjo 11 d. 20 vai. 
— Skubu, Nr. 1900, rugsėjo 
ll d. — Liečia: jūsų 10 d. tele
gramą Nr. 1649.
G Molotovas parodė didelio su
sidomėjimo pareiškimu, kurį aš 
keletą kartų turėjau pakartoti, 
kad “Reicho vyriausybė yra 
principe pasirengusi, gaudama 
atitinkamą kompensaciją, atsi
sakyti teisių į Lietuvos teritori
jos juostą, dėl kurios perleidi
mo (Vokietijai) buvo sutarta 
Maskvoje”. Turiu įspūdžio, kad 
Molotovas buvo patenkintas. 
Mano pareiškimą, kad pasiūly
toji kompensacija aiškiai mums 
nėra priimtina ir kad mes ruo
šiame kontra - pasiūlymą, Molo
tovas pasižymėjo nekomentuo
damas. Schulenburg”.

Ir pagaliau, dar vienas slap
tas protokolas:

“Vokietijos ambasadorius gra 
fas von Schulenburg, Vokietijos 
reicho vyriausybės įgaliotas, iš 
vienos pusės, ir SSSR Liaudies 
Komisarų Tarybos pirmininkas 
V. M. Molotovas, SSSR vyriau
sybės įgaliotas, iš antros pusės, 
susitarė šitaip:

1. Vokietijos reicho vyriau
sybė atsisako nuo savo preten
zijos į Lietuvos teritorijos juos
tą, minimą 1939 m. rugsėjo 28 d. 
papildomame slaptame proto
kole ir pažymėtą žemėlapyje, 
pridėtame prie protokolo;

2. SSSR vyriausybė yra pa- 
, sirengusi kompensuoti Vokie
tijos reicho vyriausybei už te
ritoriją, minimą šio protokolo 
pirmame punkte, mokėdama 
Vokietijai 7,500,000 aukso do

lerių, arba 31,500,000 reichamar 
kių.

SSSR vyriausybė 31.5 milio- 
no reichsmarkių sumokės šiuo 
būdu: vieną aštuntąją dalį, t. y. 
3,937,500 reichsmarkių, ne ge
ležies metalo tiekimais trijų 
mėnesių būvyje nuo šio proto
kolo pasirašymo dienos, o Ūku
sias septynias aštuntąsias dalis, 
arba 27,562,500 reichsmarkių, 
auksu, atskaitant iš vokiečių 
aukso mokėjimų, kuriuos Vo
kietija turi sumokėti 1941 m. 
vasario 11 d. pagal laiškus, pa
sikeistus tarp Vokietijos eko
nominės delegacijos pirmininko 
dr. Schnurre ir SSSR užs. pre
kybos liaudies komisaro pono 
A. J. Mikojano ryšium su 1941 
m. sausio 10 d. susitarimu dėl 
tarpusaviu tiekimų sutarties 
antrojo periodo metu pagal e- 
konominį susitarimą, 1940 na. 
vasario pasirašytą tarp Vokie
tijos reicho ir SSSR.

3. Šio protokolo surašyta po 
du originalinius egzempliorius 
vokiečių ir rusų kalbomis; pro
tokolas įgyja galios jį pasira
šius.

Maskva, 1941 m. sausio 10 4-
Už Vokietijos reicho vyriausy 

bę; Schulenburg (antspaudas)
SSSR vyriausybės įgaliojimu: 

V. Molotov (antspaudas)”
* -

Neišėjo į gera Molotovui, Sta
linui ir “ponui Mikojanui” tas 
neva pirkinys. 1941 metų paį- 
vasarį jie turėjo mokėti Hitle
riui už sutikimą leisti rusams 
pasilikti Lietuvos Užnemunėj;: 
teikė nerūdijančių metalų (šo
viniams lieti), teikė nemokamai 
kitokių gėrybių Hitlerio karo 
mašinai ruoštis naujiems žy
giams. Po pusšešto mėnesio nuo 
šio “pirkimo” Hitlerio karo mar 
šina. atsisuko prieš savo sąži
ninguosius tiekėjus...

Visi aiškinimaisi, esą, Stali
nas su Molotovu “naktimis ne
miegoję” besirūpindami, kaip 
čia savo kaimynus, jų tarpe ir 
Lietuvą, apsaugojus nuo karo 

aisybių, jau 1941 metais su
dužo j šipulius: nieke, net ir 
patys savęs tomis kombinacijo
mis jie nuo karo baisybių ne
išgelbėjo. Priešingai, iš savo 
gobšumo, jie padėjo toms bai
sybėms įsiliepsnoti. (Elta)

ARGHEOLOGUA PATVIRTI
NA LIUDIJIMĄ APIE KRISTŲ

Naujas archeologinės iškase
nos patvirtina senovės izraelio 
tautos istoriko Juozapo Flavi
jaus veikalų tikrumą — auten
tiškumą. Juozapas Flavijus, 
kaip žinoma, savo raštuose mi
ni ir Kristų, liudydamas apie jo 
mirtį. Mesidos kalne netoli Je
ruzalės neseniai buvo atrasti 
daugybės žmonių griaučiai. Jie 
patvirtina tai, ką Juozapas Fla
vijus rašo savo istorijos kny
gose apie žydų karą “'De bello 
Judaico” sakydamas: “Mesidos 
kalno tvirtovė dar dvejus me
tus laikėsi prieš romėnus, kai 
Jeruzalė buvo paimta”, šie nau 
ji archeologiniai radiniai netie
sioginiai patvirtina ir Juozapo
Flavijaus liudijimą apie Kristui

Žuvusio buv. pasaulio bokso čempijono Rocky Marciano tėvai ir broliai 
liūdi sužinoję apie Rocky žuvimą.

V

Dėl rasinių nesutarimų ištuštėjo kai kurios Louisianos mokyklos. Čia matome vieną apituštę klasę Gonzales pr. 
mokykloje. Iš 1700 vaikų tik 164 lanko pamokas.

LIETUVIŠKOJE ROMUVOJE
Mūsų korespondentų A. Saulaičio ir A. Zaparacko įspū 
džiai iš kelionės

Iš Olandijos tiesiog lėkėme 
mūsų raudonu Volkswagenu au
tostradomis — per sieną, kur ir 
vėl, vos išvydę JAV pasus, perlei
do - bet paklausė dėl įdomumo, 
kokios čia pavardės. Sakėme — 
lietuviškos, o sienos sargybinis 
atspėjo, kaip Amerikoje po karo 
atsiradome. Smagu, kad jis šitai 
žinojo apie Lietuvą.

Kol retkarčiais sustodami iš
mokome skambinti pakelės tele
fonu, jau buvo pervėlu skambin
ti. Pravažiavome Bonnos ir Koel
no šviesas, Frankfurtą ir nesukly- 
dę įvažiavome į Huettenfeldą. 
Dienos metu pilies bokštas visur 
matomas, o naktį, nežinodami 
šalia jo sustojome ir praeivių 
paklausėme, “Kur lietuviška mo
kykla”? Ir štai pro vartus. Tiek 
esame girdėję apie mokyklą, tiek 
įdėję vilčių, kad jautiesi, net ir 
pirmą ryto, esąs jaukioje ir gyve
nimiškoje šventovėje.

Visi jau lovose — nematyt 
švieselės, “bet, po kelionės, nu- 
nešusios mus per pusantros va
landėlės “po” šimtą mylių”, 
klausėme, pagal kitą dainą “Kur 
aš nukeliausiu, nakvynėlę gau
siu”? Staiga, nuo antrojo aukšto 
balsas: “Pašauksiu policiją”. Imk 
dabar ir pasiaiškink. Gerai, kad 
iš anksto buvome pranešę apie 
atvykimą, tai greitai susikalbėjo
me, ir mus paguldė pilyje, sena
me bendrabučio kambaryje, sta
tytame prieš 302 metus.

Prabudome priešais romantiš
ką vaizdą — tiesiai pro langą 
matėsi gandrai, toki kaip Lietu
voje ar nuotraukose apie Lietu
vą, ant kamino susukę lizdą. 
Pėsti nuėjome į bažnyčią kaime
lyje, mainydamiesi žvilgsniais su 
63 stovyklautojais, kuriuos tik
rai, galima sakyti, pamilome tri
jų dienų bėgyje. Kun. J. Dėdinas 
laikė šv. Mišias, iš dalies lietu
viškai, iš dalies vokiečių kalba, 
gražiai pritaikydamas maldas ir 
skaitymus 7—14 metų—vaikams. 
Seniau kun. Dėdinas dešimtį me

tų dirbęs lietuvių tarpe Belgijoje 
bei Olandijoje — pasidalinome 
įspūdžiais.

Drauge su kun. Dėdinu žiūrė
jome televizijos programos apie 
šių dienų kunigų seminarijas Vo
kietijoje. Įdomu palyginti su atsi
naujinimu JAV -bėse. Matosi tas 
pats rūpestis prasmingai veikti su 
jaunimu, įsivelti į šių, laikų so
cialinius rūpesčius, profesniai 
lavintis keliose srityse. Aišku— 
ir liturginis atsinaujinimas, pa
keitimai aprangoje.

Po piet ėjome maudytis i gre
timojo miestelio baseiną. Buvo 
girdėti ir anglų kalba netoliese 
esančių JAV bazių kareivių. 
Šia proga teko pakelyje su vaikais 
pasikalbėti, sužinoti, ką galvoja. 
Įdomiai mums apie gimnaziją 
papasakojo mokinė Kristina, sto
vyklos vadovybės narė. Ji, su 15 
kitų mergaičių, pernaį gimnazi
joje sudarė RRR- Romuvos ra
ganų ratelį, kurio vienintelė są
lyga - visada lietuviškai kalbė
tis. Ratelis, aišku, surengdavo 
šokius ir panašius parengimus, 
bet mums nepaprastąi įdomu, kad 
ir jaunesnės ir vyresnės mokinės 
grynai savo tarpe sugalvotų, įsteig 
tų ir metus išlaikytų būrelį, ku
ris neturi šiaip pripažinimo kaip 
koks klubas ar organizacija.

Vaikai stovykloje labai įvairūs, 
nepaprastai malonu susipažinti. 
Kai kurie, gal pusė, nekalba lie
tuviškai, dauguma supranta, 
daugelis “mišrių” šeimų vaikai, 
kurios, kaip ir daugelis 6000 Vo
kietijos lietuvių gyvena išsisklai
dę. Todėl nuostabu, kad tiek dar 
moka ir supranta, o dar svarbiau 
- nori išmokti daugiau ir supras
ti geriau. '

Klausimas, kaip mudu, ne 
kaip kalbą vokiškai, su visuma 
susikalbėsime - bet klausimas iš
spręstas žaidimais, kuriuos terei
kia paaiškinti lietuviškai ir pa
rodyti, kaip žaisti ten pat. Žaidė
me lietuvių liaudies žaidimus - 
kerėplą “meškeriotoją”, “pavo

jingą švytuoklę”, “kupstus”, o 
vakarinės programos metu pra- 
vedėme dainų, ratelių, šiaip žai
dimų. Iš visų dainų mieliausiai 
traukė “Į kovą”, labai drąsiai ir 
ryžtingai. Vakarinė programa bai 
gėsi skautuose įprasta giesme 
“Ateina naktis”. Vaikams sugu
lus, su Algiu ėjome į gretimą 
restoraną atsigaivinti, o svar
biausia pasidalinti pirmaisiais į- 
spūdžiais.

Nežiūrint, kalbos skirtumo, 
vaikai labai draugiški, tarp savęs 
gaudo lietuviškus žodžius, vienas 
kitam padeda. Kaip bėda gali 
priversti jaunimo vadovus kalbė
ti gyvenamojo krašto kalba taip 
čia panaši, “bėda” priverčia mus 
visus kalbėti lietuviškai - kaip 
buvo 1966 Jaunimo Kongreso 
metu. Ir stovyklos vadovės, Ona 
Bartusevičienė kartu su Ingryda 
Suokaite - Helmer, tuoj pat mus 
įtraukė į stovyklos programą - 
mums gražiausia dovana yra bū
ti nė šiek tiek tolimais svečiais, 
o ten vykstančio gyvenimo dali
mi, kad ir toliau galėtumėme da
lintis žiniomis, daug iš šios sto
vyklos vadovų ir stovyklautojų 
išmokti, patyrimo įgyti.

Kaip geri stovyklos vadovai, 
nuvargę nuėjome gulti, gražiai 
vyresniųjų mergaičių naujai su
tvarkytame kambaryje. Antrasis 
sekmadienis - antroji stovykla 
Europoje — vėl šventė.

— Mono nepasakyti žodžiai 
niekad manęs neužgtarvo.

— Cal Coolidge
— Yna viena taisyklė kaip 

tapti geru kalbėtoju: išmok 
klausyti. — Christopher Morley
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Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

Metams metų 3 mėn. 1 mėn. =

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

$17.00
$15.00
$18.00

9.00
8.00
9.50

5.00
4.50
5.50

2.00 = 
1.75 E 
2.25 E

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

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

..MIDLAND B-vč patar
nauja taupant ir duoda 
namams įsigyti paskolas. 
DSkojame už pasitikėjimu 
lr esame pasiruošę Jums 
patarnauti ateityje AND LOAN ASSOCIATION

4M ARCHER MENUS 
CHICAGO, RLINOIS MC» 

PHONE: 2544475

PASSBOOK SAVINGS o-month savings 
£)■) CERTIFICATES 
jjį' Minimum 81.000)All Accounts Paid and 

Conipounded Ouarterly

0R. ANNA BALIUNAS
M<TŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. SeStadienlais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. I.lgonlal priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070 

Rezld. Telef. 239-4088
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulasld Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 6-6446

Priima ligonius pagal susltarlma. 
jei neatsiliepia, skambinti S74-801S

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

Tel. 6954)533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, IlUnois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-člos lr California

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-8048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 888-2288

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik

-illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllir

Ofiso — HE 4-5758

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, ppnktadle- 

nais 2—9 v., SeStadienlais 10—1 p. p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligoB
2464 VVest 71st Street

(71-oa lr Campbell Avo. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. ▼. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opi.
3424 W. flSrd SL. GB 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
‘‘oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimų 
Uždaryta trečiadieniais

Ofa. 785-4477. Rez. PR 8-5900

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBfi — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building
0449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E, RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr 
Šeštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

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

Akušerija tr moterų Ilgos 
GinekologlnS Chirurgija

6182 S. Kedzie Ava. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. DR. ZIGMAS RUDAITIS

SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 787-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K g A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. Ir nuo 6 lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai. DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 
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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus. DR. ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS

15542 So, Cicero, Oak Forest, m
Kabineto tel. 087-2020

Namu tel. 830-1071
Vizitai pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street

Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. GRovelliill 6-0017 

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

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

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad. 
lr šeštad. tik susitarus. DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 W. 7ist Street. 
Telefonas — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r.. 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 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., 
trečlad. uždaryta.
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Rugsėjo aštuntoji —

MARIJOS ŽEMĖS ŠVENTĖ
Rugsėjo aštuntoji mums lie

tuviams turi dvejopą reikšmę: 
Švč. Mergelės gimimo diena ir 
1930 metais, minint D. L. K. 
Vytauto 500 metų sukaktį, ji 
buvo paskelbta Tautos švente, 
prisimenant faktą, kad 1430 
metais buvo numatyta Vytau
to Lietuvos karalium karūna
vimo švente.

Iš senovės laikų Lietuva va
dinama Marijos žeme, nes Die
vo Motinos vidinio ir išorinio 
kulto apraiškos, kaip teisingai 
pastebėdavo svetimtaučiai, Lie 
tuvoje- buvo daug ryškesnės, 
kaip daugelyje kitų krikščio
niškų kraštų. Marijos vardu 
buvo pavadinta daugelis mūsų 
krašto bažnyčių, vienuolijų, 
religinių organizacijų, dauge
lyje parapijų iškilmingai buvo 
švenčiamos Marijos atlaidų 
dienos, pagaliau gražiausias 
metų mėnuo — gegužė buvo 
pašvęstas Marijos garbei. Jo 
metu kiekvieną dieną būdavo 
laikomos gegužinės pamaldos. 
Daugelis lietuvaičių krikšto 
metu gaudavo Marijos vardus.

Šias gražias mūsų krašto 
tradicijas mes prisimename ir 
išeivijoje, pagal galimybę ir 
skirtingas sąlygas tęsiame.

*
Lietuvių tautai labai brangi 

Vasario šešioliktoji. Tai jos 
amžių svajonių, savosios vals
tybės atstatymo, valstybingu
mo diena. Tačiau dar prieš 
1918 metus buvo Lietuvos 
valstybė ir plačiai reiškėsi mū
sų šalies valstybingumas. Rug 
sėjo aštuntoji mums kaip tik 
primena, kad Lietuva — sena 
valstybė, kurios tradicijos sie
kia daugiau kaip 700 metų. 
Tam valstybingumui įrodyti ir 
nuo priešų apginti kaip tik ir 
prireikė didįjį Lietuvos kuni
gaikštį vainikuoti karaliumi. 
Tiesa, priešo užnra’čros ir staigi 
valdovo mirtis neleido šio su
manymo praktiškai įvykdyti, 
bet Vytauto puoselėtos idėjos 
buvo jo įpėdinių tęsiamos.

Šiuo metu, neturint savos 
nepriklausomos valstybės, tu
rime ypač prisiminti mūsų se
ną praeitį. Jei atidžiau pastu
dijuosime mūsų visą laiką 
krauju rašytos istorijos lapus, 
pamatysime, kad ir Vytautui 
atkurti Lietuvos valstybę ne
buvo lengva. Juk Kęstučio sū
nus buvo netekęs visko: savo 
sosto, krašto, valdžios, žmo
nių. Jis pats atsidūrė svetur ir 
tai ne kuriame nors svetinga
me krašte, bet pas didžiausią 
savo ir Lietuvos priešą — kry
žiuočius. Tačiau savo sumanu
mo, ryžtingumo dėka jis vėl 
įsitvirtino Lietuvoje. Vytauto 
savarankiškumo jausmas vis 
stiprėjo, jo politinė, karinė ga
lybė augo. Vytautas, tiesa, ne
darė didelių šuolių politiniame 
gyvenime, bet drąsiai, planin
gai, žingsnis po žingsnio siekė 
savo tikslo — Lietuvos visiš
kos nepriklausomybės.

Šio mūsų labiausiai atminti
no valdovo politiniai ėjimai bu
vo tokie lankstūs, kad ir da
bar, mūsų tautos gyvenimo 
neviltyje, galime iš jo mokytis 
ir semtis stiprybės.

*
Prisimindami Vytauto Di- 

dižojo genialumą, turime jį iš
kelti ir kaip faktiškąjį Lietu
vos, ypač Žemaičių, apkrikšty- 
toją. Jo rūpesčiu ir pavedimais 
buvo Lietuvoje pastatytos bei 
apdovanotos net 33 bažnyčios, 
kurios ne tik skleidė krikščio
nybę, bet ir praplėtė lietuvių 
horizontą Vakarų Europos pu
sėn. Drauge su Jogaila įvedęs 
krikščionybę, Vytautas viso
mis išgalėmis stengėsi patik
rinti, kad ji būtų laisva nuo ki
tų valstybių politinės ar baž
nytinės įtakos, įkurdamas at
skirą ir savarankišką bažnyti
nę provinciją. Jis rūpinosi 
įkurti atskirą provinciją ir ta
da Didžiojoje Lietuvos kuni
gaikštijoje gausiems stačiati
kiams.

šiandien, kada Lietuvos var
das neretai ir žemėlapiuose ne
žymimas, mes su pasididižavi- 
mu minime Vytauto sukurtą 
imperiją, tuo metu galingiau
sią Europoje valstybę, kuri 
apsaugojo krikščioniškąją va
karų civilizaciją nuo barbarų, 
totorių ir rusų. Tada prieš Vy
tautą drebėjo Europos Rytai. 
Maskva ir lenkai pakvietė jį 
savo globėju, čekai jį kvietėsi 
savo karalium, imperatorius 
Zigmantas tarėsi su juo pa
čiais svarbiausiais Europos 
reikalais. Vytautas savo proto 
didingumu tada pranešė visus 
Europos valdovus — už jį di
desnio nebuvo.

Rugsėjo aštuntoji duoda 
progos mums didžiuotis ir tais 
vyrais, kurie 1918 metais at
kūrė nepriklausomą Lietuvą. 
Bet ir Vasario 16 akto kūrė
jams kelrodis buvo senovės 
Lietuva; atkūrimas ivyko kaip 
tik tada, kai daugelis pasaulio 
mokslo žmonių rašė, kad lie
tuvių gyvosios tautos nebėra, 
kad tauta baigia nykti, kaip 
sunyko prūsai su jotvingiais. 
Ano meto mokslininkai sku
biai rankiojo senus lietuvių 
kalbos žodžius, kad nors šioks 
toks mūsų tautos atminimas 
išliktų. Taigi didžiai nustebo 
jie, kai šios “muziejinės tau
tos” likučiai ne tik prisikėlė 
nepriklausomam gyvenimui, 
bet ir gausius priešus iš Lie
tuvos išvijo.

*
Istorinė skaudi patirtis sa- 

tojasi, tačiau ji vis dėlto turi 
savo dėsningumą, kuriuo mes 
tikime. Tikime ir į Lietuvos 
valstybės prisikėlimą.

Istorinė sžaudi patirtis sa
ko, kad lietuvių tauta amžių 
bėgyje turėjo nemažiau skau
džių laikotarpių kaip dabarti
nis. Per ištisus 200 metų kry
žiuočiai tiek buvo nuterioję 
Lietuvą, ypač Žemaičius, kad, 
atrodė, mūsų tautos ir gyvos 
nebėra. O tačiau ji prisikėlė, 
galingą valstybę sukūrė.

Giliai tikime, kad ir dabar
tiniai Lietuvos okupantai ne
amžini. Ateis laikas — juos 
sutvarkys dar galingesnės jė
gos. Tada vėl kelsis iš naujo 
Lietuva naujam gyvenimui. 
Marijos žemė bus laisva ir ne
priklausoma. b. kv.

Sovietų jūrininkai, atvykę j Kubą, pasisiūlė "savanoriškai” padėti nu
imti cukrinių švendrių derlių. Čia matome vieną jų brigadą, dirbančią 
Matanzas provincijoje.

HANOJAUS DIKTATORIUI MIRUS
Kas bus jo įpėdinis ir kokia nauja politika

Šiaurės Vietnamo raudonasis 
diktatorius Ho Chi Minh gegu
žės 19 d. atšventė savo 79 me
tų gimtadienį. Paskutinis jo vie
šas pasirodymas buvo birželio 
7 d. Tą dieną jis priėmė naujo 
raud. Kinijos ambasadoriaus 
raštus ir savo kalboje pasakė, 
kad “karas Vietname turi būti 
laimėtas bet kokia kaina’’. Ha
nojaus žinių agentūra liepos 19 
d. perdavė paskutinį diktato
riaus žodį (įkalbėta juostoje), 
kad “Vietnamo karo laimėjimas 
turi būti totalitarinis”. Po to nei 
spauda, nei žinių agentūros dik
tatoriaus pareiškimų neskelbė 
ir nekomentavo.

Kai Hanojaus radijas rugsėjo 
3 d. 4 vai. po pietų (Vietnamo 
laiku) paskelbė, kad diktatorius 
sunkiai serga, geriausi gydyto
jai ir profesoriai budi dieną ir 
naktį, tai Saigone buvo spėja
ma, kad Š. Vietnamo diktato
rius Ho Chi Minh yra miręs. 
Tokios pat nuomonės buvo ir 
Maskva. Paryžiaus Vietnamo 
taikos derybų Hanojaus atsto
vas pripažino, kad diktatorius 
Ho Chi Minh sunkiai serga, gy
dytojų saugojamas “dieną ir 
naktį”, bet apie mirtį nutylėjo. 
Apie sunkią ligos padėtį bule- 
tenį išleido Š. Vietnamo komu
nistų partijos centro komitetas 
ir vyriausybė. Pagaliau tą pa
čią dieną Hanojaus radijas pra
nešė, kad diktatorius (preziden
tas) mirė nuo širdies smūgio, 
kurio senas diktatoriaus amžius 
neišlaikė.

Nacionalistas ir komunistas

Diktatorius Ho Chi Minh nuo 
jaunystės buvo komunistas. Ta
čiau kovoje su japonais ir pran
cūzais jis naudojo ir naciona
lizmą. Jo pastangos buvo Viet
name įgyvendinti savistovumą. 
Tik nuo 1946 m. diktatorius 
pradėjo atsipalaiduoti nuo na
cionalizmo, sukaupė kovos ir 
karinės drausmės principus ko
munistinės diktatūros dvasioje, 
vieno asmens galioje ir valioje. 
Pasirinkęs Vietminh komunistų 
partizanų vardą, suorganizavo 
ir teroru privertė Vietnamo gy
ventojus stoti į kovą su Pran
cūzijos karinėmis jėgomis. Sun
kios kovos su prancūzais vyko 
nuo 1946 m. iki 1954 m. Kaip 
Prancūzijos karinės jėgos pra
laimėjo Dien Biem Phu mūšį 
1954.V.7, Ho Chi Minh parti
zanai jau buvo laimėję Indoki- 
nijos kovą. Prancūzijos vyriau
sybei, vadovaujamai min. pirm. 
Mendes France, liko tik vienas 
kelias — derybos ir kapitulia
cija. Susirinkusi Genevoje, Švei

K. TAUTKUS

carijoje, taikos konferencija In
dokiniją padalino ir paskelbė 
nepriklausomomis valstybėmis 
Laosą, Kambodiią ir Vietnamą. 
Tačiau Vietnamas pasirašytoje 
sutartyje 1954.VII.21 buvo pa
dalintas pusiau iki 17 paralelės.

Šiaurinė Vietnamo dalis buvo 
paskirta Vietminh komunis
tams, o pietinė dalis demokrati
nės laisvės gyventojams. Bet 
sutartyje buvo pasakyta, kad 
po dvejų metų nuo sutarties 
pasirašymo' Vietnamo gyvento
jai laisvais rinkimais gali pa
sisakyti, ar jie nori gyventi pa
sidalinę į dvi dalis, ar vienoje 
sujungtoje valstybėje. Balsa
vimų laikas buvo 1956 m. Dėl 
valstybės sujungimo ir iškilo 
dabartinis Vietnamo karas, ku
ris įvėlė ir JAV, o miręs dikta
torius pasidarė pikčiausiu Ame
rikos priešu.

Įpėdinystė
Miręs diktatorius Ho Chi 

Minh buvo labai gerai žinomas 
Vietname ir kitur. Jau kovų me
tu jis parodė nepaprastai žiau
rią drausmę ir terorą. Dėlto , 
nebuvo girdėti, kad kas nors 
iš jo artimųjų, vienminčių ar 
iškilesnių vadų būtų stengęsis 
diktatoriui pakenkti ar jį iš kė
dės išstumti. Nebuvo girdėti 
kalbant, kas atliko diktato
riaus pareigas ilgos ligos metu. 
Vyriausybei vadovavo min. pir
mininkas Pham Van Domg. De
putatu pirmininkas buvo Tro- 
ung Chinh. Min. pirmininko pa
vaduotojas ir krašto apsaugos 
ministeris buvo gen. Giap. Iš 
Hong Kongo “Washington 
Post” reporteris Stanley Kar- 
now praneša, kad Š. Vietnamo 
diktatoriaus mirtis greitu laiku 
nesudarys jokių griežtesnių pa
sikeitimų ar tarpusavės kovos 
vadų tarpe. Diktatorius jau se
niai nevaldė, buvo tik patarė
jas. Diktatoriaus vardu ir auto
ritetu kalbėjo, leido parėdymus, 
įsakymus sudarytas specialus 
komitetas, be pirmininko, iš vy
riausybės — min. pirm. Than 
Van Dong, krašto apsaugos ir 
armijos min. gen. Giap, seimo 
pirm. Troung Chinh, politinio 
biuro — Le Duc To, partijos 
teoretiko — Hoang Quoc ir už
sienio reikalų min. — Duy 
Trinh.

Komiteto patarėju buvo Ho, 
bet jis visada, prieš ką patar
damas, pasikalbėdavo su neofi
cialiu partijos gen. sekr. Le 
Duan, kilusiu iš pietinės dalies,

labai aktyviu ir nepaprastais 
šuoliais kylančiu partijoje. Jis 
yra ir faktinasis partijos gen. 
sekretorius, bet, kol tas laips
nis priklausė diktatoriui, tai 
Le Duan skaitėsi neoficialiu.

Seniausi ir artimiausi Ho ) 
draugai, vienminčiai ir kovoto
jai buvo min. pirm. Pham Van 
Dong ir gen. Giap. Pastarasis 
savo populiarumą įsigijo, kai 
laimėjo Dien Bien Phu mūšį 
1954 m. Pasidarė komunistinės 
doktrinos herojum. Tačiau jo 
patarimai ir vadovavimas par
tizanų kovoms P. Vietname, y- 
patingai nesėkmė ofenzyvos 
1967 naujų metų proga, jo po
puliarumą sustabdė ir kasdieną 
žemina.

Įpėdinystės siekia ir seimo 
pirmininkas Trong Chinh, 60 
metų amžiaus. Tačiau netaktiš
kas, žiauriu metodu suvarymas 
ūkininkų į kolūkius 1956 m. jam 
pakenkė. Vietomis Š. Vietname 
kilo ūkininkų ginkluotas pasi
priešinimas. Partijos gen. sekr. 
Chinh su kariuomenės pagalba 
sukilėlius sutvarkė, masėmis iš
žudė, suvarė į kolūkius, bet jo 
netaktiškumas jam kainavo 
gen. sekr. vietą. Ho Chi Minh 
jį pavarė iš partijos gen. sekre
toriaus, bet neišmetė iš parti
jos. Atsidėkodamas diktatoriui 
Chinh aktyviai dirbo ir jo dar
bas buvo Ho įvertintas. Jis bu
vo priimtas į politinio biuro 
narius, jam buvo pavestas de-

AMERIKOS SPAUDA 
DETEKTYVO PAREIGOSE

DR. KAZYS SRUOGA

Amerikos spaudai (čia pri
skiriama ir TV su radiju) daž
nai primetama, kad ji skatina 
nepriimtinus, smerktinus ir kai 
kada net baustinus poelgius. 
Sakoma, kad spauda tai daranti 
nors ir be blogos valios, greit, 
plačiai ir vaizdžiai informuoda
ma apie minėto pobūdžio įvy
kius ir dėdama jų veikėjų nuo
traukas net į pirmuosius pusla
pius. Pripažintina, kad čia y- 
ra daug tiesos. Bet negalima 
taip pat užmiršti, kad spauda 
yra visuomeniško gyvenimo veid 
rodis. Juk blogas tas veidro
dis, kuris rodo netikrą vaizdą. 
Kitas vėl klausimas, kaip tas 
veidrodyje atsispindįs paveiks
las paveikia atskirą asmenį. Ar 
tas paveikslas skatina į blogį 
ar skatina vengti blogio? Bet 
tai yra žmonių auklėjimo, pe-

putatų pirmininkavimas. Ir 
Chinh gali stoti į įpėdinystės 
varžytines su min. pirm. Van 
Dong, gen. Giap ar kitais. Nors 
gen. Giap vardas dėl karo “ne- 
laimėjimo” krito, bet jis savo 
rankose turi Š. Vietnamo ka
rines jėgas, paklusnius, atsida
vusius divizijų, batalijonų ir 
kuopų vadus. Kilus įpėdinystės 
kovai, jis gali pasinaudoti ka
rinėmis jėgomis ir kovą laimė
ti ar pakreipti laimėjimą jo pa
sirinktam draugui.

Penkerių aukštų Kanados ambasados namą Vienoje (Austrijoje) ištiko 
gaisras, kai vienas vengras Molotovo kokteliu pastatą padegė. Du 
asmenys žuvo, 32 sužeisti.

dagogų, sociologų, psichologų, 
psichiatrų ir panašių specialistų 
uždavinys.

Amerikos spauda, ypač pas
taruoju laiku, pasižymi savotiš
ka detektyvine veikla, kuri iš
kelia nepriimtinus veiksmus ne 
eilinėse visuomeninio gyvenimo 
aukštumose ir iššaukia tų veiks 
mų pašalinimą. Čia duodamas 
keletas labai įdomių ir būdin
gų įvykių. Praėjusiais metais 
Amerikos buv. prezidentas 
Johnsonas buvo numatęs pas- 
irti Amerikos Aukščiausiojo 

teismo pirmininku teisėją For
tas. Tai būtų buvęs paskyri
mas vieton pasitraukiančio pir
mininko Warren. Spauda sukė
lė “subruzdimą’’ prieš to teisėjo 
kandidatūrą, pasidarė aišku, 
kad senatas jo nepatvirtins ir 
tada pats Fortas paprašė prezi
dentą jo kandidatūrą atšaukti. 
O šiemet spauda iškėlė apie tą 
patį Fortą tokius faktus, kad 
jis pats net visai pasitraukė iš 
vyriausiojo teismo teisėjų tar
po.

Antras dar įdomesnis daly
kas. Tai vadinamas "Skolnicko 
laimėjimas”. Tas Skolnickas y- 
ra savamokslis teisininkas ir 
jau prieš 33 metus paraližuo- 
tas, judąs tik su ratuotos kėdės 
pagalba. Taigi tas Skolnickas 
buvo pateikęs apie tuziną įvai
riausių skundų prieš teisėjus — 
daugiausia iš tų skundų buvo 
pripažinta be pagrindo. Bet pa
galiau jis laimėjo. Vyriausiojo 
Illinois teismo pirmininkas ir 
to paties teismo teisėjas (Roy 
Solfisburg, Jr., ir Ray I. Kling- 
biel) turėjo visai pasitraukti iš 
savo pareigų dėl tų skundų. Pa
žymėtina, kad Skolnickas yra 
pirmininkas komiteto, kuris pa 
sivadino "Teismams išvalyti ko
mitetu”. Taigi Amerikoje nė tik 
teismai “valo” kitus, bet ir juos 
piliečiai gali valyti. Dar reikia 
pridurti, kad dėl tų Skolnicko 
skundų ir toliau yra tyrinėja
mi tie abu pasitraukusieji tei
sėjai ir dar atnaujinta byla, ku
ri buvo pirmiau nutraukta, vie
nam aukštam mokesčių rinki
mo pareigūnui.

Pats įspūdingiausias tos pa
čios srities reikalas — tai se
natoriaus Kennedy byla. Buvo 
tragedija. Kennedy pats prisi
pažino kaltu dėl to, kad buvo 
labai susijaudinęs ir nežinojo, 
ką darąs, ir dėl to pasišalinęs 
iš nelaimingo atsitikimo vietos. 
Teismas nubaudė Kennedy, bet 
sprendimą suspendavo. Teisėjas

(Nukelta į 5 pusi.)

KRAUJO BALSAS
Romanas
RENfi RASA
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— Didelio čia daikto, — burbėdavo Klimienė, — 

ir aš galiu čia operą kas mėnesį matyti. Lietuvoje nebu
vo laiko tokiems dalykams...

Šį kartą Auksė nupirko jai krokodilo odos rankinu
ką. Žinojo, kad motina bus patenkinta, nors ir sakys, 
kad nereikėjo. Galės pasigirti kaimynėms. Nors Auksė 
ir pykdavo ant jos už tokį tuštumą, bet kartais būdavo 
kažkaip ir graudu stebėti motinos tą vaikišką norą pasi
rodyti.

Su tėvo dovana buvo sunkiau. Jis, atrodė, turėjo 
visko, ko jam reikėjo ir nemėgo apsikrauti nereikalin
gais daiktais. Todėl Auksė nusprendė nupirkti parkerį, 
kurio jam iš tikrųjų nereikėjo, bet kurį galėjo visada pa
naudoti rašydamas retus laiškus į Lietuvą ar pasirašyda
mas pavardę, kurią mėgdavo gražiai susukti, ypatingai 
galutinį “s”.

Kūčių vakaras Auksei visada atrodė gražiausia me
tų diena. Iškilminga ir drauge šeimyniška nuotaika, ku
ri juos apsupdavo susėdus prie baltai padengto, tradici
niais valgiais apkrauto, eglėšakiais papuošto stalo, 
buvo kažkas stabilaus, nepakeičiamo, labai savo ir gra
žaus jos gyvenime.

— Mama, kokie būtiniausi valgiai kūčioms? — 
klausdavo ji. — Reikia gi išmokti, kad žinočiau, kaip 
Kūčias savo šeimoje paruošti, jei ją kada turėsiu, — 
juokdavosi. Bet dabar apie tai niekad nebeužsimindavo, 
nes šeimos perspektyvos atrodė labai tolimos ir nerealios, 
o mamai ta tema ir be užsiminimų buvo labai jautri.

— Kodėl motinos nori, kad jų dukterys kaip galima 
greičiau ištekėtų? — nesuprato Auksė ir piktinosi. —

Moterys šiais laikais ir be vyro gali gyventi pilną ir lai
mingą gyvenimą, — sakydavo motinai, bet ji tik pasi
žiūrėdavo blankiomis akimis ir nusisukdavo. Ne, ma
mos niekas negalėjo pakeisti.

—Gero ir turtingo vyro, — ir šį kartą linkėjo ji 
Auksei, lauždama plotkelę.

Auksė tik sunkiai atsiduso. Bet kūčios buvo atlei
dimo, džiaugsmo ir bendrumo šventė, pykti buvo negali
ma. Sį vakarą net tėvas pasijuto priklausąs, siurbčiojo 
vyną ir mėgino savo naują parkerį. Žmona jam pado
vanojo storą vilnonį nertinį, kuriuo dabar vilkėjo, nors 
ir buvo per šilta. Šiandien žemėje ir jų namuose vieš
patavo tik gera valia.

Prabėgo ir Kalėdos. Sniegas pūpsojo didžiuliais kal
nais apie namus ir patvoriais. Vaikai jau grįžo į mo
kyklas, nutilo jų krykštaujantys balsai, rogutėmis lei
džiantis nuo patvorio į gatvę, nurimo ir motinos, 
kurios per atostogas neapsidirbdavo, vis bėgdamos prie 
lango pažiūrėti, ar sūnelis kur po mašina su rogutėmis 
nepalindo. Lengviau atsiduso ir automobilistai, kai ne
bereikėjo akis ištempus saugotis, ar iš už kampo kur koks 
nevidonas nesugalvos per gatvę bėgti. Žmonės vėl sku
bėjo į darbą, o krautuvių languose stovėjo nuogi mane
kenai ir laukė pavasariškos aprangos.

Gyvenimas grįžo į seną rutiną.
Auksė jau seniai bematė Ireną, nors telefonu ir 

pasikalbėdavo. Irena buvo gerai nusiteikusi, pilna džiu
gaus laukimo ir svajonių savo dar negimusio kūdikio 
ateičiai.

— Kad tik viskas greičiau praeitų! — kalbėjo ji, 
kai Auksė paskambino žadėdama sekmadienį ateiti. — 
Tu neįsivaizduoji, kaip atrodau. Vaikštau kaip kubilas, 
o Bronius vis bijo, kad bus dvinukai. Nors Dievas ir la
bai tiksliai pasaulį surėdė, čia truputį persistengė — 
devyni mėnesiai! Kiek tokių devynių mėnesių moteris 
gali išbraukti iš gyvenimo?

— Ooo, nekalbėk, Irena. Žinau, kad esi laiminga ir

patenkinta. Ir dar ko gero didžiuojiesi savo išvaizda, — 
juokėsi Auksė.

— Žinoma, laiminga, bet tik todėl, kad laukimas 
; artėja prie galo. Viskas paruošta jaunojo princo atvyki
mui. Tik nesakyk Broniui, nes jis laukia proletaro.

— O jei bus princesė? — erzino Auksė.
— Neįmanoma. Bronius mane iš namų išvarytų. 

Jis tik apie sūnų ir kalba, žada iš jo laisvės kovotoją iš
auginti. Turėsim dar vieną komunistėlį.

—Irena, ką čia dabar kalbi, — priekaištingai su
draudė Auksė, — išgirs dar ir supyks.

— Neišgirs, nėra namuose. O jei ir išgirstų, nieko 
naujo nebūtų. Tik jis dabar ir pykti bijo, kad kūdikiui 
nepakenktų. Dabar atsilyginu jam už visus pralaimėtus 
ginčus. Dabar aš visur teisi. Reikia naudotis proga, greit 
pasibaigs tos geros dienos...

— O, Irena, tu tokia pat neįmanoma, kaip ir vi
suomet, — rezignavo Auksė.

Penktadienį, baigusi darbą, ji ilgai vaikščiojo po 
krautuves rinkdama Irenos busimajam sūnui kraitelį. 
Tie visi daikteliai buvo tokie neįtikėtinai smulkūs, kad 
Auksė pradėjo rimtai abejoti, ar gali vaikas būti toks 
mažas.

— Lyg lėlei, — stebėjosi ji.
Bet pardavėjos juokėsi ir tvirtino, kad tiks.
— Ir iš tokio nieko išaugs žmogus, didelis, gražus, 

pilnas neišaiškinamų norų ir savybių, — galvoji ji grįž
dama namo su didžiuliu ryšuliu.

Duryse ją pasitiko motina, neįprastai linksma ir 
patenkinta:

— Pagaliau! Maniau jau, kad kur į kiną nuėjai. 
O mes svečią turim!

Prie stalo sėdėjo Rimas. Rimas, bet drauge ir ne: 
trumpais plaukais, apsiskutęs, atrodė visai kitas žmogus.

XBus daugiau).

*
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PETER J. TOMASHUNAS
Gyveno Town of Lake kolonijoje, Chicagoje.
Mirė rugsėjo 6 d., 1969 m., 11:25 vai. ryto, sulaukęs 77 

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš šešeikių parapijos. Amerikoje iš

gyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Levanora, po tėvais 

VVanslovas , sūnus Peter Tamasiunas, jo žmona Helen, du anū
kai — Arlene Grygaer ir jos vyras AValter, ir Peter, trys pro
anūkai — Gary, Roger ir Trina, giminės Frances Sedakis ir 
jos vyras Frank su šeima, John Gribas ir jo žmona Minnie, 
Felix Wanslow ir jo žmona Bernice su šerną, Bemice Kumpi- 
kas ir jos vyras Walter, Sofie Lucarz su šeima, ir kit igiminės, 
draugai ir pažįstami.

Giminės prašo gėlių nesiųsti.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 So. Hermitage 

Avė. Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 9 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid, Tel. YArds 7-1741.

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 606S2. Tel. YA 7-5980

WEB

APIE ATOSTOGAS
J. SINKUS

Vasaros atostogų metas jau 
baigėsi. Bet daug kas atostogau
ja rudenį ir net žiemą. Pagaliau, 
atostogas baigus, reikia jau atei
nančios vasaros atostogas pla
nuoti. Tai labai svarbu, nes atos
togos pataiso žmogaus sveikatą. 
Kelionių metu yra gera proga 
pažinti kraštą, jo klimatą, gam
tą, miestus ir drauge tuo pačiu 
metu aplankyti savo gimines, 
draugus, pažįstamus. Atostogos 
atgaivina žmogų ir tartum išsi
eikvojusį akumuliatorių prikrau
na gyvybingąja energija. Pla
ningai keliaudami daug gamtos 
grožybių pamatome. Gyvenan
tiems Amerikoje, užtenka vienos 
didžiulės Amerikos, kad galėtu
me ją apkeliauti, pasigrožėti ža
viąja gamta, pasinaudoti įvairiais 
gydomaisiais šaltiniais. Kiek įvai
rių muziejų galime pamatyti. 
Bet reikia žmogui žinoti, kur rei
kia keliauti, ir dar svarbiau, ką 
jis nori pamatyti.

Juk yra kur keliauti. Nuo At
lanto iki Pacifiko. Štai Florida su 
savo Miami ir kt. kurortais žavi 
ne tik amerikiečius, bet ir viso 
pasaulio turtuolius. O prie Paci
fiko Kalifornijoj — šiltas ir sau
sas oras. Toliau Sacramento ir 
pagaliau didmiestis San Fran
cisco ir t.t. Kalnynų ir ežerų gro
žis vertas pamatyti, verta akis pa
ganyti.

Karštosios versmės

O jeigu norime pasigydyti, tai 
daug yra įvairių Hot Springs 
— karštų versmių kurortų. Štai, 
S. Dakotos kurortas, 50 mylių į 
pietus nuo Rapid City. Ten gy
dantieji mineraliniai šaltiniai, 
karštos versmės. Apylinkėse Black 
Hills kalnai ir Wind Cave - J.V. 
tautinis parkas.

Antra vieta — Hot Springs 
National Park, žymiausias mine
ralinio vandens kurortas Arkan
sas valstybėje prie Quachita u- 
pės. Jis yra rytiniame Quachita 
kalnų pakraštyje, 58 mylios į 
pietvakarius nuo Little Rock 
miesto.

-i-

Per metus į šį kurortą gydytis, 
imti vonias atvyksta iki pusės mi
lijono žmonių. Užtvenkta upė 
sudaro du ežerus, kurių bendra 
pakrančių linija sudaro apie 340 
mylių. Karšto mineralinio (iki 
160 F laipsnių) vandens ištek
liai paskirstomi besigydantiems 
svečiams ar ligoniams. Vandens 
tiekimą kontroliuoja valdinė į- 
staiga.

Tarp palmių ir kaktusų

Dar naujas atradimas, mes gy
vename Phoenix, Arizona. Turi
me palmėm ir kaktusais apaugu
sį namelį. Rugpiūčio pradžioj, 
kada pas mus yra karščiai; ter
mometras rodo daugiau kaip 100 
laipsnių. Sumanėm iškeliauti 
pas pažįstamus Vincą ir Bronę 
Chirus. Važiavome kartu su Stri- 
kauskais. Įdomu buvo pamatyti 
tą kurortą. Nuo Phoenixo nepa- 
sijutome atsidūrę gražiausiame 
žemės kampelyje, sakyčiau, že
miškame rojuje. Kadangi mes ir 
Chirai skaitome “Draugą”, tai 
norime pasidalyti mintimis.

Vincas ir Bronė Chirai nuosta
būs geraširdžiai lietuviai. Jie aiš
kiai pasakė, kad “ mes be lietu- 
tuvių negalima gyvent ir šia
me žemiškame rojuje. Važiuosi
me ten, kur rasime lietuvių”. To 
kurorto vietovė ir miestelis vadi
nasi Wofford Hts., Calif. 83285. 
Už Los Angeles maždaug 175 
mylios. Visą tą rojaus apylinkę 
puošia gražusis ežeras Lake Isa- 
bella. Chirai gyvena prie pat eže
ro pakrantės: Wofford Heights 
Sūrus didelis, gal 25 mylių ilgio. 
Tą ežerą supa daugybė mažų, 
medžiais ir gėlėmis pasipuošusių 
miestelių. O kas man rūpėjo pa
pasakoti, kad čia, t.y. šią vietovę, 
labai iškelia M. Hot Spring. 
Čia mineralinis karštas vanduo 
tiesiog fontanu mušasi iš kalno. 
Per metus gydytis atvažiuoja 
250,000 — 300,000 žmonių. Šią 
vietovę puošia didžiulis valsty
binis Heights Park. Pravažiuo
jantieji tame parke palapinėse ar 
automobiliuose ir gyvena, nes iš 
anksto neišsinuomavus moteliuo 
se kambario atvažiavus neįmano
ma gauti.

Ir vietovė, kur Chirai gyvena, 
nuostabaus klimato. Ten yra ge
riamo vandens šaltiniai. Eže
ru galima burlaiviais ir motorlai
viais plaukioti, galima išsinuo
moti valtis. Galima nusipirkti 
žemės sklypus. Kainos 8000 ir 
9000 dolerių. Vandenkričiai, eže
rai ir pušys, karšto tnineralinio 

; vandens versmės.

AGENTŪRA
Namu, gyvybes, 

automobilių.
sveikatos, blz-
nlo.
Patogios Išsi-
mokėjimo sa-
lynos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2288

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 484-0421 

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

Mes turime galvoti ne tik apie 
kariuomenės atitraukimą iš Viet
namo ,bet ir apie priešo agresijos 
sulaikymą bei teisingą taiką — 
pasakė Valstybės sekretorius Wil- 
Uata P, Rogers,

— Ar gali užmušti laiką ne
pažeisdamas amžinybės?

— H. Thoreau

— Jauni šoka — žemė dreba, 
sena šoka — dantys kieto*. 
svaliečių patarlė).
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

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

A. ABAU ROOFING C0.
Įsteigta, prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 80% pigiau mokSalt 
už apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208% VVest 05th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4838

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 VVest 68rd Street

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

Tel. GR 0-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

RADIO PROGRAMA

*

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

CHANE OPERATORS 
IN3IDE AND OUTSIDE 

SAW OPERATORS 
PIPE MACHINE OPU. I.ABORERS 

STEEL riPĖ AND TUBING 
Chance for advancement to suoer-
vlsor. Benefits include co. ins. 
TUBULAR SERVICE MIDVVEST

3400 VVest 43rd Street 
CaU Joe Mcljiughlin 254-00(11)

MACHINIST MAINTENANCE
Mechanically incllned. Full or part- 
time. Good starting pay. Mušt apply 
im person.

SHAK-UR-CORN INC.
2451 American-Lane, Eik Grove 

Village, Illinois
(2 blks. W. of York or Elmhurst Ibi. 
% blk. S. of Devon).

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

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, Josop, 
Georgia 31549. Tel. 912—427-4294

ats!1 “m " S - V." 5 SSBaSSSSS
TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke. 

2846 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1068

Nuo tuojau išnuomojamas vyrui 
ar moteriai kambarys, 5249 South 
Honore Street. Skambint nuo 10 
vai, ryto iki 2 vai, p.p. 778-8620.
BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2025 \V. 03. PR 8-6032 
Nelaukit — užsireglstruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės d ei pa. 
tarnavimo nemokamai.

E?

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

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

vonia lr vtrtuvS. Gazu šild. Garažas. 
Apie 66 ir Rocktvell. $18,800.

Med. 4 kamb. “cottage”. Gazo šild. 
Taksai apie 100 dol. Platus lotas. 
Už Cicero Avė. arti 87-tos. $10,400.

7 kamb. hungalow. Moderni virtu
ve ir vonia. Naujas gazu šildymas. 
Mūro garažas. Arti Maria High. 
$22,000.

• i Pujamų mūras ant kampo. 2 bu
tai). 6 ir 3 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus belsmentas. 
Arti ofiso $21,000.

TJnksus bevelk naujas 3 miegamų 
mūras. Gražus garažas. Karpetai lr 
kt. Arti 71 ir Campbell. $23,500.

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

Uotas 30 p. Marų. Parke, $11,000.

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

M O V I N G
SERfiNAS perkrausto baldus b 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
diniai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Plaoe — VVA 5-8068

| REZIDENCINIAI, 
Mhkomerciniai,M 3 MEDICINOS IR y j KITOKĮ pastatai!

J 2457 West 60th Street 
J TeLHE 4-7432

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI' 
4444 S. VVestern, Chicago 8, UL

Telefonas VI 7-3447

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

Platinkite “Draugą”.

5 <4 kamb. mūro bungalovv, 9 me
tų, be garažo. 62 lr Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge lr garažu. 48 lr Rockwell. 
$23,000.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

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

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

REAL ESTATE

Eeaving statė. 5% rooms. 2 bed- 
rooma, 1 tį baths, recreatton rm. 
Immed. possession. By owner.
11741 S. Normai.

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2238
Mūr. 2 butai po 4 kamb. tr roš-

MACHINISTS
Engine latho, vertical mill. Experl- 
enced trainees vvill be considored 
būt mušt have Mech. aptitude. 

Benefits. Confidential lntervievv
726-3631

HUEPEE MACHINE VVORKS
564 VV, Monroe, Chicago, Illinois

ELECT. MOTOR REPAIRMEN
Top pay, to ezperienced repairmen 
on Industrial rruotora. Permanent, no 
layoffs, uome overtime, day wonk. 
Unusual fringe benefits include life 
Insurance and pension paid by us. 
No age limit būt applicant mušt be 
reliable, healthy and actitve. Exel. 
parking. Apply ln strlct confidence.

ARTHUR VVAGNER COMPANY 
1436 W. Randolpli 8t. Chicago, III. 
Phone 666-7400 or resldence phone. 
Evenlngs 784-2677.

RADIO DISPVTCHER
Full Time Days. Nlo Eviperience Ne- 
cessar. Will Train. Age, Sex no bar

rier, būt mušt be dependable.
Apply in Person or Call 
NILES FLASH CAB 

6638 Albion, Niles, Illinois
PHONE — NI 7-8777

SET UP MAN
Punch Presses—Tapping Machines 

With Automatic Feeds.
Old Established Firm.
Call MR. BENTLEY 

421-2078
or apply in person.

Midvvest Electric Mfg. 
1639 W. Walnut Street

HELP VVANTED — VYRAI

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

Prefer draft exempt person. 
Apply in person — 

Chicago Veterinary Supply Co. 
3726 W. Montrose Tel. 478-9787

Linotype Operator
Open trade plant in N. W. suburb. 
Steady job for the right man, plūs 
overtime, plūs benefits. — Profit 
sharing after 1 year.

CALL — 439-4540

ORDER FILLER 

and
OFFICE SUPPLIES

Young man tvilling to learn. 
Profit sharing.

Good transportation. Permanent. 
CALL —

HA 7 - 9025

WAREHOUSE
MEN

Full Time Position 
Būt mušt be dependable and have 
good reference. Opportunity for 
advancement. Paid life Insurance, 
Hospital and Major Medical.

WAREHOUSE MOTOR 
PARTS

4430 N. VVESTERN AVENUE
Tel.— CO 7-8028

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

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

Mūr. 2 butai po 4 kamb. lr raš- 
tlnS. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

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

2 po 5Į& kamb. lr 3 kamb. angllš 
kam rūsy. 13 metų mūr. prie 71 L 
Sacramento. Dvigubas mūro 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 lr 
Campbell. Nauja gazo šiluma. $46,900

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

lįi aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(8 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 lr Ca- 
llfornia. 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 Callfornla. $152,000.

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

fl kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

HELP VVANTED — MOTERYS

EXPER’D MACHINIST — DAYS

Mušt have tools. Gen’l work. Clean 
shop. 45 hrs. minimum. Mušt read 
blue prints. Only reliable men.

METAL MASTERS COMPANY 
2601 VV. Diversey AR 6-5529GAL FRIDAY

Shorthand, Typing and Light
Bookkeeping. Should be exper*d.

Steady Employment. Near VVrigley ^rtKiVryT^el, F&e 

CaU For Appointment — 281-6812

IBOBBINI
COIL VVINDERS
Multiple Coil VVinders, Connectors 

and Pullers.
VVill train — Days 

APPLY IN PERSON

ACME COIL
1400 W. Wrightwood

GEN’L FACTORY
Applications are now being accepted

fits. Including profit sharing & free 
hospitalization. Apply in person 

JOSLYN MANUFACTURING 
3700 S. Morgan Street.

Naujas liuksusinis 
12 BUTŲ

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

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

REA L ESTATE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

L T 0 R
Tet OL 6-2233

Members of M.L.S.
ALEI ŠATAS — REA

Maln office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, DL 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
1IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

300^ W. 63rd STREET TEL 471-0321

EXCELLENT OPPORTUNITY 
URGENTLY NEEDED

BUSINESS
INSTRUCTOR

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

CPC
INTERNATIONAL

63rd and Archer Avenue 
ARGO, ILLINOIS 

CaU 458-2060, Ext. 271 or 272
- An eųual opportunity emplbyer —

Exper’d vvaitresses

Uniforms furnished, good sal., 
paid vacation. Insur. plan.

Apply in person
PETER PAN RESTAURANT 

7181 VV. Cermak Rd., Bervvyn, III. 
Phone — 484-5288

EXCELLENT IMMEDIATE 
OPENINGS

JOBS VVITH SECURITY

MECHANICAL
OPPORTUNITIES

FOR
EXPERIENCED
JOURNEYMEN 

PIPEFITTERS 

SHEET METAL

ELECTRICIANS
MACHINISTS

Excellent Pay Plūs Benefits.
Very Congenial Surroundineg

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 Equal opportunity employer

IEŠKO NUOMOTI

Senyvo amž. moteriai reikalinga,s 
kambarys su valgiu. Pageidaujama 
Marąuette parko apylinkėj. Skam
binti 582-4085 po 6 vai. vak.

D fi M E S I O 1

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

JOBS VVITH A 
FUTURE

IMMEDIATE OPENINGS 
MACHINERY MAINTENANCE

FOREMAN
MAINTENANCE MEN 

SHEET METAL SĖT UP MEN 4 
SHEET METAL SUPERVISOR

DRAFTSMEN
Good pay. Good vvorking 

conditions.
Union Shop 

Apply in person

Luminous Ceilings, Ine. 
8701 N. Ravensvvood Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.



Baisius nuostolius padarė neseniai siautėjęs uraganas. — ‘ Aš nustojau visko, bet aš manau, kad taip norėjo 
Dievas” — sako 80 metų senukas Bland Harvey, radęs sugriautus savp namus Roselande, Va.

A. MARCENKO APIE SOVIETŲ 
DARBO STOVYKLAS

Bolševikai ir toliau žudo ir kankina žmones

VL. ŠAUKIMAS

h

k

Laisvojo pasaulip spaudoje 
[vairiomis kalbomis išėjo dau
gybė knygų, aprašančių Sovie
tų kalėjimų ir priverčiamojo 
darbo stovyklų žiaurumus. Tuo 
būdu Sovietijos kalėjimų ir 
KGB prižiūrimų stovyklų žvė
riškumai — jau ' nepaslaptis. 
Šiuo metu Mąskvos apmokami 
propagandininkai bando teisin
ti, kad panašių žiaurumų galė
ję atsitikti tik Stalino valdymo 
laikais. Tuo tarpu Brežnevo ir 
Kosygino laikais Rusija vėl ta
pusi tikra “motinėle” visiems 
pavergtiesiems, jų tarpe ir lie
tuviams. Atrodo, kad aprašo
mas baisusis teroras tegalėjo 
būti praeity.

Šiuo reikalu daug ką atsklei
dė sovietinis rusas Anatolijus 
Marčenko, parašęs knygą apie 
Sovietų kalėjimus ir priv. darbo 
stovyklas.

Iš kalėjimo išėjo negyvas

Minimos knygos autorius A- 
natolijus Marčenko gimė 1939 
m. kaip paprasto darbininko 
sūnus. Pačioj jaunystėj buvo 
idealistas, kovojo už laisvę ir 
teisybę. Tačiau jo idealizmas, 
teisingumas ir laisvės troški
mas nieko gero jam nedavė, —
____________ ■ i ________ j_

AMERIKOS SPAUDA
DETEKTYVO PAREIGOSE

(Atkelta iš 3 psl.)
pagrindė savo sprendimą tuo, 
kad senatoriaus sąžinė dar la
biau ji nubaudė. Policija bylą 
užbaigė ir, rodos, viskas praėjo. 
Bet spauda nenurimo. Spauda 
ir TV paskyrė net specialius 
atstovus, kurie turi tą reikalą 
sekti ir nuolat rašyti apie jį. 
Atsirado šimtai įvairių spėlio
jimų. Rezultatas: teisingumo 
organai pareikalavo bylą atnau
jinti, iškasti žuvusios merginos 
lavoną ir nustatyti —tikrą mir
ties priežastį. Buvo daug tei
sinio pobūdžio ginčų. Pagaliau 
—buvo paskirtas priešteisminis 
apklausinėjimas. Iš viso pasau
lio suvažiavo spaudos ir televi
zijos atstovai (sakoma per 150 
asmenų) tą apklausinėjimą sek
ti. Buvo įrengti televizijos prie
taisai. Ir pačiame to tyrinėji
mo išvalkaryje tyrinėjimas buvo 
—bent porai savaičių atidėtas. 
Atidėjo vyresnė teismo instanci 
ja. Kas bus toliau, ir spėlioti 
—neverta. Gal ir visai nieko ne
bus. Bet gab šis tas ir naujo 
atsirasti. —

Taigi Amerikos spauda daro
si vis galingesnė, sayo detekty
vinėse pareigose. Daugelyje ki
tų valstybių tokia spaudos veik
la visai neįmanoma. Tačiau JA 
Valstybėse tai galima, ir dau
gelis piliečių tai brangina ir 
palankiai vertina. J

tik 6 metus kalėjimo ir stovyk
linio gyvenimo kančių. Jis buvo 
suimtas 1960 m. ir paleistas 
1866 m. Nepaprasti žiaurios ka
lėjimo sąlygos suardė jo sveika 
tą: išėjo iš kalėjimo pusgyvis, 
nuo mušimo apkurtęs. Visiškas 
ligonis. Jam buvo uždrausta i 
gyventi Maskvoje. 1968 m. lie
pos 29 d, vėl buvo suimtas. Kal
tinamas, kad jo paso reikalai 
nebuvę tvarkoje. Už šj “nusi
kaltimą” pradžioje sėdėjo ka
lėjime ir tų pat metų rugpiūčio 
21 d. nuteistas vieneriems me
tams priverstino darbo stovyk
lom

Knygos pratarmėje Marčen
ko pasako visą teisybę, ką iš
gyveno, ką iškentėjo dabarti- 

i Maskvos komunistinio reži
mo replėse.

“Kada mane patupdė Vladi- 
mirsko kalėjiman, rašo jis, daž
nai apimdavo mirtinas nusimi
nimas ir neviltis. Aš labai kentė 
jau, kad nebuvo jokios galimy
bės kovoti su baisiu blogiu, su 
neteisybe, su žiaurumais. Kar
tais norėdavau tyčia pulti pri
žiūrėtojus, kad jie mane nu
šautų. Kokia prasmė gyventi? 
Tačiau mane išgelbėjo pasąmo
nėj rusenanti mažytė viltis ,kad 
gal pavyks išeiti iš šios būklės. 
O kai išeisiu, netylėsiu. Aš pa
pasakosiu visiems apie baisų 
sovietinį komunizmą, apie siau
bingąjį košmarą, kuriame pri
versti gyventi nekalti žmonės.

Aš buvau įsitikinęs, kad mū
sų pavergtoje ir komunizmo biu
rokratų kankinamoje šaly, bai
sios cenzūros aplinkybėse ir nuo 
latiniame KGB persekiojime, 
kur kiekvienas tartas žodis se
kamas, savo siaubingų išgyve
nimų nepavyks jokiame laikraš
tyje paskelbti. Žmonės čia bai
siausiai užguiti, įbaidyti, be to, 
sunkios buities visiškai paverg
ti ir atbukę, nenorės išgirsti 
tiesos žodžio. Kam rizikuoti?

Prieš metus aš atkentėjau 
kalėjimo bausmę. Aš lyg ir lais 
vas. Pasirodė, kad ne visi rusai 
bijo tiesos žodį išgirsti. Mano 
parodymai bus naudingi ir ru
sams, ne tik kitiems pavergtie
siems. Ypatingai aš noriu, kad 
mano išgyvenimus sužinotų tei
sybės trokštantieji politiniai ka
liniai ir kiti. Aš esu įsitikinęs, 
kad sovietinių kalėjimų budeliai, 
vadinami prižiūrėtojai, yra be
širdžiai komunistinio biurokra
tizmo mechaniniai robotai. Mas
kvos valdovai žino apie nekal
tuosius įr kenčiančius imtinius, 
bet jie yra sadistai. Tur būt, 
jiem saldžiai malonu, kad mili
jonai kankinami kalėjimuose, 
kad milijonai neišleidžiami iš 
stovyklų, iš beprotnamių.

Aš įsitikinau, kad Maskvos 
vadai bijo laisvosios pasaulin

zės. Kad ir alkanas, negali pra
ryti. Sriuba verdama dažniau
sia iš dvokiančių kopūstų ar
ba burokų. Vargu ar tokią sriu
bą ėstų kiaulės?! Nė vieno gra
mo riebalų ar cukraus!

Pagal nuostatus vienutėje te
gali laikyti iki 15 parų. Bet šias 
taisykles KGB pareigūnai daž
nai apeina. Vakare išleidžia, o iš 
ryto vėl pasodina. Taigi — dar 
15 parų.

Štai pats esu patyręs virši
ninkų “teisingumą”. Kargalo 
darbo stovykloje kartą mane 
panašiu būdu išlaikė net 48 pa
ras.

Kasdieną, jeigu tik prižiūrė
tojų nuotaika bloga, mušimai. 
Dažnai spardoma batais į užpa
kalį. Muša dažniausia ne vie
šai. Pasišaukia tardymui. Ten 
su imtiniu daro ką nori: muša, 
sukruvina, kartais ir užmuša. 
Gydytojas parašo aktą, kad mi
rė nuo širdies smūgio ar kitą 
kokią ligą išgalvoja. Netoliese 
ir užkasa.

Tad patikėkime rusais, ku
rie patys labai kenčia, kurie 
daugiau kaip mes žino apie sa
vo kalėjimus ir stovyklas. Tik 
Brežnevo ir Kosygino valdymo 
laiku gal mažiau sušaudo. Bet 
ypač skaudžiai kenčia pavergtos 
tautos.

spaudos balso ir žmonių opini
jos.
Nesėkmingas bėgimas ir bausmė

Apie save Marčenko rašo, 
kad jo gyvenimas taip susiklos
tė, jog jis su savo draugu Ana- 
toliumi Budrovskiu nutarė pa
bėgti į laisvąjį pasaulį. Abu pa
siryžėliai buvo pagauti vos 40 
metrų nuo sienos. Už tėvynės 
išdavimą prie uždarų durų abu 
buvo nuteisti šešeriem metam. 
Stovykloje būdamas bandė vėl 
pabėgti. Nepavyko. Išsiuntė į 
Vladimirovsko kalėjimą. Kai 
KGB majoras Postnikovas jam 
Marčenko savo bausmę atliko, 
pasakė:

— Aš manau, kad esi visą 
Leniną perskaitęs. Daug žinių 
įsigijai... Tačiau bijau, kad su 
savo pažiūromis greit vėl su
grįši pas mus. (

Toliau A. Marčenko rašo:
— SI tokiu “palaiminimu” ė- 

jau prie išėjimo. Praėjome ke
lias duris. Prie kiekvienu durų 
majoras pakišdavo kažkokius 
popierius — durys atsidaryda
vo ir tuojau vėl užsidarydavo. 
Girdėjau, kai užsitrenkė pasku
tinės. Aš pasijutau laisvas gat
vėje.

Prie kalėjimo sargybos būs
tinės keliu varė koloną moterų. 
Tai kalinės. Ant sienų šūkiai, 
meniškai nutapyti propagandi
niai plakatai — “Už sovietinę 
tėvynę!” “Už komunistų parti
ją!” ir panašiai.

Moterys ėjo vos kojas pavilk- 
damos. Jų apavas — dideli gu
miniai ar brezentiniai batai. Va
tiniai švarkai, vatinės kryžmai 
persiūtos kelnės. Žemės spal
vos veidai. Stovėjau, sekiau. Ko . 
lona praėjo: moterų buvo gal 
keli šimtai.

Atsidūsėjau, įtraukiau pilnus 
plaučius oro ir ėmiau skubėti 
nuo sargybos būstinės kuo to
liau, kuo greičiau.

Aš laisvas! Aš laisvas! — no
rėjau šaukti visam pasauliui. 
Bet ar ilgam? Ar ilgam?

Marčenko parašytoji knyga 
siaubinga, skaitant baisu. Bet 
čia tik įžanga (prie progos teks 
prisiminti patį turinį).

Kalinio vienutėje
Marčenko toliau rašo: “Per

sišaldžiau Karagandos stovyk
loje. Jokios medicininės pagal
bos. Gavau ausų gilumoje keis
tą skausmingą uždegimą. Gal
va plyšta. Ausyse tartum kas 
šaudytų. Jokiu būdu negaliu už
migti. O dienai atėjus reikia 
dirbti. Net valgyti negaliu. Ne
galiu išsižioti ėdalo kiek paimti. 
Galva svaigsta.

Kiek sykių bandžiau eiti pas 
gydytoją. Jis tik išplūsdavo. Jei
gu nėra temperatūros, vadinasi, 
sveikas. Tu tingi darbą dirbti, 
nenori mūsų komunistinei tė
vynei tarnauti, esi liaudies prie
šas.

Kadangi negalėjau darbo nor 
mos įvykdyti, nubaudė septy
niom parom vienutėm Čia jau 
ypatingai griežta priežiūra. Lan 
gelis apdengtas storomis groto
mis. Duryse langelis. Maistas 
— parai 450 gramų duonos. Pie
tūs — Pliudfeug kažkokios pliur

PRIMENA POPIEŽIAUS 
* ŽODŽIUS

i Nors Šv. Tėvas jau senokai 
iš Afrikos išvyko, bet jo lanky
mosi atgarsiai tebėra gyvi. Ne
seniai Ugandos respublikos pre
zidentas Obote parlamente pa
sakytoje kalboje iškėlė popie
žiaus Pauliaus Vl-ojo vizito A f 
rikoje istorinę reikšmę. “Pau
lius VI padėjo pagrindus taikai, 
bet patys afrikiečiai per savo 
valdiškas ir nevaddiškas insti
tucijas yra atsakingi už šio pra 
dėto darbo sėkmingą užbaigą”,
— kalbėjo prezidentas Obote 
parlamento nariams. Toliau 
Ugandos prezidentas pavaizda
vo dabartinę Afrikos politinę 
padėtį, nurodydamas Ugandai 
tenkančią taikos misiją. Biafros 
ir Nigerijos delegacijų pasikal
bėjimuose su popiežium dalyva
vęs prezidentas Obote pareiškė, 
jog popiežiaus susitikimas su 
tarpusavy kovojančių 'kraštų de
legacijom turėjo didesnį pasise
kimą negu buvo tikimasi. Kaip 
tik šis susitikimas atidaro gali
mybes taikingam Nigerijos ir 
Biafros problemų sprendimui. 
Kalbą Ugandos parlamentui res 
pulblikos prezidentas Obote bąi
gė šiais žodžiais: “Aš manaiu,

kad visa tai ką popiežius yra 
nuveikęs Ugandoje turės pa
grindinės reikšmės siekiant at
statyti taiką Afrikos žemyne.”

STUDIJA APIE LIGAS
Rygos universiteto mokslinio 

kas dr. Vilis Derurnas ilgą lai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME W 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON v

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimld

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 flsociadjos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAGKAWICZ)

424 W. 69th Street Tel, REpublic 7-1213 
314 W. 28rd Place_______ Tet Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Mreet Tel. YArda 7-1911

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

4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 8-3572

VASAITIS - BUTKUS
i S. 50th Ava* Cicero, Dl. Tel. OL 2-1003

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

p KftPianis

lumiiiimiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Tranam įsi jon, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PKospect 8-9533 
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Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HTLLS GpLINYČIA
2443 W. 63rd Street, Cliiciu-o, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834
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SKELBKITES “DRAUGE”.

A* A.

EVA MARTIN
PO TĖVAIS DIŠKEVIČIŪTE

Gyveno 9811 South Kedzie Av., Evergreen Park, 111.
Mirė rugsėjo 6 d., 1969 m., 6:30 vai. ryto, sulaukus 73 

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės apskr., Barberiš- 

kių parapijos, Našeikių kaimo. Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras John, 3 dukterys — 

Ardell Klaneli, žentas John, Virginia Fiorenza, žentas Peter 
ir Lillian Swanson, žentas Arthur, 5 anūkai — Donna Eve, 
John ir Thomas Fiorenza, ir John ir Eva Klarich ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje liko brolis Mykolas ir sesuo Domininką su šei
momis.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 
69th Street. Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 9 d. iš ko
plyčios 9:30 vai. ryto busi atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į St. Mary kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, žentai, anūkai ir visi kiti gi
minės.

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs, Telef. RE 7-1213 ::::

FUNERAL HOME
A. -f- A.

ROSALIE KERRACAN
PO TĖVAIS PETRAUSKAS

Gyveno Chicago, Illinois. Mirė rugsėjo 6 d., 1969 m., 11:25 
vai. popiet, sulaukusi 61 metų amžiaus. Gimė Chicagoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Michael, motina Rose 
Petrauskas iš Missouri, seserys ir broliai John ir jo žmona 
Clarisa Petrauskas, Bartholomew ir jo žmona Kay (Makals) iš 
Costa Mėsa, California, brolis Antanas yra miręs, jo žmona 
Lucille Petrauskas.

Kūnas pašarvotas Eudeiko koplyčioje, 4330 So. California 
Avė. Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 9 d. iš koplyčios 11 
vai. ryto bus atlydėta į šv. Kazimiero parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, motina, seserys ir broliai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid, Tel. LA 3-0440.

Perskaitę Draugo, duokMe kitiems pasiskaityti

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 8 d. 5

ką tyrinėjo kuriomis ligomis se
novėje sirgo Pabaltijo kraštų 
gyventojai. Šiam reikalui jis rin 
ko medžiagą pradedant 6000 
metų prieš mūsų laikus. Jisil- 

! gai tyrinėjo Latvijos, Estijos 
i ir Lietuvos archeologinius radi
nius, ypač rastus kaulus, kau
koles.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š. m. rugsėjo 6 d. 5:15 vai. popiet po sunkios ligos mirė mūsų 
mylimas vyras ir brolis

A. + A.
ALEKSANDRAS KUTKUS

Gyveno 714 W. 30th Street, Chicago, Illinois

Gimęs Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, 
veno 20 metų.

Amerikoje išgy-

Velionis pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Westem Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 10 d. 
1:30 vai. popiet bus išlydėtas iš koplyčios į Lietuvių Tauti
nes kapines. Velionis pageidavo gėlių nesiųsti.

Buvo garbės narys Scenos Darbuotojų S-gos, buvo Lie
tuvių Fondo ir LB narys.

Nuliūdę lieka: žmona Jadvyga (Velsevičaitė), brolis Mik
as, brolienė Kotryna, Rutkauskai su šeima, gyv. Detroite, pus
seserė Ona Reznickienė su šeima ir Lietuvoje giminės su šeima.

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Telef. RE 7-8600.



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 8 d.

X Vladas Pauža, mokytojas 
ir visuomenininkas, gyv. Det
roite, Amerikos Lietuvių kon
greso metu buvo paprašytas 
Amerikos balso pareigūno Al
fonso Petrulio suteikti pasikal
bėjimą, kuris įrašytas į juostą 
ir vėliau bus pertransliuotas į 
pavergtąją Lietuvą. Vladas 
Pauža davė glaudų vaizdą pa
vergtiesiems broUaims apie Det
roito lietuvių politinį, kultūrinį, 
švietimo bei visuomeninį gyve
nimą.

X Juozas Vikšraitis, 6242 So. 
Troy Avė., Marąuette parko liet. 
namų savininkų dr-jos iždinin
kas, įsigijo vasarnamį Union 
Piere ir ten praleido vasarą drau 
ge su savo žmona.

X Kun. Charles Ežerskis, bu
vęs Švenč. širdies parapijos Hub 
bard Woods vikaras, perkeltas 
toms pačioms pareigoms į šv. 
Gerardo Majella parapiją Mark- 
ham, III.

X Kun. Jcn?s II rmanas Šul
cas, salezietis, prieš keletą mė
nesių įšventintas kunigu, atvy
ko į Čh:ca°a ir sustojo pas J. 
Zadeikį, 4163 S. Fairfield Avė., 
tel. CL 4-9568. Chicagoj išbus 
iki rūgs. 10 d. Kun. Šulcas yra 
gimęs Klaipėdos mieste 1939 
m. Į saleziečius įstojo 1958 m. 
tęsdamas studijas, birželio mėn. 
gavo teologijos licenciatą ir pla
nuoja siekti doktorato. Iš Chi
cagos vyks į Worcesterį, Mass., 
Rochesterį, N. Y., o paskiau į 
Kanadą, Detroitą, develandą 
ir į rytinius JAV miestus. Gal 
dar lapkr. mėn. atvyks ir į Chi
cagą. Nori asmeniškai padėkoti 
asmenims, padėjusiems išeit 
mokslą, ir visuomenę painfor
muoti apie liet. saleziečių toli
mesnę veiklą, ypač apie Romo
je atidarytą bendrabutį.

X Lietuvių Fronto bičiuliai 
čikagiškiai nutarė ruošti Naujų
jų Metų sutikimą, kuris įvyks 
gruodžio 31 d. O’Hare Congrcss 
Inn salėje, 3010 N. Mannheim 
Rd., Franklin Parį-, III.

X Marąuette Parko namų 
savininkų organizacijos susirin
kimas įvyks rugsėjo 19 d., 
penktadienį, 8 vai. vak., para
pijos salėje. Bus komisijų pra
nešimai, naujų narių priėmimas, 
aptarti aktualieji reikalai ir 
Elzb. Krauchunienė pažadėjo 
visus pavaišinti, dėkodama už 
jos vyro gražų palaidojimą ir 
prisiminimą koplyčioje, salėje 
ir spaudoje.

X Daug kruopščių ranitų
mezga ir siuva, kad ateinanti 
madų paroda rugsėjo 27 ir 28 
d. būtų įdomi. Visi kviečiami 
gausiai atsilankyti. Bilietai 
Marginiuose. (pr.)

x Chicagos Meškeriotojų - 
Medžiotojų Klubas kviečia visus 
’ gegužinę rugsėjo 7 d., tuoj po
piet, Bruzgulienės Sode, prie 
Tautinių kapinių. Bus įvairių 
valgių, gėrimų ir šokiai grojant 

(pr.)

X Kagys Karuža, dvi savaiti 
išbuvęs Chicagoje, šiandien lėk
tuvu išskrenda atgal į Los An
geles. Chicagoje viešėjo dvi sa
vaites, būdamas sustojęs pas 
Feliksą ir Agotą Valaičius. Ap
lankė eilę lietuvių kultūrinių 
įstaigų įr pažįstamus. Dalyvavo 
ir “Draugo’’ gegužinėje.

x Chicagos liet. operos susi 
pažinimo su nauja opera vaka
ras ruošiamas rugsėjo 12 d., at
einantį penktadienį, 8 vai. vak. 
Jaunimo centre. Atvyks ir ope
ros dirigentas Vytautas Marijo- 
šius, kuris kalbės apie “Likimo 
įgalią“, kurią vokalinėmis ištrau
komis pailiustruos mūsų solistai. 
Susipažinimo vakarui vadovaus 
Stefa Lazauskienė. Kviečiami 
dalyvauti visi choro nariai, solis
tai, žurnalistai ir svečiai.

x “Draugo” vedamas Chica
gos ir apylinkės lietuvių paren- 
igimų kalendorius skelbiamas 
kiekvieno mėnesio pabaigoje. 
Organizacijos, planuojančios pla 
tesnės apimties parengimus, pra
šomos apie tai laiku painformuo
ti mūsų dienraščio redakciją.

X Juozas Bacevičius, nekiln. 
turto pard. ir Marąuette Parko 
namų savininkų organizacijos 
vicepirmininkas, uoliai darbuo
jasi ne tik tarp savųjų lietuvių 
bet ir svetimtaučių namų savi
ninkų tarpe. Organizacijos ap
jungia daugiau kaip 700 narių 
Dabar jų pirmininku išrinktas 
Walter Cramp. Jie visi koope- 
ruoia su lietuviais namų savi
ninkais.

x Gaye Parko LB pir’lhikė 
nirm S. G^č^s vadovauja tech
niška m paruošimui literatūros 
ir dainos vakaro, kurio metu 
bus įteiktos premijos Ren Į 
Vaitkui m ra8vt D"n tr' Bre. | 

Rsšvt, M’Tk Va,eUu- pm. I 
vo 1968 m. LR d-jos premiją, 
kuriai 1,0nP do1. skvr* I/pf’v’u I 
fondas. Damita p^vo
Švietimo Tarytoo® ski”t- nenjni- 
ia. už gerinusia kūv,’r': ■'"U'-’mu’. 
Vakaras įvyks spaho 11 d Jnu- 
"imo centre. Ko^cerrine (P’i at
liks sol Vai. KoiėH«nA viena 
mūsų iškiliausių solisčių.

X Marija Mnc’oinsk’mė po 
sėkmingos. nors sunkios opw*'- 
ciios grįžo į namus, kur baigia 
sustiprėti, būdama dėkinga dr. 
Maciūnui už rūpestingą gydy
mą. Marijai sergant, Bruno ke
pyklos (3341 So. Lituanica) 
krautuvėje .ją pavadavo pats 
Bruno Macianskis. Pažymėtina, 
kad Macianskių, vadinamoii 
Bruno kepykla dažnai savo au
komis paremia lietuviškus pa
rengimus.

x “Draugo” gegužinė buvo 
labai idomi ir tinkamai suorga
nizuota. “Tarp tūkstančių iš 
įvairiausių vietovių suvažiavu
sių lietuvių jaučiausi kaip seniau 
Lietuvoje savo miestelyje atlai
dų sekmadienį, nes sutikau dau
gybę seniai matytų savo pažįs
tamų; mačiau ir žmonių, nese
niai iš Lietuvos, Vokietijos, Ka
nados, P. Amerikos atvykusių” ; 
— rašo mums vienas skaityto
jas.

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $10,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 83 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 72 dol., sutau
pydami 12 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

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

/

Dabar vykstančioj Chicagos parkų distrikto meno parodoj VVest Lawn parko patalpose atsilankė daugybė 
lankytojų. Išstatyta daugiau kaip 100 įvairaus pobūdžio darbų. Meną dėsto dail. Vikt. Petravičius. 
Darbo dieną parodą aplankė 13 tvardo naujas cam imitteeman Mike Madigan su draugais. Jis paprašė 
parodą perkelti į 13 Wardo demokratų būstinę, 3121 W. 71 Str. Nuotraukoje iš k. į d. parko direktorius 
sol. Alg. Grigas, 13-to tvardo demokratų committeeznan Mike Madigan, John Foy, III. kongrs. Frank 
Savickas, dail. Viktoras Petravičius. Mike Madigan ir John Foy yra Illinois Konstitucijos Konvencijos 
delegatai. (

VYTAUTAS RADZIVANAS - 
INŽINERIJOS MAGISTRAS

Vytautas Radzivanas nese- pavyzdingo auklėjimo, Vytau- 
niai gavo inžinerijos magistro , tas Radzivanas yra ypatingai 
laipsnį ir dabar siekia doiktova- veiklus jaunuolis. Organizacijo-
to. Tai jaunas, dar tik 23-uosius 
metus einąs jaunuolis, med. dr 
Broniaus ir dantų gydytojos 
Apolonijos Radzivanų sūnus,— 
dviejų akademikų atžala. Visi 
dideli lietuviai patrijotai, visuo
menininkai.

Vytauto tėtis dr. B. Radziva- 
nas, gimnaziją baigė Ukmergė
je. Bronių pažinojau iš pat jau
nystės, kaip karštą įvairių org- 
jų veikėją, gerą kalbėtoją. Pri 
eimenu jį. dargi, šeštos klases 
gimnazistą, jau išdrožiūsį jaus
mingą kaibą pravažiuojančiam 
pro Vidiškius prezidentui. Ve-

se jis veikia dviem frontais — 
lietuviškame ir laimerikoniškame.

Baigęs pradžios mokyklą 
Broėklyne, mokėsi vysk. Lougn- 
lin memorial aukštesniojoje mo
kykloje. Tą m-klą baigė su pa 
gyrimais, ypač pasižymėjo ma

Šalia darbo mokyklose, jis 
randa laiko aktyviai reikštis 
ateitininkuose, Lietuvos vy
čiuose (yra antro laipsnio vy
tis), gieda Apreiškimo parapijos 
chore, N. Y. vyrų chore, yra 
Laisvės Žiburio programos ko
respondentas ir klubo v-bo3 
narys, dabartinės ateitininkų šen 
draugių v-bos vicepirmininkas, 
N. Y. ir N. J. Kat. Federacijos 
v-boje, I.B New Yorko apyg. v- 
boje .kultūros ir informacijos 
vadovas, priklauso Amerikos in-

tematikoje 1964 m- pradėjo stu- žinierių s-gai, National Raihvay 
dijuoti Manhattano katalikų ko- Kbstorical Society. Dabar moky Į 
legijoje civilinę inžineriją. Ją tojau ja Poly Prep mokykloje ir 
baigė 1967 m. baf/alauro laips- dėsto matematiką.
niu. Tojo j kolegijoj studi juoda-i Kai buvo organizuojamas lap- 
mas dalyvavo studentų chore ir kričio 13 žygls> jis buvo k-to na-

Ramonio orkestrui.
X Albinas Kurkulis, akcijų

Glore

Af ART! IR TOL!
OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— “Ąžuoliuko” berniukų cho

ras, vadovaujamas H. Perelštei- 
no, iš Vilniaus išvyko į Vrocla
vą (Lenkijoje) dalyvauti IV-ja
me tarptautiniame oratorijų ir 
kantatų festivalyje. “Ąžuoliu
kas“ ten atstovausiąs visai So
vietų sąjungai. Be kitų muziki
nių dalykų, jis išpildysiąs ir M. 
K. Čiurlionio “Sanctus”.

— Kanados komunistų parti
jos vadai, lankydami Sovietų 
sąjungą, buvo ir į Vilnių užsu
kę.

— Užtrakio parkas Trakų 
apylinkėse, kaip skelbia “Tie
sa“, šiuo metu esąs apleistas ir 
užmirštas. Jis buvo įruoštas 
pereitame amžiuje ir ligi šiol 
garsėjo įvairiomis retomis me
džių rūšimis: poeugėmis, dygio
siomis eglėmis, kam'šteniais, į- 
vairiomis liepomis popieržieviais 
beržais, sidabriniais klevais, į- 
vairiarūšiais šermukšniais ir kt.

— Gargžduose pradėtos ga
minti dujų silikato plokštės, ku
rias statybininkai naudosią sto
gams izoliuoti.

— Marijampolėje įvyko skau-J 
di susisiekimo nelaimė, kai tak
si susidūrė su pravažiuojančiu 
automobiliu. Žuvo taksi vairuo
tojas A. 'Staskevičius, ikolchozi- 
ninkė I. Brokienė ir jos sūnelis 
Rimutis.

— Vengrų konservatorijos

choras “Madrigalas’ buvo at
vykęs į Vilnių koncertuoti.

— Bydgoščo (Lenkijoje j dai« 
liniukų paroda atidaryta Vil
niuje. Parodą atidarė J. Žiugž
da, kurį sovietinė spauda vadi
na “TSRS _  Lenkijos draugys
tės draugijos Lietuvos skyriaus 
pirmininku”.

— Moterų krepšinio rinktinė 
varžybose du kartu įveikė Bul
garijos rinktinę rezultatais 
60:57 ir 72:46.

— Palmininkuose, Mažojoje 
Lietuvoje (dabar rusų valdoma 
Kaliningrado sritis) kasmet iš
kasama po 400 tonų gintaro, 
kals sudaro 65 proc. pasaulinės 
gintaro produkcijos. Rusai pro
jektuoja Palmininkų (dabar va 
dina Juntama) gintaro produk 
ciją pakeiti ligi 1000 tonų. Tar 
čiau ten net meniriams reika
lams skirtas gintaras pirmiau 
sumalamas, o vėliau presuoja
mas. žinoma, tada gintaras pra 
randa savo natūralų grožį ir 
virsta beveik plastine mase.

_  Senoviškų saulės laikro
džių Lietuvoje belikę du: vienas 
esąs Šiauliuose, kitas Pažaisly
je. Netaip seniai dar buvo 
Švėkšnoje, Tytuvėnuose, Kre
tingoje, daugelyje kitų dvarų.

— Feliksas Rimkevičius, jū
rininkas, beplaukiodamas surin 
ko kriauklių kolekciją, kurioje 
yra 370 vienetų.

Vytautas Radzivanas

liau — likimas mus suvedė į 
vieną tarnybos vietą — Jona- 
von (jis ten buvo rajono gydy
toju). Ilgus vakarus pravaikš- 
čiodavam abu Jonavos gatvė
mis, tardamiesi ir kalbėdami į-
vairiais reikalais. O dabar_ jis
New Yorke, o aš — Toronte- 
Atvyko jis Darbo Dienos savait 
galį Torontan į Pasaulio liet. 
gydytojų suvažiavimą ir apsi
stojo pas mane. Miela buvo pri
siminti praeitį ir atgaivinti be- 
nublunkaneius prisiminimus. Ne 
žiūrint jo nuoširdžiai dirbamo 
organizacinio darbo Vlike, B-nėj 
ir čia dar gavo niauju pareigų 
— dr. B. Radzivanas — išrink
tas į Pas. liet. s-gos v-bą.

Dėl sūnaus —• Vytauto — itin 
gražaus išauginimo ir išauklė
jimo — visus nuopelnus jis pri
skiria žmonai — Apolonijai, ži
noma, ne ne to, kad ir jo įtaka, 
nebūtų prisidėjusi.

Dėka tėvų gero, gražaus ir

brokeris reprezentuoja 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine. Tei.
FI 6-1284. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akeiiomis ir ims sažinineai na- Liet Prekybos rumM nanai buvo susirinkę golfo ža dyntms ir banke-&JCC1J JWTls s^zmi g pa- tu* Programos klausosi: Harry Jacobs, dr. K. Šidlauskas, A. Baliūnas,
tars investavime vertybėse. . <įr. Qna Baliūnlenė, A. Kerelis, Mrs. Balzekas, Mrs. & Mr. Ch. Ka 1, M.

(sk.) Į Madigah ir kiti. Nuotr. V. Noreikos

ohorą, netgi, išmokė išpildyti 
vieną lietuvišką kalėdinę gies
mę, kuri buvo atlikta koncerte. 
Šiaip jau — jaunasis Radziva-Į 
nas didelis dainos, ypač lietu
viškos mėgėjas. Patraukia lietu
višką dainą /kartais ir su tėvu.

Vėliau, įstojęs į Brooklyno 
Polytechmkos Institutą, studi
jas tęsė toliau. Birželio 12 d. 
gavo inžinerijos magistro laips
nį. Dabar siekia doktorato.

Už pažangumą moksle ir ma
tematikos gabumus yra gavęs 
daug medalių, atsižymėjimų, bu
vęs molkykių garbės sąrašuose, 
buvo atrinktas iš visų New 
Yorko valstybės mokyklų ma
tematikos stipendijai.

rys, padėjo organizuoti ir jauni
mo (kongresą, o pr. metais — 
PLB seimą. Be to, jis dar domi
si muzika, mėgsta keliauti ir ft- 
tografuoti.

Jo magistro laipsnio gavimo 
proga tėvą’ išleido jį pakeliauti 
Europon, kur aplankė eilę vals
tybių, jų tarpe — ir tėvų gimti
nio krašto sostinę — Vilnių. Jis 
tik visiškai neseniai iš Europos 
grįžo- .. . ..

Sėkmės šiam jaunuoliui ir jau 
nam intelektualui tolimeisniunse 
užsibrėžimuose, o jo tėvams — 
pagarba už tokį gražų ir tikrai 
lietuvišką sūnaus išauklėjimą.

Pr; Alšėnas

Dr. Stp. Biežis įteikia dovaną Ronald Greggui, Liet. prekybos rūmų 
golfo žaidynių — banketo metu. Nuotr. V. Noreikos

Lituanistikos instituto iždo taryba po posėdžio Chicagoje. Iš k.: P. 
Gaučys, A. Baliūnas, LI prez., dr. A. Plateris, J. Dainauskas, Glrvllas

CHICAGOS ŽINIOS
$45,000 NLRENTĖJUSIEMS

Kardinolas John Cody iš ar
kivyskupijos fbn,do pasiuntė 
$20,000 pagelbėti nukentėju
sioms nuo Camille uragano Nat- 
cfhez-Jackson vyskupijoje, Mis- 
sisaippi valstijoje. Chicagos 
vyskupas augziliaras John May, 
Extension draugijos preziden
tas, iš draugijos iždo pasiuntė 
$25,000. Amerikos katalikų kon
ferencija irgi pasiuntė $25,(00.

KUNIGAS PREZIDENTAS 
GAVO VETERANŲ ŠALMĄ

Il-ojo pasaulinio karo ir Ko
rėjos veteranai (Amvets), susi
rinkę Detroite 25-tam metiniam

rikoje aukšt. mokslus siekian
čiųjų, problemų. Nauju Amvets 
komandieriumi išrinktas Robert 
GomuSIinski iš šiaurės Detroito.
RADO AUKSO AUROROJE

Vienas ūkininkas ūkyje į piet
vakarius nuo Auroros tikisi ra
dęs aulkso savo laukuose. Jam 
patarta kreiptis į valdžios auk
so patikrinimo įstaigą ir sužino
ti ar jo radinys nėra tiktai 
“žioplių“ auksas. Geologų tvir
tinimu, jo apylinkėje negali bū
ti aukso klodų.
RŪKORIUS PRAŠO $950,000

Advokatas Maurice Levine, 
įgyvenąs Skokie priemiestyje,

CHIGAGOJ IR APYLINKĖSE
CICERO ŽINIOS

GAISRAS MCSŲ KOLONIJOJE
Naktį iš šeštadienio į sekma

dienį mūsų kolonijoje kilo di
delis triukšmas. Ugniagesių ir 
policijos sirenos išbudino mie
gančius. Gaisro metu 49-oje gat
vėje sudegė du namai, o trety
sis gerokai apdegė. Visi gyven
tojai bijojo, kad gaisras gali 
išsiplėsti. Laimė nebuvo vėjo. 
Tuojau atvykę Cicero ugniage
siai, padedami berwyniečių, ug
nį tapvaldė. Tačiau ir po to vaiz
das liko nejaukus. Aišku, drau
dimo įstaigos namus atstatys, 
tačiau kitų nuostolių neatlygins. 
Vienas nukentėjęs nusiskundė 
turėjęs 800 dolerių vertybės po
pieriais ir jie sudegę gaisro me
tu. Gaila K. Kleinausko; jis bu
vo išvykęs į Kanadą. Sugrįžęs 
ras šiurpų vaizdą ir patirs dide 
liūs nuostolius. K. P. D.

MEKSIKOS
NEPRIKLAUSOMYBĖ

Apie 190,000 meksikiečių gy
venančių Chicagoje, rūgs. 15 d.

minės savo krašto nepriklauso
mybės šventę. Ceremonijos, < 
spektaklis ir 'kitos pramogos 
prasideda 8 v. v. prie Grant 
Parko estrados, miesto centre, 
kur vasaros metu vykdavo kon- 
ceitai.

VALSTIJOS IŽDININKAS
Gubernatorius Richard Ogil

vie pareiškė, kad jis remtų da
bartinį Cook apskrities iždinin
ką, Edmund Kucharski, jei sis 
būsimuose rinkimuose siektų 
Illinois valstijos iždininko pos
to Pagal įstatymą Kucharski 
negali būti perrenkamas į aps
krities iždininkus. *
KIEKVIENAS SKOLINGAS 

$177 67
Civic federacija praneša, kad 

kiekvienas Chicagos gyventojas, 
vyras, moteris ar vaikas, jeigu 
miesto skola būtų lygiai (kiekvie
nam padalinta, būtų skolingas 
$177.67.

— Ašaros nėra silpnumo bet 
jėgos žymė. Jos kalba iškalbin
giau už 10,000 liežuvių.

— VVashington Irving

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

seimui, įteikė specialų sidabrinį federaliniame teisme iškėlė by- 
šalmą Notre Dame universiteto lą prieš Kent cigarečių gamin-
prezidentui, kun. Theodore Hes- 
burgk, CSC. Jis buvo pagerbtas 
už siautėjimų universitetuose 
malšinimą ir " išryškinimą, Ame-

tojus, teigdamas, kad jas rūky
damas gavo gerklėis vėžį. Jis 
jas rūkė nuo 1952 m. Levine 
prašo $950,000 atpildo.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 J. LIEPONIS
Plnnadienlaits ir ketvirtadieniais nito S iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 5 v. v.


