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Sovietų diktatorius 
Kosyginas buvo

sustojęs Pekine

MASKVA. — Tassas skelbia, 
kad g'rįždamas iš Hanoi, kur 
dalyvavo Ho Chi Minh laidotu
vėse, vakar Pekine buvo su
stojęs Sovietų Rusijos dikta
torius Aleks. Kosyginas, kur 
jis kalbėjęsis su Chou En - lai. 
Pasikalbėjimas buvęs trumpas, 
bet draugiškas. Tai pirmas rau
donųjų susitikimas nuo 1965 m., 
kada Kosyginas taip pat buvo 
sustojęs Pekine, vykdamas iš 
Hanoi.

Kinija kasdien pažei
džianti Sov. Rusijos

sienų
MASKVA. — Sovietų laikr. 

“Izvestija” paskelbė, kad spe
cialiai parengti komunistinės 
Kinijos provokatoriai kasdien 
peržengia Sov. Rusijos sieną. 
Laikraštis skelbia, kad 488 pra
sižengimai buvo nuo birželio 
mėnesio iki rugpiūčio vidurio ir 
sienos pažeidimus padarė 2 500 
kiniečių. “Izvestija” kaltina ki
nus, kad. šio atmeta Sovietų Ru
sijos pasiūlymus išsiaiškinti šie 
nos klausinius. Be eilinių sie
nos peržengimų ir tų karinių 
susirėmimų, kurie jau buvo 
skelbti spaudoj, Sov. Rusija pa
mini ir neminėtą liepos 20 d. 
įvykusį susirėmimą prie Kir- 
kinsky salos Ussuri upėje.

“Izvestija” paskelbė ir kinų 
dienraštį, rastą įvykio vietoj, 
kuriame džiaugiamasi, kad jie 
atsiųsti čia į pasienį kovoti su 
rusais, kol bus sunaikintas so
vietinis revizionizmas.

Kovos Vietname

SAIGON. — Šiaurės Vietna
mo kariai apšaudė net 31 JAV 
karinę bazę vos tik pasibaigus 
trijų dienų paliauboms. Ameri
kiečių lėktuvai, kovodami su 
priešu, numetė 180 tonų bombų 
netoli Da Nang vietovės. Netoli 
Saigono vykstančiose kovose 
žuvo penki amerikiečiai. Kad į- 
vyktų kokios nors ilgesnės pa
liaubos, kaip kieno būta laukta, 
beduodama maža vilčių.

Taikos posėdis 
Paryžiuj

PARYŽIUS. — Vietnamo ir 
JAV taikos delegacija šią sa
vaitę posėdžiaus šį šeštadienį, 
kuri buvo atkelta į tą dieną, 
prašant šiaurės Vietnamo de
legacijai, dalyvavusiai diktato
riaus Ho Chi Minh laidotuvėse. 
Lanko Kanados lenkus

MONTREALIS. — Krokuvos 
arkivyskupas kard. Wojtyla, šio 
mis dienomis atvyko į Kanadą 
lankyti Kanadojįe gyvenančių 
lenkų emigrantų. Vakar kar
dinolas Wojtyla aplankė Mont
realio lenkų bendruomenę. Ap
lankęs kitas lenkų bendruome
nes Kanadoje, kardinolas Voj
tyla lankysis ir JAV-se.

Kalendorius

Rugsėjo 12 d.: Švč. P. Mari
jos vardo diena, šv Valerijo
nas, šv. Ensvida, Diemedis, Man 
turinė.

Rugsėjo 13 d.: šv. Eulogijus, 
šv. Vilfreda, Birmantas, Talmi- 
nė. —

Saulė teka 6:26, leidžias 7:07. 

Oras

Chicagoje ir jos apylinkėse 
malonus oras. Temperatūra 
daugiau 70 laipsnių.

Siūlo Amerikai sekti 
žydų pavyzdžiu

JiAV galėjo Vietname išsaugoti tūkstančius gyvybių

CHICAGO. _ Dienr. “Chi
cago Tribūne” vakar dienos lai
doje paskelbė ilgesnį vedamąjį, 
kuriame rašoma, kad Amerika 
turi mokytis iš Izraelio. Esą, Iz
raelis yra pavyzdys kaip reikia 
ginti laisvę ir prestižą. Esą, gal 
—pirmą kartą istorijoj amfibi
nės karo jėgos, įskait. pėstinin
kus ir šarvuočius, peržengė Su- 
ezo kanalą, įsiveržė trisdešimt 
mylių ir ten dešimtį valandų 
vietovę buvo užėmę. Tiek ara
bų vadai, tiek rusų patarėjai 
buvo priblokšti tokio žygio ir 
beveik nesipriešino. Šis žygis, 
pasak Izraelio gynybos min. 
Dayan, buvęs tik įspėjimas. Tai 
paminėjęs dienraštis primenąs 
savo ankstyvesnį teigimą, kad 
Amerika turi mokytis iš Izrae
lio, kad Amerika karą jau ga
lėjo laimėti 1965 m., išsaugoda
ma 30,000 amerikiečių ir tūks
tančius vietnamiečių gyvybių.

Nepuola karo centrų
Esą, vieton to, kad Amerika 

sunaikintų karinius židinius, 
kaip Haiphongo uostas, svar
biausias pramonės centras, vy
riausia komunistų būstinė, a- 
merikiečiai bombardavo tik pri

Šiaurės Vietnamo viceprez. Ton 
Duc Thang. mirus diktatoriui Minh, 
eina krašto vadovo pareigas.

Izraelis numušęs aštuo
netą Egipto lėktuvų

TEL AVTV, Izraelis. — E- 
gipto lėktuvai puolė Izraelio ka
rines pajėgas Sinajaus dyku
moje, kurią žydai tebelaiko o- 
kupavę nuo 1967 m. karo. Šis 
Egipto puolimas buvo skirtas 
atsikeršyti už Izraelio puolimą 
per Suezo kanalą. Izraelis pra
neša, kad Egipto lėktuvai pul
dami vakar 9:30 vai. r. sužei
dė tris Izraelio karius. Du lėk
tuvai tuoj pat buvo numušti, 
vienas JAV gamybos Hawk ra
ketos ir vienas Izraelio lėktu
vo. Trečiasis buvo numuštas že
mės priešlėktuvinių pajėgų. Vė
liau Egipto lėktuvai vėl puolė 
ir juos pasitiko Izraelio naikin
tuvai. Du rusų gamybos MIG 
- 21 ir du Sukhoy lėktuvai bu
vo numušti oro kovose. Dar vie
ną lėktuvą numušė Hawk rake
ta.

Nė vienas Izraelio lėktuvas 
nebuvo kliudytas ir niekas ne
buvo užmuštas antros atakos 
metu.

Izraelis skelbia, kad jų lėk
tuvai bombardavo partizanų po
zicijas anapus Jordano upės. 
Abu lėktuvai saugiai grįžo. Ne
toli Damija tilto, einančio sker
sai Jordaną, nukauti 4 arabai 
teroristai.

statymo linijas. Dabar, kad 
priešas skelbia savo būsimus 
laimėjimus, jiems Amerika da
ro vieną po kitos didesnes nuo
laidas. Amerikiečių taikos ša
lininkai smerkia prez. Nixoną 
kad šis siekia taikos iš jėgos 
pozicijų. Tris dienas Amerikos 
lėktuvai ir karinės jėgos buvo 
išjungtos Ho Chi Minh laido
tuvių proga paskelbtų paliau
bų metu. Dienraštis baigia sa
vo vedamąjį sakiniu: “Techniš
kai Amerika yra pajėgiausia 
valstybė pasaulyje, bet kare ji 
reikalinga Izraelio taktinės pa
galbos”.

Kanada parduoda 
kviečius komunistinei

Kinijai

Pekinas. — Kanados kviečių 
reikalų tarybos pareigūnai taria
si su Komunistinės Kinijos atsto
vais, norėdami padaryti naują 
kviečių pardavimo sutartį už ke
letą milijonų dolerių. Paskutinė 
sutartis, daryta 1965 m., baigėsi 
liepos mėnesį. Per trejetą metų 
buvo parduota kom. Kinijai trys 
milijonai tonų, gi dabar norima 
tą kiekį pakelti ligi 7,5 mil. tonų.

Darant naujus užpirkimus yra 
skirtingos ir kainos. Kanados pre
kybos ministeris Michael Sharp 
teigia, kad nauja sutartis bus pa
daryta kinams perkant kviečių už 
200 mil. dol.

Keturi į Pekiną
Į Pekiną nuvyko keturi Kana

dos pareigūnai ir manoma, kad 
jie turi ryšio sau norimais atnau
jinti su Kanada kom. Kinijos ry
šiais, kurių reikalu pasitarimai 
vyksta Stockholme. Premjero 
Trudeau, kuris neseniai grįžo iš 
Europos, po trijų savaičių atosto
gų, propaguojamas ryšių su Kini
ja užmezgimas esąs susidūręs su 
sunkumais. Kom. Kinija reika
lauja ne tik nutraukti santykius 
su tautine Kinija, bet taip pat 
nori gauti pažadą, kad Kanada 
rems kom. Kinijos įstojimą į Jung 
tinęs Tautas. Tokių reikalavimų 
kom. Kinija nestačiusi Prancūzi
jai ir Britanijai, panašių pasitari
mų metų ir todėl toks reikalavi
mas esąs Kanados pažeminimas.

Poilsis kautynių pertraukos metu netoli Duc Pho Pietų Vietname. Vietovė 
yra 40 mylių nuo Da Nang, ir joje vyko arSios kautynės.

Žydų paskelbtoj nuotraukoj matyti, kaip Izraelio kariai šaudo j Egipto radaro instaliacijas j Egiptą įsiveržimo 
metu.

Dubčekas neprisipažino kaitas
Jam išmesti ieškos kitų priemonių

Praha.— Aleksander Dubček 
galimas (daiktas) bus visai iš
stumtas iš viešojo Čekoslovakijos 
gyvenimo, tačiau jis atmetė kal
tinimus ir neprisipažino kaltas, 
kaip pageidavo So. Rusijai pa
klusnūs pareigūnai. Dubčeko į- 
pėdinis, komunistų partijos vir
šininkas ir Gustav Husak ir kiti 
aukštieji komunistų pareigūnai 
priėmė Sovietų siūlymą, kad 
Dubčekas, turi būti teisiamas kaip 
nepajėgus, sustabdyta' 1968 m. įvy
kusį kontrorevoliucionierių ir fa
šistų judėjimą, kas turėjo iššauk
ti Sovietų Rusijos įsikišimą.

Režimas nori keletos savaičių 
laikotarpyje išmesti Dubčeką iš 
11 asmenų prezidiumo ir kraš
to seimo pirmininko pareigų. Du 
čekas, 47 m., apvertęs auktšyn 
kojom visus sumanymus, kai jis 
prezidiume atmetęs jau bolševi
kams įprastą ir nuolat reikalau
jamą savikritiką. Suprantama, 
jis nenorėjo išduoti tų milijonų 
čekoslovakų, kurie juo ir jo veda
momis reformomis tikėjo. Jeigu 
jis prisipažintų kaltas, tai tada 
būtų jau keliamos bylos ir ki
tiems kartu su juo dirbusiems ir 
vedusioms kraštą liberalėjimo 
kryptimi.

Bijo gyventojų

Pranešama, kad Dubčekas kar

tu su kitais dviem prezidiumo 
nariais Oldrich Cemik ir Jan 
Piller balsavo prieš Sov. Rusijos 
invaziją. Patikimi šaltiniai skel
bia, kad Dubčekas parašė Hu- 
sakui raštą, atsakydamas į puoli
mą per Prahos radiją, kurį Hu
sak padarė per Prahos radiją 
prieš dešimtį dienų. Kadangi Če
koslovakijos gyventojai okupaci
jos sukakties minėjimo proga de
monstracijose pasisakė už Dubče
ką, tai prezidiumas bijojo Dub
čeką išmesti iš posto jam pa
čiam neapsikaltinus ir manoma, 
kad bus ieškoma kitų kelių, kaip 
išstumti šių laikų Čekoslovaki 
jos didvyrį iš, palyginti, dar ne 
visai mažų postų.

Katalikų spauda
Jugoslavijoj

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos katalikų spauda paskutinių 
dešimties metų laikotarpyje pa
darė nepaprastai didelę pažan
gą. 1959 m., veikiant įvairiems 
suvaržymams, siekusi vos 600, 
000 egzempliorių, šiemet jau 
pasiekė 11 milijonų egzemplio
rių skaičių.

IR RUDENI VARGAS MASKVOJ 
SU DARŽOVĖMIS

MASKVA. — Šiuometinis rū
pestis Rusijos miestuose, kaip 
skelbia “Chicago Sun Times” 
rugsėjo 7 d. laikraštis yra, kaip 
reikia gauti vaisių ir daržovių. 
Laikraščiai varo akciją, kad dar 
žovės kaip nors patektų ir į Mas 
kvą, tačiau šios vis tiek lieka 
kolchozuose ir “Pravda” dėl to 
kaltina orą, nes buvęs blogas 
pavasaris sutrukdęs ir transpor 
tą. “Izvestija” ir “Pravda” at
skleidė didelius apsi’eidimus, 
pristatant vaisius. Esą bloga ir 
tai, kad kolektyviniuose ūkiuo
se auginančiuose daržoves 50% 
auginama kopūstų ir mažiau 
pamidorų, agurkų ir kitų vaisių. 
Juos nuima daugiausia vaikai 
ir seniai. Siunčiant fabrikų dar
bininkus talkai taip pat labai 
sunku, nes daug kainuoia ir re
zultatai maži. Esą, reikia su
mokėti dienos uždarbį ir vien 
Kubanėje, pasak “Izvestijos” 
transporto ir kitos priemonės 
talkininkams kainavo 444,000 
rublių.

Siūlo eiti grybauti
Transportui naudoja sunkve

Aliaskos turtai
ANCHORAGE, Aliaska. — 

Aliaskos valstybė gavo 1 bil 
dolerių pardavinėdama teis^ 
bendrovėms eksploatuoti vieto 
ves, kuriose yra alyvos. Valsti
ja pardavimui pavedė 450,855 
akrus ir iš viso už akrą gavc 
po 2,500 dolerių. Tai brangiau 
šia kaina, bet kada buvusi Ame 
rikoje už teisę naudotis žemės 
turtais. Aliaska už tai gaus kas
dien po 45,000 dol. procentų h 
tai įgalins kraštą atpalaiduot 
gyventojus nuo bet kokių mo
kesčių.
_ ■
Dachau koncentraci
jos stovykloj kalėję 

kunigai

LODZE. — 175 Lodzės vys
kupijos kunigai II-jo pasaulinic 
karo metu buvo areštuoti ir pa
talpinti Dachau koncentracijos 
stovykloje. Iš jų tik 52 gyvi 
grįžo į. savo vyskupiją. Buvu
sių Dachau koncentracijos sto
vyklos kunigų kalinių iniciaty
va šiomis dienomis Lodzėje bu
vo surengtos gedulingos pamal
dos žuvusiems prisiminti. Ta 
proga buvo paminėta ir likusių 
gyvų kunigų išlaisvinimo 24-rių 
metų sukaktis.

žimius, traukinius ir laivus, iš 
skyrus lėktuvus. Konservuot 
taip pat nėra įmanoma, nes pa 
gal maisto pramonės minister 
Vasily Zotov, dabar trūksti 
500,000,000 butelių. Esą. vieto; 
pramonė turėtų pagaminti dau 
giau butelių. Vietos prekybo; 
ministeris Alexander Strujeva; 
skelbė, kad transporto pramo 
nės nėra paruoštos geram dar 
žovių pergabenimui ir apie 20rl 
visų gabenamų prekių žūna 
Vienas, taip pat aukštų parei 
gūnų, Alexander Klimov sako 
nesvarbu, kad oras buvo blogas 
bet žemės ūkio darbuotojai tu 
rėjo tam pasiruošti ir atkreipt 
dėmesį į tas daržoves, kurioi 
buvo išskirtinos priežiūros rei 
kalingos, gi susisiekimo minis 
terija turėjo duoti specialiu! 
traukinius. Pagaliau jis pareis 
kė, kad žmonės turi išnaudot 
padėtį ir eiti į mišką rinkti gry 
bus. Taigi, anot “Sun Times” 
apsirūpinkite patys.

• JAV aukštesnes mokyklas 
šįmet Lanko 14,600,000 mokinių.

Panaikino bažnyčių 
uždarymo įstatymų

Jis buvęs neteisėtas

PRAHA. — Vyriausiam Če
koslovakijos Teismo tribunolui 
prieš keletą mėnesių oficialiai 
pareiškus, kad 1950 m. įvykdy
tas katalikų vienuolynų uždary
mas yra neteisėtas, Čekoslova
kijoje pradėti kurti nauji kata
likų vyrų ir moterų vienuolynai. 
Naujų vienuolynų nariai, pagal 
veikiančius nuostatus, turi tu
rėti atitinkamą darbo pažymė
jimą. Ypatinga veikla pasižy
mi apie 700 seselių mokytojų 
Notre Dame ordinas, kuri3 iš
laiko bažnytinių rūbų dirbtuvę 
Javornik mieste, aštuonis atsi
likusių jaunuolių globos namus, 
15 senelių prieglaudų ir 11 se
serų dėsto religiją mokyklose.

(Bažnyčios pastatų globa
Čekoslovakijos meno pastatų 

apsaugos įstaiga Ceske Budovi- 
ce mieste globoja apie 700 baž
nytinių pastatų. Jų išlaikymui 
ir taisymui nuo 1961 iki 1968 
išleista 13 mil. kronų, šių me
tų bažnytinių pastatų restaura
cijos darbams numatyta 15 mil. 
kronų suma.

Menuio amžius
HOUSTON. — Viena iš uolų, 

i kurias iš mėnulio aprgabeno ast 
I ronautas Neil A. Armstrong, 

rodo, kad ji gali būti 150 mil. 
metų amžiaus. Tai paskelbė Ro
bin Brett, mokslininkų grupės 
narys, kurie tiria iš mėnulio 
pargabentus pavyzdžius. Iš vi
so mėnulyje negali būti jokia 
gyvybė ir nėra jokių bakterijų. 
Mėnulis esąs susidaręs maždaug 
apie tą patį laiką, kaip ir žemė, 
maždaug prieš 3 bilijonus metų. 
Esą žemė ir mėnulis buvo karš
ti, bet kada žemė toliau aušo, 
mėnulis mirė ir jau toks yra
500 mil. metų.

Keistas senatoriaus 
prašymas

WASHINGTONAS. — Pra
nešama, kad šen. William Ful
bright (D., Ark.) siūlęs prez. 
Nixonui pasiųsti į Hanoi vyks
tančias diktatoriaus Ho Chi 
Minh laidotuves JAV atstovus. 
Prezidentas tokį reikalavimą 
atmetęs. JAV administracija 
pranešė, kad joks amerikietis 
reprezentantas negali būti siun
čiamas į Hanoi miestą, kol Viet 
namas tebežudo amerikiečius. 
Žurnalistai Fulbrighto siūlymą 
laiko reto naivumo atveju.

78 senatoriai Dirksen 
laidotuvėse

PEKINAS, III. — Vakar čia 
palaidotas Illinois šen. Dirksen. 
Laidotuvėse dalyvavo 78 sena
toriai, viceprez. Agnevv, Chica
gos miesto meras Daley, Illinois 
gub. Ogilvie ir 30.000 žmonių.

Prez. Nixon guodžia mirusio šen. 
Dirksen našlę.
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Redaguoja J. ŠOLICNAS,
6641 So. Albany Avė., Ohicago, Illinois 60620

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAUKO TENISO PIRMENYBES

Dar kartą pasitvirtino, kad il
gi savaitgaliai teniso turnyrams 
nėra tikę. Daugelis žaidėjų ma
loniau tas tris dienas praleidžia 
kur nors prie ežero kaip prakai
tuoja karštose teniso aikštėse. 
Taip ir šios pirmenybės buvo 
negausios dalyviais ir silpnesnės 
lygiu kaip apygardinės, o svar
biausia, nepasirodžius Cleve- 
landui su Skardžiu ir taip pat 
Sidabrui, tematėme tuos pačius 
prisiekusius veidus ir tą patį žai
dimą. Iš šių dviejų buvo tikėtasi 
daug inspiracijos mūsų tenisui, 
gražių jaunių varžybų ir net kai 
kas drįso galvoti, kad ypač Skar
dis jau gal pajėgus paklupdyti 
vieną ar kitą mūsų jau senstelė
jusių šulų. Viskas atidėta sekan
čiai vasarai. *'

“B” klasė save pateisino
Pirmą kartą pravestos “B” 

klasės varžybos atrodo, save pa
teisino. Pasirodė keletas žaidėjų, 
kurie kitaip tikrai nebūtų daly
vavę. Dadėjus į šią grupę keletą 
jaunių, varžybos buvo gana gy
vos, ir ateityje turėtų būti visuo
met pravedamos. Pirmajame ra
te Bagdonas pateikia staigmeną, 
nesunkiai įveikdamas jau prity
rusi S. Kvantą 6-1, 6-2. Po geros 
kovos, ypač antrajame sete, 
jaunas Baltrušaitis nugali Šo- 
liūną 6-1, 8-6. Toliau jaunutis 
Kay lygięje kovoje nugali Bag
doną 7-5, 6-4, o Lišauskas iš 
Detroito įveikia Baltrušaitį 6-2, 
6- 3. Laimėtoju išeina 16 -mėtis 
Kay nesunkiai nugalėdamas Li- 
šauską 6-2, 6-3.

Dvejete nieko naujo
Nepasirodžius Clevelandui, ne

įvyko ir staigmenų. Pirmajame 
rate Markulis su Tautvaišu len
gvai sutvarko Šenbergą - LišauS- 
ką iš Detroito 6-1, 6-3, o Bačins- 
kas su Juodikiu nedaug teturi 
vargo su broliais Kvantais: 6-4, 
6-2. Pusfinaliuose Pikeliūnas su 
Fukartu tik po ilgos ir lygios, 
kovos įveikia Markulį ir Tautvai- 
šą 7-5, 6-4. Tačiau kitoje pusė 
je Grybauskai, apygardinėse 
pralaimėję Bačinskui ir Juodi
kiui, šį kartą juos lengvai įvei
kia 6-1, 6-0. Baigmėje Pikeliūno 
partneris nepasirodo ir, prieši
ninkams sutikus, jis pasikviečia 
Kvantą. Tai tur būt toks pirmu
tinis įvykis bet kokiose pirmeny
bėse ir, žinoma, neteisėta. Ta
čiau priešininkams, atrodė, svar
biau buvo žaisti kaip laimėti. 
Pats žaidimas gana silpnas, pir
majame sete Pikeliūnas su Kvan
tu neturi jokio vargo ir laimi 
6-1. Antrajame Grybauskai 
kiek pasitempia, tačiau stokoda
mi pastovumo, pralaimi 10-8. 
Tuo būdu Pikeliūnas, žaisdamas 
su dviem partneriais, laimi dve
jeto varžybas.

Vyrų vienete — naujas 
meisteris

Šios pirmenybės taip būtų ir 
likusios blankios, jei ne vienin
telė staigmena — finalinėse 
rungtynėse buvo nuvainikuotas 
mūsų ilgametis meisteris Pikeliū

V. Astrauskas vieneriems metams perleidžia tarpmiestinių varžybų perei
namąją taurę ČLG klubo atstovui R. Panarui. Iš kairės j dešinę matosi J. 
Baris (CLGK), A. Rugienius (Detroitas), ii inž. Ant. Rudis.

nas. Deja, tik, kad šią staigme
ną iškrėtė ne kas nors iš jaunų
jų, bet vienas iš seniausių mū
sų žaidėjų — V. Grybauskas.

Pirmoje pusėje Pikeliūnas ir 
Kvantas neturi didesnio pasiprie
šinimo ir lengvai pasiekia pus
finalį.

Kitoje pusėje Škėma stipriai 
priešinasi Šenbergui iš Detroito 
ir tik po lygios ir ilgos kovos 
pasiduoda 7-5, 6-4. Puikus Litu
anikos futbolininkas Parulis pa
sirodo, žaidžia neblogai ir teni
są ir trijų setų kovoje įveikia 
Markulį 6-1, 3-6, 6- 4. Dar 
ilgesnę ir permainingą kovą jis 
veda prieš Šenbergą, bet vis jį iš
tempia 6-1, $-6, 6-0. Grybauskas 
lengvai nugali 'Į’autvaišą ir atsi
duria pusfinalyje.

Čia, kaip jau ir per visą eilę 
metų, nei Pikeliūnas, nei Gry
bauskas vis. dar neranda rimtes
nio pasipriešinimo. Pirmasis len
gvai sutvarko Kvantą 6-1, 6-2, 
o antrasis Parulį 6-0, 6-0.

Baigmėje prasideda vėl seniai 
pažįstama kieta kova.

Pikeliūnas, jam žinomu pasto
vumu, siunčia ilgus sviedinius iš 
kampo į kampą, o Grybauskas 
vis retkarčiais surizikuoja ant
puolį prie tinklo. Tik šį kartą 
jis atrodo labiau savim pasitikįs 
ir mažiau bedaro klaidų prie 
tinklo. Gal jis ir stiproku vėju 
laisviau pasinaudoja, negu Pike
liūnas, kups vengia antpuolių 
prie tinklo. Pirmasis setas labai 
lygus iki 4-4. Čią Grybauskas ga
na lengvai laimi savo servavimą, 
o keliais staigiais ir gerais ant
puoliais atima ir Pikeliūno ser 
vavimą, tuo laimėdamas pirmą
jį setą 6-4. Antrajame jis pra
deda ypatingai stipriai ir, atro
do, kad pasipriešinimo kaip ir 
nebėra. Pasekmė 3-0, tačiau Pi
keliūnas nepasiduoda, pradeda 
dar aštriau šaudyti, prisiveja 
3-3 ir net veda 4-3. Tačiau Gry
bauskas sukrapšto dar paskuti
nius energijos lašus ir vėl ata
kuoja prie tinklo.

Pikeliūnas nebeatsigauna, ir 
Grybauskas, po 7 metų pertrau
kos, vėl laimi lietuvių meisterio 
titulą. Pasekmė 6-4, 6-4

A.B.

GOLFO ŽINIOS

Rugp. 30 ir 31 dienomis Chi
cagoje įvykusios ŠALFAS sąjun
gos pirmenybės ir tarpmiestinės 
varžybos parodė, kad mūsų tarpe 
yra gerų golfo žaidėjų.

Su 76 smūgiais pirmenybes 
laimėjo A. Sergautis iš Toronto. 
Tai jaunas vos šešioliką metų 
pasiekęs žaidėjas, kuris turi ge
rus duomenis išsivystyti į aukš
tos klasės golfininką.

Jaunių klasėje I-mą vietą lai
mėjo A. Baris.

Tarpmiestines varžybas laimė
jo Chicagos Lietuvių Golfo klu
bas. Plačiau apie varžybas bus 
vėliau.

Vos prieš porą mėnesių A. Smo 
linskas “didžiavosi” būdamas

Dalis ŠALFO sąjungos varžybų laimėtojų. Stovi (iš k- į. d.): A. Nakas, A. 
Baris (laimėjęs jaunių klasės per. taurę), A. Sergautis (laimėjęs per. taurę 
vyrų klasėje), R. Panaras (su tarpmiestinių varž> bų pereinamąja taure) 
ir V. Astrauskas. Klupo — dr. O. Nakas. B. Šmaižys, N. Janickas ir V- 
Siminkevičius (T).

vienintelis klubo narių, padaręs 
“hole -in- one”.

Galimybės, kad šiais metais 
panašus atvejis vėl pasikartotų 
klubo narių tarpe beveik neįtikė
tinos.

Tačiau gi rugsėjo 7 dieną Cog 
Hill I-je golfo aikštėje Juozas 
Kregždys, žaisdamas ketveriukė
je su A. Bariu, A. Kavaliausku ir 
J. Bariu, “užrekordavo” dar vie
ną “hole in one”. Tai jis pa
siekė 142 jardų ilgumo ketvirtos

Įtampa šachmatų rungtynėse. Nuotr. V. Maželio

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Estijos didmeisteris Paul 

Keres pateikia Amerikos “Chess 
Life” žurnale (rugp. 1969) savo 
partiją su Vladu Mikėnu, žaistą 
1968 m. Rygoje, su plačiais ko
mentarais.

Skaitytojas gali matyti, kas pa
sidaro, kai “seni liūtai” įniršta, 
viens prieš kitą. įžangoje Keresas 
pažymi, jog jis Vladą Mikėną pa
žįsta arti 40 metų. Jie seni drau
gai. Mikėnas buvo daugelį metų 
jo sekundantu įvairiuose turny
ruose; kovojo vienas prieš kitą 
daugelyje tarptautinių turnyrų, 
pradedant 1935 metų Varšuvos 
olimpiada (Tuokart Lietuva su 
Estija sužaidė 2:2 K. M.). Pasta
roji partija, nežiūrint jų amžiaus, 
pilna painiavų ir kombinacijų, 
lyg būtų žaista prieš 30 metų. 
Kereso užbaigia sakiniu: “Thank 
you, Miki, for the excellent

P- r..

LITHUANIAN
BAKERY

2450 VVest 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

___________ Tslef. HEmlock 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

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

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

skylės su 7-ta lazda.
Norėtųsi atkreipti klubo narių 

dėmesį kad tiek A. Smolinsko, 
tiek J. Kregždžio siekimo liudi
ninkais buvo A. ir J. Bariai. Gal 
yra daugiau norinčių realizuoti 
šią svajonę...

Chicagos Lietuvių Golfo klu
bo pirmenybės šiais metais yra 
rengiamos rugsėjo 21 dieną. Pa
los Country Club golfo laukuose. 
Varžybų pradžia 8:00 vai.

Tą pačią dieną numatoma

fight”.
Šią partiją įgalima rasti “Darbi 

ninke” š.m. geg. 28 d.
— Kaunietis A. Butnorius įvei

kė vengrą Portisch (didmeisterio 
brolį), Vilniaus tarptautiniame 
turnyre. Ten po 7 ratų pirmavo 
maskvietis J. Razuvajev su 5 tš., 
Butnorius turėjo 3 tš.

— Stockholme, pasaulio jau
nių p-bes laimėjo maskvietis A. 
Karpov, sukoręs 10-1 tš., rumu
nas Ureiko ir vengras Adorian 
po 7 taškus.
— Jugoslavas M. Matulovič ir 

čekas V. Hort laimėjo tarptauti
nį turnyrą Skopley, Jugoslavija, 
surinkę po 11 taškų iš 15 gali
mų. Sovietų didmeisteriai R. 
Cholmov ir V. Smyslov su Rytų 
Vokietijos —W. Uhlmanu po 
10 taškų.

Kazys Merkis

NAUJOS KRIKŠTO APEIGOS |

Vatikanas. _  Naujų krikšto I
apeigų įvedimo data Liturgijos 
komisijos nutarimu yra nukelia
ma iš šių metų rugsėjo 8-os į 
ateinančių metų Velykas, tai 
yra kovo 29 dieną. Sis komisijos 
sprendimas remiasi kai kurių 
kraštų vyskupų prašymu. Ta
čiau, kaip pažymi Liturgijos ko
misija, jau nuo rugsėjo 8-os bus 
galima krikštyti pagal naujas 
apeigas o nuo ateinančių metų 
kovo 29-os dienos naujos krikš
to apeigos bus visiems privalo
mos.

DIDŽIAUSIAS PAUKŠTIS

Didžiausiu ir aukščiausiu 
paukščiu pasaulyje laikomas 
strutis. Jis išauga ligi 2,5 metrų 
aukščio, sveria ligi 135 kilogra
mų, bėga ligi 50 kilometrų per 
valandą greičiu.

taip pat pradėti ir baigiamą
sias pievelių žaidimų varžybas.

Po pirmenybių klubo patalpo
se įvyks golfo sezono užbaigimo 
banketas. Laukiama, kad varžy
bose ir bankete dalyvaus daugu
mas klubo narių. JB

DABARTINĖS LIETUVIŲ 

KALBOS ŽODYNAS
Sudarė J. Balčikonis, K. Kor

sakas, J. Kabelka, J. Kruopas, A. 
Lyberis, K. Ulvydas. Žodynas 
apima apie 45.000 žodžių ir tūks
tančius aiškinamųjų posakių ir 
tuo būdu jis ne tik vienintelis 
pilnas tokios apimties mūsų gim
tosios kalbos žodynas, bet ir ne
pamainoma priemonė giliau pa
žinti ir tiksliau vartoti mūsų gim
tąją kalbą. Čia antroji čikagiškė 
šio žodyno laida, stambaus for
mato, kietuose apdaruose, apie 
1000 psl., kaina — $12.00

Užsisakykite dabar, nes laida 
baigiasi ir nebus pakartota:

Draugas, 4545 W. 63 Street, 
Chicago. III. 60629.

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

Didžiojo poeto Dantės intymiuo- 
siU3 pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro 
žio eilėmis,

Naujasis Gyvenimas

Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty
ruolis, Goethės, Šilerio, Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T. 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta į 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus.
Illinois Stato gvyenfcojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami bu
altams.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5078

Rezid. Telef. 239-488S
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA

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

Priima ligonius pagal susitarimą 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

Tek 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Ulinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos lr Callfornla 

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

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

Rezld. tel. wAlbrook 6-S048

Tel. ofiso HE 4-5849, rea 588-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1HF LIT1TOANIAN WORLD-WIDE DAILY 
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Oftao — ME 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGLIA

2751 VVest 51st Street

Valandos: antradieniais, penktadle 
nata 3--# v. šeštadieniai. 10- 1 p p
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street

TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Re®. FR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi!

SVEČIA LYBIS NERVU IR ' »!
KMOCĮNftS LIGOS

Crawford Medical Building 
Bliu So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel GI 8-0878

0R. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų Ilgos 
GinekologlnS Chirurgija

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

Ofiso* tel. PR 8-222(1 
Namu rez. PRospeet 8-9084

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmąd., antrad.. kętvlrt. Ir penkt 
nuo 12 lkl 3 vai. lr nuo 6 Ikl'firir.vU 
šeštad. nuo Į, iki 4 vaL,

Ofs, PR 0-6022 Rėk. PR 8-6960
OR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 tkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vaL: arba susita
rus. ■' •
' . .......................... "

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 W. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 

lkl 8 vai. Trečiad ir šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai, vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
fieštadlenlala 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCD1KIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad.. antrad.. ketvlrt. tr penai 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki t vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto lkl S vai. p.p,

Ofiso telef. RE 7-1158 
__________ Rez. tel. 239-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
H I R U R G A S

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vaL. 

antrad. Ir penkt 1—4 vai. 
Prilmlnfila tik Husitams

Remkite “Drauge”.

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

• Administracija dirba kas 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampaa, 
VaL kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiad ien lais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue 

ValandOR tik pagal susitarimą 
Treęiądleulais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

0R. E. RINGUS
RENTGENOIZIGAS

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. b 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad 8 v. r. lkl 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEHIJOS LIGOS 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstu/ pgSlės ir prostato 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 7Ist Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

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

Vizitai pagal suaitarlma

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

Ofiso tel.: HEllanee 5-4410 
Rez. GRovelhlU 6-0617 

Valandos: piršti, ir ket. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 ist Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

Rezld, tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 
TeL PRospeet 8-122S

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. lr 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

PriimlnSJa ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. lr šeštad. uždaryta 

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albauy Avenue
Vai.: pirm., antrd.. ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. tr šeštad. 2—4 popiet 

ir kttu laiku pagal susitarimą

TeL ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-8150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. v.

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-4 v. v *
šeštadieniais U-l vai. nonlet.



Kai mažuma veržiasi dominuoti

BANDITIZMAS POLITIKOJE

*

Vakar dienos laikraščiai pra 
nešė, kad Toronte banditai 
buvo pagrobę 28 metų mergai
tę, kurią tik tada iš’eido, kai 
tėvai sumokėjo 200,000 dol 
vaduotpinigių. Tai šiurpus ban 
ditų darbas, bet šitokius ban
ditizmo metodus kai kur ima
ma perkelti ir j politinį, re
voliucinį veikimą. Turime čia 
minty pagrobimą Amerikos 
ambasadoriaus Brazilijoj. Per 
radiją ir spaudoje buvo pra
nešta, kad to užnugaryje bu
vo Castro auklėtiniai komu
nistai.

Vakar ryto radijas perda
vė vieno JAV aukštosios mo
kyklos vadovo pareišk’ma. 
kad jo tyrimai rodo, jog šiais 
mokslo metais bus mažiau 
streikuojančio - maištaujančio 
jaunimo užimama klasių, pas
tatų, bet daugiau būsią veikia
ma padegimais, molotovo kok
teiliais. Iš kitos gi pusės, jau 
anksčiau FBI direktorius Hoo
veris yra pranešęs, kad stu
dentų maištų kurstytoių tarpe 
esama ir komunistų. Ka? Chi
cagos universitete praeitais 
metais vyko revoliuciniai išsi
šokimai, komunistų partijos 
laikraštis viešai parėmė tuos 
išsišokimus, o Illinois komu
nistų partijos sekretorius Jack 
Kling pareiškė, kad partija so
lidarizuoja su studentų “drą
siais bandymais apversti uni
versiteto administracijos reak
cinę politiką”.

*

Teroristų veikla P. Ameri
koje, Korėjos ir Vietnamo ka
rai kiekvienam, norinčiam ma 
tyti, atskleidžia, kain komunis 
tinė mažuma griebiasi banditų 
taktiką įjungti į savo pelitinių 
siekimų kebą. O pilietinis ka
ras yra esminė jų programos 
dalis. Tuo būdu komunistai da
rosi ne tik banditizmo įvedė
jai į politiką, bet ir brolžudiš
kų karų organizatoriai. Jie nė 
kiek nesibaido kraujo klanais 
stengtis mažumos valią pri
mesti gyventojų daugumai ir 
lavonų krūvomis kopti į sostą.

Teisingai “Chicago Tribūne” 
savo vedamajame rugsėjo 9 d. 
atkreipė dėmesį, kad neramu
mai, sąmyšiai P. Amerikoje 
yra komunistų inspiruoti. Tas 
dienraštis atskleidžia vieną 
paslaptį: po to, kai Kennedy 
1962 m. spalio mėnesį, už So
vietų pažadą atitraukti rake
tas iš Kubos pažadėjo, kad ne
bus daroma JAV invazija į tą 
kraštą, komunistai ten pasi
juto gana saugūs. Rusai 1966 
m. sausio mėnesį Havanoje su
organizavo trijų kontinentų 
revoliucinę konferenciją, po 
kurios buvo įsteigta vadinamo 
ji Lotynų Amerikos solidaru
mo organizacija (sutrumpintai 
— LASO), kurios uždavinys 
buvo “eksportuoti” revoliuci
ją į kitas šio kontinento val
stybes. Ši organizacija kasmet 
paruošia tūkstančius savo a- 
gentų, jų tarpe ir studentų bei 
negrų, ir juos siunčia į jų gim
tuosius kraštus raudonajai ak
cijai. Ne veltui buvęs JAV pa
reigūnas Havanoje Paul Be- 
thel savo kūriny “The Losers’’ 
kelia balsą, kad reikia imtis 
kontrapriemonių prieš tą sub-

Spaudoj ir gyvenime

VOKIEČIAI DAUGIAU SKAITO

Iš Berlyno mums atsiųsta laikraš
čio iškarpa skelbia, kad spalio 8-23 
d. Frankfurte ruošiama knygų mu
gė, kurioje dalyvaus 3100 leidyklų 
iš 52 valstybių su 200,000 pavadi
nimų knygų: jų tarpe bus apie 
70,000 naujų leidinių iš vadinamos 
Demokratinės Vokiečių respublikos.

Vakarų Vokietijoje per pirmą šių 
metų pusmetį knygų leidimas pa
augo 11 procentų lyginant su praei
tų metų tuo pačiu laikotarpiu. Y- 
pač perkautos profesinės, dalykinės 
knygos, o taip pat pamokančios apie 
įvairius pamėgtus užsiėmimus 
“hobby”.

1968 m. Vakarų Vokietijoje

versyvinj židinį ir, jei kilų ga
limybių nėra, nušluoti Ca3tro.

*
Pagrindinis tačiau viso š’o 

politinio ir revoliucinio bandi
tizmo šaltinis yra Kremlius.

Kur mato reikalinga, Mask
va net ir tankais užslonina už
sienio komunistų partijų posū
kius į laisvėjimą, kaip tai pa
darė Čekoslovakijoje. Kitais 
atvejais vartoja kitas priemo
nes, kurias vaizdžiai atsklei
džia dienraščio “Chicago To
day” (rugsėjo 9 d.) Bukareš
to korespondentas Victor Rie
šei. Jis susekė, kad tas parti
jas, kurias nepatogu ginklu 
apvaldyti, kaip tai buvo su 
Čekoslovakijos komunistais, 
Sovietai pasistengia nutildyti 
finansiniu spustelėjimu. Pvz. 
Italijos ir Prancūzijos komu
nistų partijos iš karto pareiš
kė nepasitenkinimą dėl Sovie
tų dalinių įvedimo į Čekoslo
vakiją. Kremlius iš karto ban
dė laimėti jų pritarimą, pasiųs 
damas tonas propagandinės 
literatūros. Tačiau tai nepa
dėjo. Tada Sovietų ambasa
dos pasišaukė Italijos ir Pran
cūzijos komunistų partijos va
dus ir bandė juos perkalbėti 
ir net grasinimais paveikti. 
Kai komunistų partijos kontro 
liuojami padaliniai atsisakė ir 
šiuo atveju nusilenkti, Sovie
tai padarė smarkų finansinį 
spaudimą.

*
Mat, prekybos agentūros, 

per kurias eina Italijos ir Pran 
cūzijos prekyba su Sovietų Są
junga, moka tam tikrą komi
są komunistų partijos pada
liniams tuose kraštuose. Ita
lijos ir Prancūzijos komunis
tams nepritariant dėl Sovietų 
politikos Čekoslovakijoj, staiga 
tos agentūros sustojo mokėju
sios komisą — finansine para
mą toms komunistų partijoms. 
Kiek sumų buvo sulaikyta, sun 
ku nustatyti, bet pvz 1967 m. 
Prancūzijos verslininkai į So
vietų Sąjungą eksportavo gė
rybių už 155 mil. dolerių. Tai
gi komisas komunistams jau 
sudarė apvalią sumelę. Itali
joje Sovietų Sąjunga tais me
tais pirko prekių už 125 mili
jonus dol. Buvo perkama iš 
specialių prekybinių komisijų, 
kurios tam tikrą nuošimti pi
nigų nuo parduotu prekių nu
kreipia į komunistų partijos 
skrynias.

Šitokia Maskvos finansinė 
prievarta atstūmė vieną kitą 
raudonąjį vadą iš viršūnių, bet 
visumoje, kaip Italijos, taip ir 
Prancūzijos komunistų partija 
buvo apraminta, vėl imdama 
seilėtis apie tą Maskvos ran
ką, kuri parūpina dolerius rau 
donajai akcijai.

Tie visi faktai turi būti pla
čiau žinomi, ypač perteikiami 
mūsų jaunimui, kad ir jiems 
išryškėtų, iš kur ateina tos 
barbariškos prievartos įvedi
mas į politiką ir iš kur tas 
kitų kraštų komunistų vadų 
nusilenkimas Maskvos raudo
nojo imperializmo užmačioms. 
Ne be to, kad įvairiuose kraš
tuose yra ir raudonųjų fana
tikų, bet daug reiškia ir gele
žinė finansinės bei kitokios 
prievartos ranka. 3. P’’.

leista 32,352 pavadinimų knygos, 
taigi net 30,000 daugiau negu Vokie
tija išleido 1913 m. Iš viso Vakarų 
Vokietijoje nuo 1951 m. išleista net 
378,000 knygų, jų tarpe per 100,000 
mokslinio pobūdžio knygų.

1968 m. užsienio kraštai iš Vaka
rų Vokietijos pirko knygų ir perio
dinių leidinių už 4()1 mil. markių 
gi Vokietija importavo spaudinių už 
154 mil. markių. Spaudos prekybą 
V. Vokietija veda su 134 kraštais.

J. Daugi.

— Filosofas naudoja taškus; 
studentas klaustukus; fanati-

iš-kas Šauktukus. — J. Ba&ford

JAV Prezidentas R Nixonas ir Meksikos prezidentas Gustavo Diaz Ordaz buvo susitikę prie Dei Rio, Tex. 
Greta stovi jų žmonos.

DEMOKRATINIU PARTIJŲ ATKŪRIMAS
Bandymas sukurti demokratines partijas Čekoslovakijoje

“Rude pravo” VIII.2 d. nepa
prastai ilgame straipsnyje, kuria
me ryškus sovietinio agitpropo 
pirštų prikišimas, daug vietos 
skiria ne tik vakariečių šnipų, 
bet ir spaudos atstovų veiklai.
Vadinamuose Čekoslovakijos vi

daus reikalų ministerijos ir sau
gumo pranešimuose nurodoma, 
kad vakariečių šnipai dėję pas
tangų sukiršinti čekus su slova
kais. Sovietų agitpropo teigimas 
yra vaikiškas, nes jų trintis yra 
sena. Prileidus, kad vakariečiai 
yra buvę tokie neišmanėliai, kaip 
gi nutiko, kad jau Sovietų įtako
je atsidūrusioje Čekoslovakijoje 
buvo paskubintas abiejų tautų 
savivaldos įgyvendinimas?

Sovietų agitpropas daro nepa
prastai tolimas išvadas čekui ar 
slovakui kalbą užmezgus su va
kariečiais spaudos atstovais, lyg 
jie būtų buvę visagaliai pakeisti 
santvarką krašte. Sis psichologi- 

i nis baimės bruožas ypač ryškus 
i rusuose, neišskiriant komunis

tų, nes ir jie teturi vienintelę 
laisvę bijoti turimų privilegijų

• prarasti.
Krikščionys demokratai

Aleksander Dubčekas padarė 
tik reformų pradžią: panaikino 
spaudos cenzūrą, užtikrino lais
vę piliečiams ir Novotnio siautė
jimo tarpsnyje nukentėjusiems, 
bet tik gyvysiems, atsiteisė už 
padarytas skriaudas.

Ūkio srityje tebeieškojo spren
dimo. Komunistų partija liko vie
ninteliu politiniu sprendėju. Aiš
ku, kad Čekoslovakija, vakarų

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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— Sakoma, kad žmogus daugiausia nori to, ko ne

turi. Tik tokioje aplinkoje aš galėjau pilnai įvertinti 
žmogų, koks jis gali būti ir koks nėra. Kiekvienam žmo
gui reikia kokio atsparos taško ir, jei jo nerandi materi
joje, — o labai retai kas pajėgia surasti, — ieškai kur ki
tur, pačioje žmogaus prigimtyje, jo santykyje su visuma 
ir viso ko priežastingume. Kai iškyla klausimas “kodėl”, 
reikia ieškoti atsakymo. Kodėl esi, iš kur esi, kur eini 
ir t. t. Kaip be idealizmo rasi siūlo pradžią ir jo galą?
Ar gali kas kitas pateisinti žmogaus egzistenciją, kaip 
gėris? — kreipėsi tiesiai į Rimą Bronius.

— Žinai, man niekad tokie klausimai nekilo... — 
lyg susigėdęs ar sumišęs atsakė Rimas.

— Vieni žmonės tik atsakymais gyvena, o kiti tu
ri žinoti klausimą, kad galėtų sutikti su atsakymu, — 
nusijuokė Bronius geraširdiškai ir įpylė Rimui alaus.

Nors Rimui atrodė, kad Bronius perdeda, kad per 
daug jautriai į viską žiūri, jam patiko jo užsidegimas, 
tikėjimas žmogumi ir noras atkurti pasaulį, nes dau
giau, nei bet ko, nekentė žmoguje abejingumo, bet vi
sa ta kita filosofija...

— Ne mano žanras, — pagalvojo.
Irena tuo tarpu rodė Auksei savo būsimo sūnaus 

turtą, džiaugėsi atvežtomis dovanomis ir švitėjo laime. 
Apskrita ir beformė, ji drauge buvo savotiškai graži, to
kia moteriška ir virpanti naujos gyvybės atsiradimo 
stebuklu.

— Tai nuostabiausia kūryba, suteikti naujam žmo
gui gyvybę — kalbėjo ji. — Atrodo, lyg visos žmonijos 
ateitis būtų mano rankose. Protu tai neįmanoma aprėp
ti, tam net jausmų per maža. Ir kai pagalvoji, kad žmo
gus tą stebuklą cheminiu būdu tyrimų vamzdelyje no
ri išspręsti, darosi koktu ir liūdna. Kuo norim paversti

GEDIMINAS GALVA

kultūros kraštas, negalėjo pasi
likti pusiaukelėje. Čekai ir slova
kai, jei jie nedarė žygių, tai gal
vojo ne tik apie asmeninę, bet 
ir politinę laisvę. Tokį galvoji
mą Sovietai jau laikė nusikalti
mu.

Sovietai ėmė nepasitikėti ne 
tik vadinama opozicija, kuri dar 
nebuvo susiorganizavusi, bet ir 
komunistų partijos vadais, nes 
jie buvo suimti tik kariuomenei 
į kraštą įsibrovus.

“Rude pravo” skelbdama So
vietams palankią medžiagą, joje 
suranda vietą tokiai “pabaisai”, 
kaip krikščionys demokratai:

“Buvo gauta žinių, kad susi
būrė į grupes atskiri žmonės, ku
rie siekia ne demokratiškai at
kurti socializmą ir atitaisyti įvyk
dytus neteisingus^,veiksmus, bet 
sudaryti antikomunistinę ir an- 
tisocialistinę opoziciją. Turimi 
galvoje, pavyzdžiui, planai ir pas
tangos įkurti krikščionių demo
kratų ir socialdemokratų parti
jas, kurių atstovai kartais atvirai: 
kartais slaptai veikia šia krypti
mi.

Buvę nelegalius krikščionių 
demokratų partijos (KDP) orga
nizatoriai ketina pasinaudoti da
bar vykstančiu atkūrimo procesu. 
Šios partijos ideologas inž. Cugra, 
praeityje dukart teistas už anti
valstybinę. veiklą, ruošiasi prasi
skverbti į liaudies partiją, kur jie 
turėtų realią galimybę palaips
niui išsikovoti tam tikras vadovų

pozicijas. Cugra yra nuomonės, 
kad KDP šalininkams pavyks iš
kovoti šias pozicijas iki 1968 me
tų spalio mėnesį įvykstančio Če
koslovakijos Liaudies partijos su
važiavimo, o tuo pačiu teisėtais 
pagrindais įsijungti į Nacionali
nį frontą. Naudodamasis pozici
jomis Liaudies partijoje, Cugra 
nori, kad jo žmonės taip pat gau
tų atstovų į parlamento komite
tų rinkimuose ir paruoštų sąly
gas visuomenės santvarkai pakei
sti parlamentiniu būdu. Jie 
nori užtikrinti sau masinės in
formacijos priemonių paramą. 
Jie ruošiasi paimti valdžią ka
drais, kurie pereitų į sritis ir rajo
nus, ir paimtų į savo rankas ryšių 
priemones.”

Partijų užuomazgos

Kitų partijų užuomazgos te
buvo silpnutėlės. Jų steigiamieji 
susirinkimai vyko butuose. “Ru
de pravo”, aprašydama jų už
uomazgas, vis prideda naujų par
tijų svajones nustelbti komunis
tų partiją:

“Vienas iš antisocialistinių jė
gų aktyvėjimo ir jų siekimo pa
imti valdžią pasireiškimų yra 
buvusių “liaudies demokratų” 
veikla. Buvęs nacionaldemokra- 
tų partijos sekretosius daktaras 
Janas Škramovskis, buvęs žemės 
ūkio ministerijos darbuotojas, 
mėgina atkurti nacionaldemo- 
kratų partiją. Škramovskis, Ku- 
bešas, Štichas ir Sluka, taip pat 
buvusios žemės ūkio ministerijos 
darbuotojai, paruošė laikiną pro
gramą, kurią jie norėtų įgyven-

pasaulį? Paprasta laboratorija? Man atrodo, kąd tai nu
sikaltimas.

Auksė nustebusi klausėsi draugės. Dar visai nese
niai Irena į gyvenimą žiūrėjo, kaip į linksmą žaidimą 
ar net loteriją, kurioje laimės bilietą ištraukia tas, kuris 
sumanesnis. Atrodė, kad motiniškumas atskleidė joje tas 
puses, kurios iki šiol slypėjo po nerūpestingu paviršuti
niškumu ir kurios dabar statė klausimus, kėlė abejones 
ir reikalavo pasiteisinimo.

— Ir kas gali abejoti Dievo buvimu? — prisimi
nė ji tvirtinimus, kad Dievas miręs. — Ar įmanoma be 
jo suvokti tą stebuklą, kuris vyksta ne tik žmogaus kū
ne, bet ir jo dvasioje? — galvojo Auksė žiūrėdama į Ire
ną ir jautėsi esanti tokia menka, nenaudinga, nereika
linga, net savo paskirties žemėje neatliekanti.

Diena bėgo greitai ir įdomiai. Kai moterys grįžo 
pas vyrus, vėl prasidėjo juokai ir linksmos kalbos. Auk
sė vėl prisiminė įspūdžius Romoje, o Rimas grąžino juos 
savo pašaipiais komentarais ir vertė visus juoktis. Irena 
ir Bronius vaišino svečius ir kalbėjo apie planus pirk
ti namuką užmiestyje, kur augančiam sūnui būtų dau
giau erdvės.

— Pagal Broniaus lūkesčius jam jau nuo pirmos 
dienos reikės kiemo, kuriame galėtų lakstyti, — juokėsi 
Irena iš vyro.

— Nesijuok, susiplanavus iš anksto, viskas sklan
džiau eina, — rimtai atsakė Bronius.

— Žinoma, penkmečio planas jau sudarytas, visai 
kaip plačiojoj tėvynėj, — šaipėsi Irena.

Bet Bronius tik numojo ranka, mirktelėjo Auksei, 
lyg apeliuodamas į jos supratimą ir pasakojo toliau kaip 
susitvarkys.

Jau buvo tamsu, kai, išleidusi pakelyje Rimą, Auk
sė grįžo namo. Tėvai sėdėjo prieš televiziją, o mama 
draug ir kojines adė. Trumpai nupasakojusi įspūdžius, 
užsidarė savo kambaryje, kur niekas jos nematė, ne
klausinėjo, kur galėjo būti pati savimi. Jai ausyse vis 
skambėjo Irenos linksmas juokas, pašaipūs Broniui taiko 
mi žodžiai, kuriuose betgi buvo girdėti pasitikėjimas ir 
meilė, ir jai atrodė, kad gyvenime kažkur įvyko klaida: 
Irena turėjo plasnoti be tikslo po pasaulį, ne ji. Auksės

vieta buvo prie vyro ir lopšio. Bet vaidmenys kažkaip 
susikeitė ir ji liko Apvaizdos užmiršta.

— Kodėl aš nemoku pasiimti iš gyvenimo ko no
riu? — galvojo ji, ir mintimis vėl grįžo į žalumynuo
se paskendusį miestą, kur, atrodė, viską turėjo, kur nie
ko daugiau nenorėjo. Bet ir tada nemėgino sulaikyti 
pro pirštus slystančios laimės, kurią jautėsi atradusi. Ji 
sėdėjo ir laukė, net neklausė Vytauto, kodėl turėjo atsi
sveikinti, nors visa širdimi troško jo neprarasti.

— Kodėl? — kilo tas pats klausimas, o už lango 
vėjas lankstė sustingusias medžio šakas ir artėjo pirma
dienis, toks pat tuščias ir beprasmis, kaip ir visos kitos 
dienos.

Rimas dažnai lankydavosi pas Klimus. Kai Auk
sė nebūdavo, sėdėdavo su jos tėvais ir atrodydavo vi
sai patenkintas. Jį traukė šeimos aplinka, kurios namuo
se, motinai mirus, neturėjo. Klimai juo džiaugėsi kaip 
savu. Net Klimas atrasdavo su juo bendrą kalbą. Abu 
jie mėgo žemę, nors ir skirtingai. Rimas buvo pratęs į 
žemę žiūrėti kaip į lobyną, kuriame slypėjo dar neati
dengti turtai. Jam kiekvienas molio, smėlio ar granito 
klodas buvo lyg lukštas, kurį pramušęs nežinai ką rasi. 
Ta nežinia erzino jį, kėlė smalsumą ir įtarimą, kad kiek
viena pėda saugo paslaptį, kurią jis nori atidengti. Jis 
mėgo jausti rankose žemės drėgmę ar jos sukietėjusius į 
akmenį grumstus, nes juose buvo žemyno ir žmogaus 
pradžia, konkretus, apčiuopiamas istorinės praeities pa
likimas.

Mėgo žemę ir Klimas. Ne tik mėgo, bet ir mylėjo. 
Jis džiaugėsi, derlingo juodžemio purumu, smėlingos lys
vės nepasotinamu troškuliu ir net bevaisiai plotai, ku
riuose net piktžolės neaugo, atrodė jam prasmingi, nes 
kėlė derlingų laukų ilgesį.

Taip jaunas ir senas galvojo ir kalbėjo apie suša
lusius dirvonus ir smėlynus, iš kurių, rodės, paskutinį 
gyvybės lašą išspaudė žiemos speigas ir laukė pavasario, 
kai apmirę plotai vėl atbus gyvenimui. Vienas matė 
vešlų žalumą, o kitas — gilius urvus, kuriuos knis kastu
vu ieškodamas praeities.

(Bus daugiau)

LAISVĖ-LAISVAI BIJOTI

Kraštas didelis ir turtingas, ateikite ir valdykite

PAULIUS ŽIČKUS

“The New Times Magazine” 
redakcinio kolektyvo narys Hen
ry Kamm, išbuvęs dvejus metus 
Sovietų Rusijoj ir didelę dalį jos 
apkeliavęs, grįžęs parašė straips
nį apie Rusijos žmonių gyveni
mą, valdymą, galvojimą, apsiren
gimą, viltis ir užsieniečių nuo
monę apie Rusiją. Pagal žurnalis
to aprašymą galima pakartoti 
seną posakį, kuriuo gyvena dide
lė ar net absoliuti rusų dauguma: 
mūsų kraštas didelis ir turtingas, 
ateikite ir valdykite mus.

dinti, paėmę valdžią. Jie buvo 
tos nuomonės, kad nuvertus esa
mą santvarką ir likvidavus Če
koslovakijos komunistų partiją, 
jie kartu su agrarų partija taps 
įtaikingiausia jėga šalyje.

Pastaruoju laikotarpiu ryškiau 
matyti taip pat veikla, kurią vyk
dė buvę socialdemokratų partijos 
centrinio ir sritinio aparato dar
buotojai Čekijos ir Moravijos te
ritorijoje. Jie jau nuo 1967 metų 
siekė atkurti socialdemokratų par 
tiją.

Buvę vadovaujantieji naciona
linės socialistų partijos veikėjai 
siekia vėl tapti atnaujintos socia
listų partijos nariais, ketina joje 
palaipsniui užimti vadovų pozi
cijas ir daryti partijos politikai 
įtakos. Tai matyti iš pranešimo 
apie 1968 m. gegužės 17 d. Klaš 
terece įvykusį Čekoslovakijos so
cialistų partijos steigiamąjį susi
rinkimą. Šiame steigiamajame su 
sirinkime dalyvavo daugiau kaip 
200 žmonių.

Aktyvumą parodė ir Liaudies 
partija. 1968 m. gegužės 29 d. ji 
organizavo susirinkimą Brno 
mieste, Slavomiro Koukalo bute.

Labai aktyviai veikė klubas 
“K-231”. Pastaruoju metu jis, va
dovaudamasis šiuolaikine politi
ne raida, padarė išvadą nariams 
įstoti į Čekoslovakijos socialistų 
partiją, Čekoslovakijojs liaudies 
partiją, Antifašistinių kovotojų 
sąjungą ir kitas organizacijas, 
pvz. į Žmogaus teisių gynimo 
draugiją.”

Minėtoji medžiaga įrodo, kad 
iš vakariečių ir vidaus negrėsė 
joks pavojus kam. partijai Če
koslovakijoj. Sovietų grėsmė Če 
koslovakijai buvo iš anksto va
kariečiams žinoma, bet jie laukė 
įvykių raidos net nesvarstydami 
jos pasėkų.

Kaltinimai iškelti. Ar vėl ruo
šiamasi pradėti naują politinio 
persekiojimo siaubą?

Chruščiovo prošvaistė

Chruščiovas apkaltino Stali
ną žiaurumais ir žudymais. Jis 
bandė pasukti Rusijos laikrodį pir 
myn ir duoti žmonėms daugiau 
laisvės bei pagerinti jų gyvenimo 
sąlygas. Jau praėjo penkeri me
tai, kai jis, pašalintas iš valdovo 
pareigų, gyvena netoli Maskvos 
ir augina gėles ir agurkus. Jeigu 
buvo dalelė žmonių, kurie tikėjo 
Rusijos masių gyvenimo pagerė
jimu, tai, Brežnevui atėjus prie 
valdžios vairo, tos viltys buvo pa
laidotos toj nelaimingųjų žemj 
(žurnalistas nemini Kosygino ar 
kitų, nes Brežnevas yra valdyto
jas).

Kamm rašo, kad vakarų nepa
siekė ši teisybė. Daugelis tiki, 
kad ten esąs pagerėjimas. Juk ar
gi ten nėra sukilėlių poetų? Voz- 
nesensky, Bella Akhmadulina, 
Jevtušenko. Bet pirmieji du ne
gauna savo raštams leidėjų. Val
stybinės leidyklos nepriima, o ki
tokių nėra. Jevtušenko po paša
linimo iš žurnalo “Yunost” re
dakcinio kolektyvo pabėgo į An
gliją. Argi Igor Blaškov nerengė 
avangardinės sovietinių kompo
zitorių muzikos koncertų? Bet 
jis yra pašalintas ir dabar kažin 
kur dirba Ukrainoj. Apie jį nieko 
nebe girdėti. Net ikonų piešėjas 
Rublijov, kuris Cannes mieste, 
Prancūzijoje, laimėjo premiją už 
savo darbus, po to su savo dar
bais nebepasirodė Sovietų Rusi
joj. Pridėkime teismus rašytojam 
Andrei Sinajevsky ir Juli Daniėl 
ir matome, kad negali būti nė 
pagerėjimo iliuzijos. Chruščiovas 
buvo pakėlęs uždangą, po kuria 
Stalinas laikė Rusijos gyventojus, 
bet Brežnevas ją vėl nuleido.

Rusams patinka kieta valdovo 
ranka

Iš žurnalisto Kamm straipsnio 
aiškiai matyti, kad didžioji rusų 
dauguma mėgsta ir yra pripratę 
prie griežto ir kieto valdymo. Va
žinėdamas po įvairius Rusijos 
miestus ir kalbėdamasis su rusais 
išgirdęs, kad apie Staliną kalba
ma su pagarba, o apie Chruščio
vą su panieka. Rusai Staliną lygi
na su Napoleonu. Jie abu buvę 
dideli ir geri valdovai ir abu da
rė klaidų. Tokios mintys gyvos 
visuose rusų sluoksniuose. Chruš
čiovas buvęs labai nekultūringas. 
Jungtinėse Tautose net batu dau
žęs stalą. Jie klausia, kodėl pran-

(Nukelta į 4 pusi.)
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NAIKINAMI LIETUVOS MIŠKAI
Iškirsti plotai tik dalimi teapželdinami

JURGIS VĖTRA

DARBO MĖGĖJAI

Miškais traškanti Lietuva yra 
vienas biedniausių kraštų Euro
poje medienos priauglium. Dvie
jų visuotinių karų metu Lietuvos 
miškai buvo be pasigailėjimo nai
kinami. Miškų ūkio naikinimas' 
tęsiamas ir šiuo metu. Kolekty
viniams žemės ūkiams priklausą 
miškai netvarkingai kertami ir 
nesirūpinama iškirstų plotų ap
želdinimu. Net miškų ūkio minis-...... i . - . čios aikšteles ar pamiškes, betteriia nepajėgia tinkamai rupin-x._ __ štai didele pionierių stovykla pro

jektuojama Plungės miškų ūkiotis miškų želdinimu.
Miškų ūkio ir miško pramonės 

ministerijos miškų naudojimo 
skyriaus viršininko pavaduotojas 
J. Juospaitis iškelia jautrų klausi
mą: “Kodėl naikinami miškai”? 
(Tiesa Ns. 123).
Priemiesčių miškai tebenaikina- 

mi
Nauji pastatai statomi prie

miesčių miškuose, kurie turėtų 
būti saugomi. J. Juospaitis patei
kia miškų naikinimo eilę pavyz
džių:

“1967 metų rudenį viesulas su
naikino daug vakarinių respubli
kos rajonų miškų. Keli tūkstan
čiai hektarų miškų sunaikinta ir 
pajūryje, bet ir likusių kažkodėl 
negailima. Tiesiant dujotiekį į N. 
Akmenės cemento gamyklą, sa 
vanaudiškai buvo iškirsta trasa 
N. Akmenės girinkij. miške, be
veik pačiame jo pakraštyje. Tarp 
dujotiekio trasos ir lauko likęs 
siauras eglynėlis dabar pasmerk
tas žūti. Tiesiant dujotiekį į Pa
langą, plati jo trasa suprojektuo
ta per gražų Šlikės miškelį. Ne
žymiai pasukus trasą į šoną, šis 
Kretingos miškininkų pasodintas 
eglynėlis išliktų sveikas. Palan
gos miesto valymo įrenginiai 
Šventosios link suprojektuoti per 
patį Naglio kalną, vakariniais 
miškų pakraščiais. Daug kalba
ma apie Neringos kopų ir želdi
nių grožį, bet ir jų negailim. Ple
čiant Neringos kurortą, numato
ma iškirsti net 90 hektarų apsau
ginių miškų.

“Negailima ir prie didesnių 
miestų esančių miškų. Ypač tai 
liečia vilniečių mėgiamus 
Panerių miškus. Prie pat jų, o 
taip pat ir juose jau pastatytą ar 
numatoma statyti visa eilė ga
myklų, kitų objektų. Būdinga, 
kad projektuotojai pradžioje pra
šo leisti iškirsti tik vieną ar po
rą hektarų miško, o vėliau pra
deda be galo plėsti. Smėlį ir žvy
rą taip pat kažkodėl stengiamasi 
imti tik iš priemiestinių miškų. 
Antai Panerių girininkijos Kai- 
šelakių miške esantį keliolikos 
hektarų žvyro karjerą numatoma 
išplėsti daugiau kaip šimtu hek
tarų. Panašiai manoma plėsti ir 
žvyro karjerą prie Jurbarko. Tuo 
tarpu ateityje augant miestams, 
priemiestinių miškų reikšpiė bus 
dar didesnė. Apie tai reikia pa
galvoti jau dabar, projektuojant 
miestų augimą ir naujų pramo
ninių objektų statybą”.

Pionieriai naikina miškus plotai, nors tai buvo numatyta 
Komunistų partijos įstaigoms padaryti, ir miškas čia jau seniai

Under >250 
123 *250-299

*300-349 
E53 *350-400

Over >400

Kiekvienas amerikietis vidutiniškai sumoka 228 dol. vietinių ir federalinių mokesčių. Iš paskelbto žemė
lapio su užrašytomis sumomis matyti kad daugiausia sumoka New Yorko, mažiausia Arkanso valstijos 
gyventojai.

pritarus sudaromos sąlygos pio 
nieriams miškus naikinti. J. Juos- 
paitis nurodo įsidėmėtinus atve
jus:

“Įvairias poilsio stovyklas ar 
pensionatus tinka statyti miš
kuose prie vandenų, bet kodėl ne
sitenkinama miško pakraščiais, 
o vis lendamą į patį jo vidurį? 
Šioms statyboms tiktų ir jau esan

Beržoro girininkijos miško vidu
ryje, nors čia ir miškai drėgnoki, 
t r privažiavimo nėra. Brangiai 
stovyklai atseis kelio, elektros ir 
ryšių įrengimas. O kiek reikės iš
kirsti miško? Pagaliau jei ši vie
ta taip patinka architektams, ko
dėl gi neįrengti stovyklos greta, 
tarp miško ir ežerų esančiame 
tuščiame sklype? Kaišiadorių ra
jono vykdomasis komitetas išsi
rūpino leidimą pensionato staty
bai Kertupio girinkijos siauroje 
apsauginėje parkinių miškų 
juostoje, esančioje Kauno marių 
šlaite”.

Vyriausybės apsileidimas

Rodos, būtų paprasčiausias 
'* klausimo sprendimas žemės ū- 

kiui nenaudingus plotus priskir-

Kun. Donaldas Petraitis, MIC, nuo 
šių mokslo metų pradžios yra pas
kirtas Marianapolio mokyklos di
rektorium. Pareigas iš buvusio il
gamečio direktoriaus kun. J. Pet
rausko. MIC, jau perėmė. Kartu 
jis yra tėvų marijonų Šv. Kazimie
ro provincijos tarybos ir Mariana
polio vienuolyno tarybos narys. 
Kun. D. Petraitis yra kilęs iš Chi
cagos.

ti miškų fondui ir apželdinti. Vy
riausybė gali lengvai žemės pas
kirstymą atlikti, bet ji nesugeba 
miškų želdinimo laiku atlikti.

Juospaičio pastabos įsidėmėti
nos:

“Tuo pačiu norėčiau priminti 
skolą žemdirbiams. 1966 metais 
buvo nurašyta daugiau kaip 300 
tūkstančių hektarų žemės ūkiui 
netinkamų plotų. Vyriausybės 
užduotys, numatančios perduoti 
tokius plotus apželdinimui, ne

Waterbury lietuvių tautinių Šokių grupė, vadovaujama Gražvydos Maurutienės, dalyvaus So. Bostono Lietuvių 
piliečių draugijos namų didžiojoje salėje Bostono Lietuvių tautinių šokių sambūrio rengiamame vakare 1969 m. 
rugsėjo 28 d. 5 vai. popiet.

LAISVE - LAISVAI BIJOTI

(Atlkelta iš 3 pusi.) j vintus) kraštus ir net satelitines 
cūzai leido pasitraukti generolui, valstybes savo ištekliais. Išlaisvi- 
de Gaulle. Kai rusai turi gerą ca-' nant Čekoslovakiją iš vokiečių,
rą, kad ir Staliną, jie jį laiko.
Chruščiovas buvęs netikęs, todėl 
pašalinę, o Brežnevas rodąs di
dybę. Rusai pripažįsta geležinę 
ranką. Tiesa, buvo ir yra plačiau* 
valvojančių rusų. Jie ir dabar no
rėtų laisvės, bendravimo su vaka
rais. Bet tokių labai ne daug.

Sovietinis žmogus
Rusai mėgo ir pripažino gele

žinę valdytojo ranką. Jie ją pri
pažįsta ir dabar. Dabar jau yra 
išaugintas naujas “Sovietinis žmo 
gus” ir jis tą geležinį valdymą 
pripažįsta dar labiau. Rusijoj veik 
visi šūkiai tebėra nuo Lenino lai
kų — dirbti komunizmo perga
lei. Tik čia visur yra įpinta tėvy
nė. Dainps, radijas, televizija 
dainuoja apie komunistinę laisvę 
ir jo laimėjimus. Tačiau patrioti
nės poemos, mitingai, politinis 
lavinimas, net olimpiadų laimė
jimai įkinkyti komunistinės ir ru
siškos tėvynės propagandai. Masė 
tuo tiki. Čekbslovakijos okupacija 
pavadinta ideologinės kovos lai
mėjimu, o masė tuo tiki. Propa
ganda pavertė vieną didžiausių 
tautų negalvojančia ir nepoliti
ne mase. Vienas intelektualas aiš
kinęs, kad rusai turi tai, ką jie
užsitarnavo. Pasitikėjimas ir drą- Keliaudamas po Rusiją matęs 
sa ateina žmonėms iš proto ir skurdą visuose miestuose. Žmo- 
širdies, o rusams iš pilvo. Todėl 
rusų masės neturi nei jėgos, nei 
balso, nei teisių.

Sovietinis žmogus tikįs, kad

nių apsirengimas blogiau negu 
skurdus. Gražios vietos — tai Pa
baltų is, kurį II-jo pasaulinio ka
ro metu rusai okupavo. Čia ir da- 

rusai išgelbėjo pasaulį nuo Hit- bar matyti geras skonis ir graži
lerio. Jis tikįs, kad jie remia vi
sus okupuotus (jie vadina išlais-

iškirstas. Vis dar be leidimo ker
tami miškai, už ką ūkiai moka 
gana dideles baudas. Kam tatai 
naudinga? Pagaliau jau kurį lai
ką sprendžiamas ir niekaip neiš
sprendžiamas žinybinių miškų 
administracinio organo įsteigimo 
klausimas. Kitose respublikose tai 
jau seniai padaryta”.

Kodėl komunistų partija ir jos 
vyriausybė nesirūpina miškų ū- 
kiu? Apsileidimo negalima patei-

vykdomos. Kai kuriuose rajonuo- sinti. Jis žalingas miškų ūkiui ir 
se jau eilę metų nesukultūrinami turi įtakos į krašto klimatą.

Komunistų partija net nepajė
gia patvarkyti miškų valdymo.

žuvę už ją daug rusų, todėl jie 
turėję teisę vėl ją okupuoti, kad 
nenueitų klaidingu keliu. Sovie
tinis žmogus sakąs, kad visos di
džiosios pasaulio galybės darė tą 
patį, ką šiandien daro rusai. To
dėl tas sovietinis žmogus ir pri
taria valdžios veiksmams.

Žmonių galvosena ir idėjos
Atostogų vykstanti šeiminin

kė atėjusi į krautuvę ir paprašiu
si prekių už 50 rublių. Pardavė
jas klausė, ar ji nejuokauja. Par
davėjas nenorįs tiek daug par
duoti vienai šeimai. Krautuvėje 
esą pirkėjai reikalavo pašaukti 
policiją. Socialistinis žmogus ne
galįs leisti sau tokio liuksuso.

KGB padalinys. Jeigu reporteris 
Vis dėlto Amerika esanti Rusi- gauna leidimą važiuoti į kitas 

jos žmonių svajonė. Sovietinio Rusijos vietas, jis gauna iš “No- 
žmogaus galvosena esanti trafa- vostj” palydovą reporterį, kuriam
retine. Net ir intelektualai poli
tiniais ir kitais tarptautiniais klau 
Simais kalba “Pravdos” sakiniais. 
Gal tai baimė, o gal jau taip į- 
kalta į jų galvoseną, kad kitaip 
jie negali galvoti. Vienas į klau
simą, kodėl visų tokia galvosena, 
atsakęs, kad užsieniečiai čia pa
gyvena tik po dvejus, trejus, o 
jis jau gyvena 43.

apranga.
Rašytojo Solženicino novelės, 

kurios buvo išleistos užsieny ru
sų kalba, slapta yra atgabentos į 
Rusiją ir eina iš rankų į rankas. 
Užklaustas dirigentas, ar jis ma
tė Berg’s “Wozzek”, atsakęs, kad 
“Balšoj” teatre mes dar nepa
siekėm Wagnerio ir Strausso. 
Menininkai piešia pagal partijos 
nurodymus arba tik slaptai sau. 
Alkoholis labai paplitęs. Jame 
skandina savo talentus meninin
kai ir kultūrininkai. Tokių kaip 
Sinajevskis, Daniel, Larisa Da
niel, Juri Galanskov, Pavel Litvi- 
nov, Aleksander Ginzburg, Gri
gorenko, Jakir ar Nataša Gorba- 
nevskaja yra tik vieniši žmonės. 
Rusijoj jie negali gyventi.

Kada įsigilinama j Brežnevo 
kalbas, matoma, kad jos yra ge
rai persijotos, kad jų niekas ne
galėtų kritikuoti. Chruščiovas to 
nesilaikė, todėl turėjo valdymą 
užleisti kitam.

Užsieniečiai klysta
Užsieniečiai klysta savo gal

vojime apie Rusijos žmones ir jų 
gyvenimą. Tiesa, yra daug juo
desnė negu ji matoma ar apie ją 
galvojama. Užsienietis Rusijoj 
net ir iš savo patikimų žmonių 
negauna tos baisios tiesos. Visi 
tyli, net ir žydai.

Kai Čekoslovakija buvo baigia
ma okupuoti, tai Minnesotos uni
versiteto benas linksmai koncer
tavo Rusijos miestuose. Lanksto- 
mės ir pataikaujame rusams ir 
kalbame apie derybas su jais. 
Tai yra baisi tiesa.

Užsieniečiai reporteriai

Užsienio spaudos reporteriai 
Rusijoj neturi jokios laisvės. Lai
kraščių agentūros ir redakcijos 
siunčia į Rusiją dažniausia tokius 
korespondentus, kurie lengvai pa
siduoda rusų propagandai. Rusi
jos spaudos ministerija užsienie
čiams neduoda leidimo važinėti 
laisvai po Rusiją. Nedraugiškas 
reporteris neišleidžiamas iš Mas
kvos. Jeigu prašo leidimo kelia
vimui į kitus miestus, jam visai 
neatsakoma į jox prašymą, kad 
jis negalėtų to neleidimo panau
doti propagandai prieš komunis
tus. O jeigu reporteris išvaromas 
iš Rusijos, tai jo karjera dažnai 
baigiasi, nes jis pasidaro laikraš
čiui nebereikalingas. Reiškia re
dakcijos siunčia pataikauti rusam. 
Užsieniečiai korespondentai ži
nias gauna iš “Novosti” įstaigos 
už užsieniu valiutą. Ši įstaiga yra

reikia dienai mokėti po 50 dole
rių. Tas palydovas žurnalistui su-

Whens the lašt time 
you got goose bumps 
when they played the 
Star Spangled Banner?

©

Iš pramonės kraštų mažiausia 
streikuoja vokiečiai. Pereitais me
tais, pagal Vakarų Vokietijos fe- 

, deralinės valdžios statistikos biu- 
, ro duomenis, V. Vokietijoje bu
vo tik 36 streikai. Streikuose da
lyvavo 25,167 darbininkai iš jų 
arti 24 tūkstančiai streikavo ma
žiau kaip vieną savaitę. Per pra
ėjusius metus, dėl streikų praras
ta tik 25,249 darbo dienos.

Kaip matyti, 26 milijonai dar
bininkų mėgsta darbą ir nelinkę 
streikuoti, todėl nestebėtina, kad 
visai sunaikintą kraštą ir pramo
nę, įstengė atstatyti į pirmą vie
tą Europoje, per visai trumpą lai
ką. Taipgi to pasėkoje Vokietijos 
ekonominis gyvenimas ir pinigai 
pasiekė tokio tvirtumo.

Visai kitas vaizdas gaunamas 
pažvelgus į Anglijos ir JAV strei
kų duomenis ir prarastas darbo 
dienas. Pereitais metais Anglijo
je buvo 2,362 streikai, kurių me
tu prarasta 4,692,000 darbo die
nų. JAV atrodo viršija visus pra
monės kraštus, nes buvo 5,045 
streikai bei boikotavimai ir pra-

rašo korespondencijas. Kokia ta
da jų tiesa ir vertė?

Rusijoj gyvenama visiškoj tuš
tumoj. Vienas Rusijos intelektu
alas pasakęs: “Mes turime vie
nintelę laisvę — laisvai bijoti”.

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

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS TR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVTZT.TOS APARATAI
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Kas tik turi gerą skonį, j
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI '
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 Lki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 1.2 iki 5 v v.

It’s been a while, right?
Well, then you’re likę a 

lot of us.
It seems that many of us 

are too grown-up to get 
excited ahout things likę the 
Star-Spangled Banner any 
more.

You could aitrios t say 
that patriotism makes us feel 
embarrassed.

Besides, it’s hard to really 
feel patriotic when you 
hear so much ahout how this 
'country is falling apart.

Būt, of course, America 
štili has a Bill of Rights.

And free elections.
An incredihly high Stand

ard of living.
And a free enterprise 

System that lets you hitch 
your wagon to any star you 
want.

And plenty of other things 
you can’t find anywhere 
else in this world.

Know what? Looking at it 
that way, America deserves 
a lot more credit than it’s 
been getting.

lt ii p,o«nt«d u » nublic tervko in cooiMralion witl 
Dipartment oi the Tnaiuųr and Die A<t»*fti,in| Cot

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shnres

rasta 49 milijonai darbo dienų. 
Šiame krašte streikuojančių ir

prarastų darbo dienų skaičius yra 
linkęs kilti, nes į streikuojančių 
gretas įsijungia, kaskart plates
nės masės. Jei anksčiau streikuo
davo įmonių darbininkai, tai da
bar į streikus išeina ir valdžios I*" 
įstaigų, mokyklų, policijos, ugnia
gesių tarnautojai ir net mėgina 
streikuoti, vienoj ar kitoj formoj 
ir kariai. Charakteringa, kad 
daugiausia streikuoja, tie kurie 
daugiausia uždirba.

A. P-lis

RINKIMINIAI ĮRAŠAI 
POMPĖJOJE

Paprotys rašinėti ant sienų 
yra toks pat senas, kaip ir pa
saulis.

Vezuvijaus ugniakalnio už
versto Pompejos miesto sienų 
įrašai labai vertinami istorikų, 
nes jie padėjo daug įką sužinoti 
apie pompėjiecių gyvenimą, jų 
rūpesčius ir džiaugsmus. Tyrinė
tojai perskaitė ir Amūro strėle 
pervertųjų užrašus, ir kažkieno 
grasinimus, ir politinius skelbi
mus. štai viena® jų:

“Tas, kuris neatiduos savo bal 
so už Kvinktą, tegul bus perva 
rytas per miestą raitas ant asi
lo”.

One of the Best ways to 
give this country the support 
it deserves is to buy U. S. 
Savings Bonds.

They strengthen the coun
try so that it’s better pre- 
pared to solve its problems.

And they happen to be one 
of the best ways to provide 
for your own welfare.

The interest is exempt 
from statė and local income 
taxes. And you don’t have 
to pay Federal tax until you 
cash your Bonds.

Buy U. S. Savings Bonds 
through the Payroll Savings 
Plan wliere you work. Or at 
your Bank.

It’ll give you a good 
feeling.

And a perfect excuse for 
getting goose bumps the 
next time they 
p’ay the Star- 
Spangled
Banner.

If they’rc lo.nt, «,t,,lcn. or 
dcsiroycd, hc rcplacc 'cm*
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dalyvauja

EDWARD L. BUCKNEY, |

šios programos svečias, kuris yra policijos kapitonas ir da
bar vadovauja specialiam skyriui kovai su nusikaltimais gatvėse, 
savo kalboje papasakos apie organizuotų grupių ir gatvės jau
nuolių nus;kaltimus Chicagos gatvėse. Jis nušvies veiklą ir tuos 
būdus, kurie dabar naudojami tokių gengių kontroliavimui pasiekti 

Kr ir kalbės apie tai, kaip palaikius gatvėse ir kitose viešose vietose
reikalingą saugumą.

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 
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LIETUVIŲ DARŽELIO MINĖJIMAS

Clevelando Lietuvių kultūri
nio darželio s-gos 40 m. sukak
ties minėjimas rūgs. 7 d. gražiai 
pavyko. Jis buvo pradėtas pa
maldomis abiejose bažnyčiose. 
Šv. Jurgio bažnyčioje svečias ku
nigas P. Geisčiūnas, BALFo rei
kalų vedėjas, pirmą kartą pa
matęs Darželį, savo pamokslo 
metu jį išgyrė.

Iš Šv. Jurgio bažnyčios, veik vi 
si dalyvavę pamaldose, važiavo 
į darželį. Dalyvavo apie 400 
žmonių.

Darželyje
Darželyje Sąjungos pirminin

kas K. S. Karpius, Darželių fe
deracijos priimta tradicija, pasvei 
kino atvykusius, prie Maironio 
paminklo. Klebonas kun. B. Iva
nauskas padėjo vainiką prie pa
minklo ir pasakė kalbą apie Mai
ronį.

Antras vaininkas padėtas prie 
Vinco Kudirkos paminklo. Kal
bėjo LVS ramovės pirmininkas 
Vladas Knistautas. Karininkų Ra 
movė Kaune tą biustą darželiui 
dovanojo 1938 metais.

Prie Basanavičiaus paminklo 
pirmininkas, trumpai apibrėžė 
darželio istoriją. P.L.B. pirm. St. 
Barzdukas iškėlė dr. Basanavi
čiaus, kaip tautos žadintojo, mo
kytojo ir švietėjo darbus ir kovą 
už Lietuvos laisvę. Vainiką pade 
jo Barzdukas ir Karpius.

Naujos parapijos pastogėje

Iš darželio, daugelis važiavo į 
naujosios parapijos salę, kur bu
vo vieši pietūs ir programa. Šei
mininkės buvo paruošusios pie
tus 200 žmonių ir visos vietos 
buvo užimtos. Programą pradė
jo Darželio s-gos vice pirm. Juo
zas Sadauskas, darželio darbuo- 
tojąs nuo pat jo įsikūrimo. Jis 
paminėjo savo ir kitų pionierių 
pastangas darželį ugdyti.

Jis pristatė Darželio s-gos pir
mininką K. S. Karpių, kuris dir
bo sekretoriaus pareigose darže
lį steigiant. Šis supažindino su 
Darželio Sąjungos veikla. Sąjun
gą sudarė anų dienų katalikiškų 
ir tautinių Clevelande gyvavu
sių draugijų atstovai ir paskiri 
veikėjai. Valdyba buvo išrinkta 
net iš 12 asmenų. Supažindino 
dalyvius su dabartine darželio 
padėtimi: jau vos tik keturis as
menis galima buvo gauti į valdy 
bą; visi senieji ateiviai, tik vienas 
iš naujųjų Vytautas Braziulis į- 
stojo ir atstovauja seną SLA 14- 
tą kuopą Clevelande.

Baigiantis ankstyviesiems vei

Dadininkės I Peterienės parodos rengimo komitetas su svečiais prof. Šilgaliu ir dailininku Vaikšnora. Septinta 
iš kairės dailininkė i. Peterienė. Nuotr. J. Gorios

kėjams, Karpius prašė - ragino 
naujuosius dalyvauti darželio 
valdyboje, rūpintis, darželį glo
boti ateityje.

J minėjimą atvyko viena bu
vus darželio darbuotoja nuo pat 
pradžios, ir valdybos sektretorė 
per virš 25 metus iki išvykimo į 
Floridą. Jai darželis nesąs mielas 
ir brangus.

Savo atsiminimus pasakojo ir 
teikė naujus sumanymus buvęs 
pirmutinės valdybos vice pirmi
ninkas, Lietuvių Superior Sav
ings sekretorius-iždininkas Jonas 
T. DeRighter.

Svečias kunigas P. Geisčiūnas 
dalyvavo pietuose su vietine 
BALF skyriaus valdyba, ir savo 
kalboje vėl pareiškė pasigerėjimą 
tokiu paminkliniu mūsų tautai 
darželiu, įvertindamas darbus 
tų, kurie tam buvo pasiaukoję.

Prie iškilmės prisidėjo ir nau
jos Parapijos Šv. Kazimiero litu
anistinė mokykla, kurią atstova
vo A. Jonaitis. Mokinė Julija 
Ignatavičiūtė padeklamavo Ku
dirkos ir Maironio eilėraščius.

PLB pirm. St. Barzdukas, vėl 
pakviestas kalbėti, priminė savo 
atsiminimus iš I Pasaulio Lietu
vių Kongreso Kaune 1935 me
tais, ir kad ten tada dalyvavo 
ir Clevelando atstovas. Jis pasiū
lė dalyviams sudainuoti “Lietu
va brangi”. Minėjime dalyvavo 
ir svečias kunigas B. Sugintas, 
pravedęs maldą.

Pietuose dalyvavo daugiau du 
trečdaliai naujųjų ateivių, kitas 
trečdalis tų, kurie dar likę gyvi, 
darbavosi anais laikais darželio 
sąjungoje kaip savo organizaci
jų atstovai: A. M. Praškevičius, 
(Vinco Kudirkos vardo draugi
jos Clevelande komiteto narys, 
kuri minėdama savo 30 metų gy 
vavimo sukaktį, paskyrė pinigus 
surengimui Dr. Vinco Kudirkos 
paminklo atidengimo iškilmėms, 
kai Karininkų Ramovė atsiuntė 
Kudirkos biustą į darželį).

Dalyvavo p. Baltrukonienė, 
Clevelando veteranė, su savo 2 
dukterim, O. Pongonienė, J. Pol 
terienė, kurioms pasiaukojimas 
darželio reikalams buvo mielas 
darbas.

Pabaigon, dar kalbėjo darželio 
veikėjos P. Glugodienė, B. Bace
vičienė, darželietės nuo 1929 me
tų.

Darželio ir prezidento ftlmos

Po kalbų programos, buvo pa
rodytas filmas iš Prezidento A. 
Smetonos lankymosi darželyje 
1941 metais, jo laidotuvės. Dau

Lietuvių darželio 40 m. sukaktį Clevelande minint. Šv. Jurgio parapijos 
klebonas Ijun. Ivanauskas padeda vainiką prie Maironio paminklo.

Nuotir. J. Gorios

Dviguba šventė buvo švenčiama V. S. Knistautų šeimoje 70, svečių tar
pe. Salomėja Knistautienė minėjo savo 50-jį gimtadienį. Nemažesni 
džiaugsmą suteikė tėvams jų sūnaus Algirdo mokslo užbaigimas jis ga
vo b. s. laipsnį chem. inžinerijos. Nuotraukoje (iš k.): Petras ir Rai
mondas Kudukiai. Gražina Knistautaitė - Kudukienė. Salomėja Knistau
tienė, sūnus Algirdas su žmona Donna, V. Knistautas.

Nuotr VI. Bacevičiaus

gelis dalyvių jų buvo nematę, tarnavimo: Julė Čepienė su sū-
Antras filmas buvo kultūrinio 
darželio augimas nuo pradžios sta 
tybos (J. Basanavičiaus), V. Ku
dirkos paminklo ir pagaliau Mai 
ronio paminklo atidengimas 19-

numi (vyriausia šeimininkė); 
Petronėlė Kundrotienė, Vera Va 
škienė, Julė Salasevičienė, Katrė 
Magilienė, Adelė Gribauskaitė, 
Marė Trainauskaitė. Joms visom

61 metais dalyvaujant tūkstan- ■ priklauso didelis ačiū. Moterų
tinei miniai to meto lietuvių. Fil 
mus rodė J. Dunduras, turinį 
aiškino K. S. Karpius.

Rengėjai ir talkininkai-ės
Tokios svarbios sukakties mi

nėjimą surengė tik ketvertas Dar 
želio Sąjungos valdybos narių, 
su būreliu talkininkų. Ignas Vi
sockas tvarkė automobilių eilę 
prie Šv. Jurgio bažnyčios važiavi
mui į Darželį; drauge su savo 
žmona daug prisidėjo paruošti sa 
lę pietums.

P. Glugodienės draugės, mote 
rų organizacijos narės, darbavo
si prie maisto gaminimo ir pa-

KANADOS ŽKNiOS
Delhi, Ont.

TABAKO ŪKYJE

Tabako ūkis duoda nemažai 
pelno tačiau jame ten k" nuga
lėti visą eilę didelių darbų ir 
pakelt’ daug išlaidų.

Pirmiausiai erdviame ši’tadar 
žyje kovo mėnesio pabaigoje ta
baką sėja ir augina rasodą 
(fliansus). Per porą mėnesių 
iie užauga.

A ryt o, 20 gpg tabako ra°oda
perkelia į lauką. Moterys rauna ir sukabinėja ant balkių tas laz
šftadaržyie daigus, o vyrai lau
ke iuos sodina mašinomis ir 
pa’aisto. Tabako daigai auga 
’auke vėl porą mėnesių. Juos 
kaupia ir ravėia taip pat ma
šinomis. Kai tabakas sužvdi, jo 
žiedus nuskina ir tada jis yra 
paruoštas derliaus nuėmimui 
(harvest).
Harvest — derliaus nuėmimas

no šventę. Tėvynės garsų radi
jas, minėdamas savo 20 metų su 
kaktį, drauge su specialiu komi
tetu, kuriam vadovavo Milda 
Lenkauskienė, surengė jaunos ir 
talentingos dailininkės Ilonos 
Peterienės parodą. Į atidarymą at 
vyko pilnutėlė Čiurlionio namų 
salė Clevelando kultūrininkų. 
Žiūrovai grožėjosi plačia meni
ninkės tematika, dideliu jos ta
lentu, kūrinių šviesia ir giedria 
nuotaika.

Paroda trumpu žodžiu atidarė 
J. Stempužis, Tėvynės garsų pro
gramos vadovas. Prof. dr. R. Šil
bajoris savo kondensuotame žo
dy palietė kultūros vaidmenį mū 
sų tautos laisvės perspektyvoje. 
Kalbėtojas, Columbo univer-to 
literatūros profesosrius ir kriti
kas, užakcentavo, kad kūryboje 
tautos dydžio ribų nenustatoma. 
Talentai ir iš mažos tautos pa
daro tautą didelę.

Dail. Ilona Peterienė padėko
jo parodos rengėjams, pastebėda
ma, kad jai lengviau savo jaus
mus perduoti paveikslais, kaip 
žodžiais. M. Lenkauskienė pa
kvietė visus žiūrovus toliau da
lintis džiaugsmu, ir grožiu, ku
rio tiek daug jaunosios dailinin
kės kūryboje Rengėjai svečius pa 
vaišino. Iš išstatytų parodoje 28 

1 paveikslų, parduota 8. Parodos 
rengimu rūpinosi specialiai suda 
rytas komitetas iš M. Lenkauskie 
nės, dail. N. Palubinskienės, dai 
lininko A. Vaikšnoros, arch. E. 
Kersnausko, A. Zorskienės, J. 
Stoškaus, V. Sutkaus, dr. E. Len 
kausko ir dr. S. Mato.

V. R.
PKABEJO MOKSLO METUS
Vysk. M. Valančiaus lit. mo

kykla savo mokslo metus pra
dėjo rugsėjo 6 d. Šv. Mišias at
našavo ir pamokslą pasakė kun. 
Pr. Geisčiūnas. Po pamaldų vy
ko registracija. Į vaikų darželį 
užsiregistravo virš 10 vaikų. Iš 
viso mokykloje užsiregistravo 
virš 80 moksleivių. Pasigesta 
vyresniųjų, kurie pasiteisina, 
kad dirba šeštadieniais ir negali 

j lankyti pamokų. Tačiau dar y- 
ra visa eilė mokinių, kurie ga
lėtų lankyti mokyklą. Prašom 
visus registruotis nedelsiant. 
Rugsėjo 13 pamokos vyks įpras 
ta tvarka nuo 9:15 iki 12:30. 
Po to bus kanklių pamoka. 
NAUJAS TĖVŲ KOMITETAS

Rugsėjo 6 įvyko Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos tėvų 
susirinkimas. Dvejus metus iš
dirbęs komitetas padarė prane
šimą ir atsistatydino. Išrinkta 
į naują komitetą Budrienė, Mai- 
nelienė, Nagevičienė, Neimanie
nė, K. Gaižutis, V. Nasvytis, 
V. Rociūnas ir H, Stasas.

vardai daugumoje reiškia, kad 
jos jau vienos, jų vyrai jau iške
liavę amžinastin. Pažymėtina, 
kad jos darželio labui dirbo drau 
ge su savo vyrais jau prieš 40 
metų.

Koresp.

LIETUVIU DIENA
Abi LB Clevelando apylinkės 

šiemet, kaip jau keli metai iš ei
lės, rengia bendrą lietuvių dieną 
rugsėjo 21 d. Naujosios parapi
jos salėje.

Programoje: pietūs po 10 vai. 
lietuviškųjų pamaldų ir 4 vai. p. 
p. koncertas, kuriame dalyvau
ja operos solistė D. Stankaity 
tė ir solistas L. Baltrus. Solistam 
akompanuoja pian. A. Vasaitis. 
Po koncerto vaišės.

Clevelando lietuviai kviečia
mi dalyvauti Lietuvių dienos pro 
gramoje. Abiejų apylinkių valdy 
bos šią metinę šventę rengia ne
tik, lietuviams sudaryti malonią 
progą susitikti, pasivaišinti ir iš
girsti mūsų mieluosius solistus 
puikiame koncerte, bet ir gautu 
pelnu paremti lietuvių švietimo 
ir kultūrinius reikalus.

Lietuviai prašomi šią dieną re
zervuoti visų maloniam kultū
ringam bendradarbiavimui.

ILONOS PETERIENĖS 
DAILĖS PARODA 

Rugsėjo 6-7 dienomis Cleve
lando lietuviai turėjo gražią me-

Grupė darbininkų — 6 skynė
jai mašinomis skina po tris pri
nokusius lapus nuo stiebo apa
čios. Nuskintus lapus moterys 
ima, juos sudeda eilėmis, pri
spaudžia lazdelėmis ir ant vir
šaus vėl uždeda lapų eilę, kuri 
važiuoja toliau iki mašina lapų 
kotelius susiuva. Tuo būdu ant 
lazdos jau kaba dvi eilės susiū
tų lapų, kuriuos ilgu tiltu kelia 
j viršų ir paduoda į esamą džio
vyklą. Ten darbininkas priima

dėlės. Kai džiovykla prisipildo, 
tada šihtmos pagalba 7 dienas 
džiovina, pradedant nuo 69 iki 
140 laipsnių temperatūros — pa 
laipsniui vis didinant karštį. La 
pai pageltonuoja ir Kai visai su- 
džiūstą, juos dailiai geltonus 
amt tų pačių lazdelių veža į dar
žinę ir tenai vėl sukabina ant 
balkių. Kai baigiasi darbymetis 
ir artėja žiema, tuos lapus nu
ima nuo balkių ir ant ilgų sta
lų išrūšiuoia, supakuoja ir ve
ža parduoti.

XVII-JI LIETUVIŲ 
DIENA

1969 švietimo ir šeimos metais 
RUGSĖJO MEN. 21 D.

Švč. Paneles N. P, parapijos salėje 
(Neff Road)

CLEVELAND, OHIO
LIETUVIŲ DIENOS atidarymas — 11 vai. ryto 
PIETOS nuo 11:30 v. iki 4 vai. (žemut. salėje) 

4 vai. po pietų

KONCERTAS
Solistai:

DAMA STANKAITYTE 
LEONAS BALTRUS

Akompanuoja A. VASAITIS
Kvietimus galima užsisakyti pas Valdybos narius 

ir įsigyti prie įėjimo.
Rengia LB CLEVELANDO 1-os ir 2-os APYL. 

VALDYBOS

BE
MY GUEST, 

BŪT
PLEASE...

Ve st^'Only you 
can prevent 
forest f iręs!

Tabako ūkyje įvesta sėjomai
na. Po tabako, tuojau sėja ru
gius (pasirodo, užarti rugiai la
bai gera trąša tabakui). Lietu
viai dažnai rugių grūdus panau
doja skaniai ruginei duonai iš
sikepti.

Vidutinio didumo farma yra 
apie 100 akrų žemės. Valdžios 
nustatyta norma tabaku apso
dinti g'alima tiktai 40 akrų. Vie
nas akras duoda tabako 1 toną 
2,000 svarų. Už vieną svarą ta
bako mokama 70 'centų. 40 ak
rų duoda 80,000 svarų — 56,000 
dolerių. Žinoma, yra ir stambių 
išlaidų, ypatingai pirmaisiais 
metais, kai reikia įsigyti inven
torių, ir kasmet, kol bus išmo
kėtas ūkis. J. Narūne

— Diplomatas apkerpa avį, 
politikierius nulupa odą.

— A. O’Malley

SIUTINIA1 J LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS

Tel. WA 5-2787 
Tel. WA 5-2737

Tel.. 254-3320

200H W. 00 Kt. 
2501 W. 00 St. 
3303 W. Halsted
Didelis įvairi,, prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. Ir V. Žukauskai. .



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. rugsėjo m. 12 d.

MOSU KOLONIJOSE
-

Donna ir Richardas Genaičiai

Gardner, Mass.

SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS
Richardas Genaitis, Kazio ir 

Bronės Genaičių sūnus, sumai
nė aukso žiedus su panele Don
na Brodewick Charlestown, 
Mass., parapijos bažnyčioje. 
Vestuvių puota įvyko Irish A- 
mericam klube, Malden, Mass. 
Richardas gimė ir augo Gard- 
neryje ir buvo pavyzdingas vy-. 
rūkas. Drauge su savo tėvais 
priklausė Lietuvos vyčiams. 
Baigė Nort.hwestern universite
te teisės mokslus Bostone ir da
bar „dirba kaip investacijos pa
tarėjas. Jo dabartinė žmona, 
baigusi aukštuosius mokslus, 
dilina kaip mokytoja.
|—Sį.--------- -—_—,_________________

IŠMOKSLINTI ANGLUOS 
LIETUVAI

Jtnglijos lietuviams kai kas 
daro priekaištus, kad. jie, gvvcn 
darni tokiame krašte, kur vai
kų mokslinimas nemokamas, 
nepasirūpina, kad jų vaikai iš
eitų aukštuosius mokslus.

Po 'karo į Angliją beveik ne
pateko pabėgėlių ieimų su ma
žais vaikais Tie, kurie atvažia
vo, mokėsi Anglijos mokyklo
se, ir vėliau daugumas jų emi
gravo į užjūrius. Mūsų patik
rintomis žiniomis, per tą laiko 
tarpį daugiau kaip 20 Anglijos 
lietuvių išėjo aukštuosius moks 
lūs. Bent penki jų šiuo metu 
dirba aukštųjų mokyklų lekto
riais: Kęstutis Šalkauskas ir
J. gulkys _  Kanadoje, Mindau
gas Kaulėtas — Amerikoje ir 
Kastytis Baublys ir Antanas 
Braždys — D. Britanijoje.

Atsakingą inžinierių darbą 
dirba: Vilius Fidleris — atomi
nės energijos srityje Kanadoje, 
Vincas ir Rimas Aneliauskai— 
elektros inž., Jonas Sadūnas— 
aeronautikos inž., Ramūnas 
Valteris — chemijos inž., Alek- 
saiidras Vilčinskas — statybos 
inž., visi Amerikoje. Stepas Ne
nortas _ inž., Londone Kuni- į
gunda Kaminskaitė — urbanis- 
tė, Gajutė v’alterytė — Ihioche- 
miiė, Rimantas Valteris ir Ro
mualdas Klegeris — dantų gy
dytojai, — visi dirba D. Britą-/ 
nijoje. Medicinos mokslus išėjo 
Dalia Lūžaitė ir P. Žukauskas,
preikybos _  Angelė Grikinaitė,
kalbų ir literatūros — Romas 
Kinka ir Danguolė Sadūna’tė, 
isterijos — Beatričė Jagminai
tė.

K prieškarinės emigracijos 
kilęs kun. Bulaitis išėjo aukš
tuosius teologijos mokslus ir 
dabar dirba Vatikano diploma
tinėje tarnyboje užsienyje. An
tanas Parulis baigė kalbų ir li
teratūros studijas.

Reikia manyti, kad šis sąra
šas dar nepilnas. J. V.

Abudu jaunieji buvo gražiai 
pasveikinti ir apdovanoti. Jau
nojo tėvai vaišes suruošė lietu
vių vasarnamyje ir svečius kuo 
gražiausiai priėmė. Linkime jau 
niesiems geriausio naujo gyve
nimo. V. V.

Hartford, Conn.

L. ŠUKYTES KONCERTAS

Lilijos šukytės koncertas 
Hartforde ruošiamas spalio 5 
d., 3 vai. po pietų. Prašome kai
mynų nerengti tuo metu kitų 
parengimų. Vykime visi pasi
klausyti lietuvaitės Metropoli
tan operos žvaigždės, kuri šią 
vasarą žavėjo ir Muencheno vo
kiškąją auditoriją.

Bilietus j koncertą gaHma įsi
gyti Hartforde Šv. Trejybės pa
rapijos svetainėje po kiekvie
nų mišių sekmadieniais. Water- 
bury p. Vaitkaus knygyne kas
dieną. New Havene — sekma
dieniais no lietuviškųjų šv. Mi
šių (10.30) mažojoj svetainėj. 
New Britaine — sekmadieniais 
po paskutiniųjų mišių (11 vai.) 
parapijos salėje. Koncerto pel
nas — Jaunimo stovyklai Ne
ringa.

Atsiminimai iš Balfo 
veiklos

Prel. J. B. Končius
Šioje knygoje rasite Balfo įsi

kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
mą tremtyje ir naujakurių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir 
taip pat susipažinti su senųjų 
lietuvių ateivių veikla Balfe.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina— 3.00, 
Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Narni), gyvybės, 

automobiliu,
blz-sveikalos, 

nio.
Patogios 
mokėjimo 
lygos.

VIČIUS

išsi-
s»-

MUMCELLAN EO(I>

SIUNTINIAI f LIETUVA
ir kitus kraštus

f. NEDZINSKAS, 4065 Anhei A t 
Chicago, Ui. 60632. Tel. VA 7-598U

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

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

I. B A C Ė
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visu 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tet RE 7-5168 
IIIHIII.............UIIIHIIIIIIIII....... .

A. ABALL ROOFING C0.
Įstelg 

engtame 
arba de<

gta prieš 49 metus 
Dengtame visų rūšių stogus. Taiso

me arba dedame naujus kaminus, rt
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūrą “tuok- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 80% pigiau mokSeit 
ui apdraudų nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 H Wes* 05tb Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8854 tr GR 8-4882

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 th Plaoe — WA 5-8063

I REZIDENCINIAI, 
{KOMERCINIAI.
I MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2457 West 66th Street 
TeL HE 4-7482

— Geras pasak orius yra as
muo, turįs gerą atmintį ir tikįs, 
kad kiti žmonės jos neturi.

— I.S. Cobb

POILSIS ANT LAIPTŲ
VYTAUTAS KAROSAS

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

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

Ta nuotaika dvelkia ir visa V. 
Karoso poezija, kurioje gyvenimo 
džiaugsmas, nors ir perpintas 
kančia, niekada neleidžia praras
ti vilties, nes nemirtinga žmo
gaus siela skirta amžinybei.

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

Gaunama Drauge. Illinois gy
ventojai prie knygos kainos pra
šomi pridėti 5 proc. mokesčiams.
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Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-oonditlonlng — ' 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimu* 
dirbti mieste bet užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. VVestern, Oltlcago 2, III.

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

Platinkite “Draugę”.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 Weet 63rd Street

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

Tel. GR 0-3184 arbu GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltis

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke.

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

£uuiu.t<«ii>»i!iii>-...i’ nu ....... «• ' ' '■■iiiiminiia...... .

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

PAGARBA JUMS
Už Marųuette Pk. prieš Pulaski 

Svarus 10 metų. kaip naujas 4 lcamb. 
aukžtas mūr. nams lr dviejų auto 
naujas garažas. 'Platus lotas., pasku
bsimo $21,000.

Med. 4 kamb. “cottage’’. Gazo šiid. 
Taksai apie 100 dol. Platus lotas. 
Už Cicero Ave._ ąrtl 87-tos. $10,400.

7 kamb. buneaknv. Moderni virtu
ve ir vonia. Nahjas gazu šildymas. 
Mūro garažas. Arti Maria High.

i $22.000.
Pajamų mūras ant kampo. 2 bu

tai!. 6 ir 3 komb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas.'Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

Iliuksus beveik 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

5% kamb. mūro bungalovv, 9 me 
tų, be garažo. 82 ir Kedzie.

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

18 vienetų mūr. atnaujintas room
ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką lki ežero. $17,600 pajamų. 
Kaina $70,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public
2737 W. 48rd St. — CL 4-2390

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame {vairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractora 

585-5285

ĮSIGYKITE DABAR
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BITES

Liuda Germanienė
Knygutė skirta pradedančiam 

skaityti vaikui. Spalvingos di
delio formato iliustracijos pa
traukia vaiko dėmesį prie trum
pų ryškaus šrifto prierašų. Ap- 
valdęs trumpus sakinukus jaunas 
skaitytojas progresuoja į pagrin
dinį tekstą, kur vėl atsikartoja 
iliustracijų tema. Puiki dovana 
pradedančiam mokyklą — gra
žiai išleista ir tvirtai pedagogi
niai paruošta.

Išleido Am. Liet. Montessori 
draugija. Zitos Sodeikienės ilius
tracijos, gaunama Drauge. Kai
na — kietais viršeliais 3.50 dol,

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
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REAL ESTATE

MŪRINIS — lį'ž aukšto, 19 metų 
— 2 butai; 5 ir 4 kamb. Marąuette 
Parke. .Arti mokyklos. Platus skly- 
pas., mūro garažas. Tel. PR 8-6916
Parduodamas Marąuette pke. 5)4 
kamb., 8 metų modernus namas. — 
Įrengtas beismentas $19,950. Susi
tarti tel, 737-7201._______________

Naujas liuksusinis 
12 BUTŲ

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

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

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tiw

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
» BACEVlCIUS 

6455 S. K eild. Avė. — PR 8-2233
Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir rai-

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

Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun- 
galow. 13 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 lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $3S,000.

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

2 po S H kamb. ir 3 kamb. angllš 
kam rūsy. 13 metų mūr. prie 71 L 
Sacramento. Dvigubas mūro garažas. 
$47,900.

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

4 butų, 2-Jų ankštų mūr. prie 71 lr 
Campbell. Nauja gazo šiluma. $46,900

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

1$4 aukšto, 10 metų mūr.: 6 kamb. 
(8 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 lr Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atskl 
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $162,000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood $.10,600.

8 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

REA L ESTAT
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SALES • MORTGAGES ■ MANAGEMENT

L T 0 R
TeL OL 6-2233

Members of M.L.S.
ALEI ŠATAS — REA

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, IU.
Turime šimtus namų Ciceroje, Senvyne, Riverside, La Grange Park
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
iimimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. OSrd STREET TEL. 471-0321

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Išnuom. naujai atremontuotas 5 
kamb. (neapšildytas) butas. Suau
gusiems. Apyl. 44 ir Rockwell. 
Skambint po 5 v. v. BI 7-5552

IŠNUOM. 3 kamb. apš ld butas. 
Nuoma 60 dol. mėn. Skambinti —

BO 8-3227

PARDAVIMUI

Parduodami gerai išlaikyti — sofa, 
fotelis, cabinet Zenith TV ir Hoov- 
er dulkių siurblys. Tel. PR 6-5464

O e M E S I o

IEŠKO NUOMOTI

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

Senyvo amž. moteriai reikalingas Paveikslai 
kambarys su valgiu. Pageidaujama prisiminimui 
Marąuette parko apylinkėj. Skam- vės Vilniuje, 
binti 582-4085 po 6 vai. vak.

tinkami įrėminti, 
garsiosios švento-

JSIGYKITE DABAR !

inilliiliiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii
VYRAI IR MOTERYS

Viena iš daugiausiai perkamų R«ika,in*‘» ^res"io, . ? _ „ ras ar moteris arba vedusių poraknygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

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

— gali būti pensininkai — padėti 
dirbti motelyje ir restorane. Mo
derniškas butas, išlaikymas ir atly
ginimas. ANCHOR MOTEL, Jesop, 
Georgia 31549. Tel. 912-427-4294

HELP VV ANTED — VYRAI

Electranic Assembler
P C board, chas’is wiring, lite mech
anical assembly, also proto type 
work. Challenging oppt’y with a 
small dynamic & growing company

Central location to both the No 
and Northwest Chicago suburbs.

Contact MR, KRIKORIAN

NUCLEAR DIODES, INC.
103 Shelter Road 

PrairieVietv Illinois — 634-3870

RADIO PROGRAMA

*
seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
oasaulinių 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. Teu pat gaunamas Ir 
•llenriiAtiv •Draugas’’.

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

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
aes jis plačiausiai skaitomas lie- 

ivių dienraštis. Gi skelbimų kai-
visiem- prieinamos

HELP VVANTED — MOTERYS

EXCELLENT OPPORTUNITY 
URGENTLY NEEDED

BUSINESS
INSTRUCTOR

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

CPC
INTERNATIONAL

63rd and Archer Avenue 
ARGO, ILLINOIS 

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

DICTAPHONE
TYPIST

Our Credit Department has an 
interesting position now available 
for an accurate transcribing-typist.

New eleetrie typewriter. Modern 
congenial working conditions. 

i Good salary, profit sharing & 
pension plan plūs free hospital and 
life insurance. Close to public trans
portatlon.

CALL CARL PIETSCH 
334-7900

4747 No. Ravensvvood

GEN’L FACTORY
Applications are now belng accepted 
for general factory help. Good 
starting salary & exel. Fringe bene
fits. Including profit sharing & free 
hospitalizatLon. Apply ln person

JOSLYN MANUFACTURING 
3700 S. Morgan Street.

EXCELLENT IMMEDIATE 
OPENINGS

JOBS WITH SECURITY

MECHANICAL
OPPORTUNITIES

FOR
EXPERIENCED 
JOURNEYMEN 

PIPEFITTERS 

SHEET METAL

ELECTRICIANS
MACHINISTS

Excellent Pay Plūs Benefits.
Very Congenial Surroundinea

A Good Place To Work.
Steady Year Round 

Employment
Inąuire At

CPC
INTERNATIONAL

63rd and Archer Avenue 
ARGO, ILLINOIS 

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

JOBS VVITH A 
FUTURE

IMMEDIATE OPENINGS 
MACHINERY MAINTENANCE

FOREMAN
MAINTENANCE MEN 

SHEET METAL SĖT UP MEN 
SHEET METAL SUPERVISOR

DRAFTSMEN
Good pay. Good working 

conditions.
Union Shop 

Apply in person

Luminous Ceilings, Ine.
3701 N. Ravensvvood Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

MACHINISTS
Engine lathe, vertinai mlll. Experi- 
enced trainoes will be conaidored 
but mušt have Mech. aptitude. 

Benefits. Confidential Intervletv
720-3631

HDEPER MACHINE WORKS 
564 W. Monroe, Chicago, Illinois

Positions With A Future 
IimmedJate Openings

W0RKIN0 FOREMAN
For Line Of New Britain Chuckers

ALSO SET-UP MEN 
& MACHINE OPERATORS 

Exeellent opportunity. Steady em
ployment. Call for appointment or
apply in person.

KEMPER VALVE
& FITTINGS CORPORATION 
Route 12, ,Wauoonda, Illinois 

Tel. — 526-2166



GEROJI MOTERIS IŠKELIAVO... 

A. a. Petronėlės Svilienės atminimui

Prieš porą savaičių Bostone 
palaidoicm Petronėle Bvbclvfę 

-'Svilienę. Petronėlė buvo tikra 
žemaitė: gimusi Rietavo para
pijoje, ištekėjus gyveno Telšiuo 
se. Svilienę, nors nebuvo ėjusi 
didelių moks’ų, tačiau ios prak
tiškoji išmintis, 'gimtas judru
mas ir viskuo domėjimasis, ją 
išskyrė iš kitų žmonių tarpo. 
Svilienės gyvenimas buvo gana 

^spalvingas.

Penkerių metu būdama ji ne
teko motinos. Be ios '— buvo 
dar 4 vaikai. Ūkis buvo nema
žas. Vienam tėvui rūpesčių bu
vo perdaug. Dėl to Petronėlei 
nuo ankstyvos vaikystės teko 
rūpintis kitais. Jauna ištekėjusi 
už našlio — iau rado dvejetą 
vaikų. Tuoj susilaukė noros sa
vųjų. Jos vyras neperdaug mė- 
g© ūkį, buvo linkęs i verslą. 
Taigi 1910 m. Svilų šeima per
sikėlė į carinės Rusijos Vitebs
ko guberniją, kur Svilas ir Co. 
buvo įsteigę didelę lentpjūvę. 
Tačiau baigiantis I pas. karui 
ir kilus suirutei, Svitai suspėjo 
grįžti į Lietuvą. Gi likę ten keli 
tarnautojai, bolševikam paėmus 
valdžią, buvo pakartų kaip “buo
žės”.

Karo nuteriotoj Lietuvoj Svi
tom teko atsikurti gana sunkio
se sąlygose. Vaikai paaugo. Rei
kėjo juos mokslinti. Bet tuo 
metu Svilienės vyro sveikata 

*į labai pablogėjo. Čia Petronėlei 
teko įtempti jėgas rūpinantis 
savo šeima, prižiūrint ūkelį. Vie 
na dukra sukūrė šeimą, antroji 
baigusi gimnaziją, ėmė studi
juoti odontologiją. Sūnus Al
fonsas, baigęs gimnaziją ir ka
ro mokyklą — pasirinko karo
avaicijos specialybę.

Jai, kaip motinai, skaudžiausi 
/išgyvenimai buvo, kai dukra 
studentė ištekėjus, išvyko A- 
merikon, ir kai sūnus lakūnas, 
ištikus avarijai, dvi savaites iš
buvo be sąmonės.

1939 m., mirus joe'vyrui, Svi- 
lienė likvidavo Te’šiuose nuo
savybę ir, dukros kviečiama, ry
žosi išvykti Amerikon. Tačiau 
Lietuvą iau gaubė H karo de
besys. Vokiečių jūra jau buvo 
užminuota ir Svilienėi teko nau 
dotis Švedijos laivų linija, ke
liavo su pavojais.

Svilienei visada buvo prie šir
dies socialinis bei visuomeninis 
darbas. Ji priklausė ir aktyviai 
dirbo įvairiose organizacijose. 
Jai gyvenant Telšiuose, miesto 
valdyba buvo jai pavedusi ištir
ti vargingų šeimų padėtį, kad 
būtų galima teikti joms reika
lingą paramą.

Todėl, kai atsirado Vokieti
joje tremtiniai, Svilienė viena 
iš pirmųjų skubėjo teikti pagel- 
bą. Įsisteigus Balfui, Svilienė 
buvo nuoširdžiausia talkininkė. 
Ji rinko rūbus iš pažįstamų bei 
bendradarbių, savo lėšomis juos

Morris C. Montgomery, 62 m., tei
sėjas ir įžymus teisininkas Kentuc
ky,, buvo užmuštas susisie kimo ne
laimėje.

Netekusias mylimo vyro ir tėvelio 
A. “J“ A.

DR. ALEKSO ROŽĖNO.
žmoną ELENĄ, dukras: ALDONĄ ir DANĄ didžio 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Dielininkaičio moksleivių ateitininkų 
kuopa

išvalydavo ir sutvarkydavo. Kai 
tremtiniai pradėjo atvykti į šį 
kraštą, ne vieną šeimą >i pri
glaudė savo bute net ir ilges
niam ’aikui.

Vėliau, jau pensininkė būda
ma ir artričio varginama vis 
dar nepaliovė rūpintis kitais: 
dar siuntinėliais šelpė ir Sibiro 
tremtinius. Mėgo skaityti ir uo
liai rėmė katalikišką spaudą. 
Rėmė vienuolynus ir aukų pra
šančių vokelių niekada nenu
metė į krepšį. Todėl laidotuvių 
dalyviai, įvertindami jos labda
ringą širdį, suaukojo Balfui 120 
doįerįų. Bet tikime, kad tikrai 
užpelnytą jos darbų įvertinimą
jai suteiks Visagalis amžinybė- VUDO vadinamas vakarones, 
je... R- P- Vakaro prieblandoje, po me

džiais įsikurdavo Alvudo štabas 
su visais Įrengimais, reikalin
gais vakarojimams pravesti. Į 
tokias pramogas, reikia pasaky
ti, susirinkdavo gana gausūs 
būriai žmonių, daugumoje vyrės 
niojo amžiaus ir besivaišinda- 
mi stebėdavo vakaro jimų pro
gramas. Jos įvairavo. Čia pasiro 
dydavo mūsų atžalynas, paskai 
tininikai skaitydavo įvairių pa
skaitų ir vakaro ji nai būdavo 
baigiami gražaus turinio filmais. 
Kas met Alvudas prisimena ir 
pagerina mūsų tautos drąsiuo
sius sūnus, Atlanto nugalėto jus 
Darių ir Girėną

MIRĖ PETRAS 
J. TAMOŠJCNAS

A. A. Petras J. Tamošiūnas 
po sunkios ligos mirė rugsėjo 
6 d. Ilgus metus gyveno Town 
of Lake 48 ir Honore. Buvo pa
šarvotas Eudeikio koplyčioje, 
kur jį aplankė daugybė žmonių. 
Laidotuvės įvyko rugsėjo 9 d. 
iš Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčios, kur įvyko pamaldos už 
a- a. Petro sielą, dalyvaujant 
daugybei žmonių. Po pamaldų 
bažnyčioje buvo nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines, kur kun. 
J. Gilbert pravedė pamaldas

A. a. Petras Tamošiūnas buvo 
malonaus būdo, geras žmogus. 
Laidotuvių gedulo pietūs buvo 
Rainbow Gardens restorane. 
Velionis paliko liūdinčius žmoną 
Leonorą, sūnų Petrą ir jo žmo
ną Helen su šeima. Visi jie pla
čiai žinomi gerų darbų rėmėjai.

CHICAGOS ŽINIOS
1970 LENTELIŲ spalvos

Illinois valstijos sekretorius 
pranėša, kad 1970 automobilių
registracijos lentelių spalva bus siu
geltona su raudonais numeriais. 
Registracija bus brangesnė. Už 
automobilius su 35 ar mažiau 
arklių jėgos reikia mokėti $18- 
Už 36 ar daugiau arklių jėgos 
reiks mokėti $30. Norintieji gau
ti tuos pačius ar kokius ypatin
gus numerius turi iki rūgs. 30 
d. kreiptis į Secretary otf IState, 
Springfield , III.

TRYNUKES IR DVYNUKAS 
Mercy ligoninėje 16-kos va

landų tarpsnyje gimė trynukės 
ir dvi poros dvynukių. Ligoni
nės štabas liko nustebintas 
mergaičių gausumu.

Mielam prieteliui ir geradariui

A. T A. DR. ALEKSUI ROŽĖNUI 
mirus,

žmonai ELENAI ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiš

kiame ir kartu liūdime.

Kivenų šeima

A. f A. DR. ALEKSUI ROŽENUI 
mirus,

žmoną ELENĄ, dukras: ALDONĄ ir DANĄ, giliausio 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Aurelija ir Bronius Polikaičiai

Naudinga šita’p savo energiją leisti mankštinantis Alvudo išvykoje 
gamtoj vadovaujant akt. A. Brinkai. Nuotr. M. Nagio

KULTŪRINGOS PRAMOGOS 
PO ATVIRU DANGUMI

Keliais atvejais vasaros metu 
Marąuette Parko parke, šešta
dienio vakarais teko stebėti AL-

Stebint sios darbščios organi
zacijos darbus ir energiją, nere
tai pagalvoji, kiek čia reikia į- 
dėti darbo, pasiaukojimo. Ir tai 
jau keliolika metų. Žiūrėk Alvu
do štabas talkina piknikuose ir 
užima mūsų jaunimą kultūrinė
mis pramogomis, tai gamton 
išvykas suruošia. Na, žinoma, 
šios organizacijos siekimas — 
nerūkykime ir apseikime be stik 
lėlio parengimuose, kad ir gam
toje.

Ir vakarojimų lankytojai dau 
gumoje to laikosi.

Visą šį sunkų ir neatlaidų 
darbą atlieka Alvudo, nesukly- 

pasakęs, širdis dr. Jonas
Adomavičius, su savo nuošir
džiais taikininkais aktoriumi 
Alfa Brinką, Anele Kirvaityte, 
Aldona iSdbieskiene, dail. Kibu- 
ru, inž. J. Slaboku, Alvudo pir
mininku A. Staikėnu ir daugeliu 
kitų.

Šių darbų apimtyje gražiai 
rikiuojasi Alvudo Vaikų teat
ras, per pastaruosius kelius me
tus mūsų vaikučiams davęs tik 
rai gražių ir vertingų vaidini
mų, nenuilstamai dirba teatro 
direktorius akt. Alfas Brinką

šalia to štai išauga ir Alvudo 
Vaikų teatro suaugusių padali

nys. Jis darbą pradėjo šį pava
sarį ir pirmiesiems žingsniams 
pasirinko nuotaikingą, prieš pen 
kiasdešimt su viršum metų S. 
Čiurlionienės - Kymantaitės pa
rašytą komediją “Kuprotas Ože 
lis”. Po kruopštaus darbo šis vei i ir turės progos pagyventi liniks-
kalas pirmą kartą buvo suvai 
dintas Marąuette Parke, vasa
rai baigiantis jį pakartojo Union 
Pier “Gintaro” vasarvietėje 
ir tretį karią nori pakartoti 
Marąuette Parko parke, ruošia
moje rudeninėje šeimos šventė
je rugsėjo mėn. 14 d.

Į šį veikalą, kiek teko paste
bėti, daug kas įpinta režisie
riaus. Pačioje įžangoje jau ma
tome Onutę sugrįžtant iš laukų

A. + A.
DR. ADOMUI LASKAUSKUI

mirus,

sūnų KĘSTUTĮ su šeima giliai užjaučia
me.

Avižienių šeima

Lietuvos Valstybines Operos solistui 
A. -j- A.

ALEKSANDRUI KUTKUI
mirus,

jo žmonai JADVYGAI, broliui MIKUI su 
šeima ir kitiems giminėms gilių užuojautų 
reiškia

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

A. A.

ANTANAS PUIDOKAS
Gyveno Tėvų Marijonų ūkyje, Clarendon Hills, III.

Mirė rugsėjo įmėn. 10 d., 1969 m., sulaukęs 83 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kretingos apskrities, Salantų 

parapijos, Tūzų kaimo. Amerikoje išgyveno daug metų.
Velionis buvo sūnus Lietuvoje mirusių Povilo ir Kotry

nos (Griciūtės) Puidokų.
Kūnas pašarvotas Tėvų Marijonų koplyčioje, Clarendon 

Hills, Illinois. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo mėn. 13 
dieną, T. Marijonų koplyčioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti šiose laidotuvėse.
Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips. Informacijoms 

skambinti Tel. 323-<1441.

iiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRASTOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HILUS GPIjINYCIA
2443 W. 03r<l Street, Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

—......... ..
SKELBKJTSJS “DRAUG®”.

su gėlių puokšte ir prie sodybo
je parimusio kryžiaus susimąs
čiusi dainuoja partizanų dainas. 
Gi stebint “Kuprotą Oželį” su
grįžti į tolimą praeitį, į kaimo 
buitį, į linksmas nuotaikas.

Veikalą režisavo akt- Alfa 
Brinką, o jam talkino padėjėja 
A. Sobieskienė. Vaidina: Anelė 
Kirvaitytė, buvusi Vilniaus Fil
harmonijos ansamblio artistė, 
akt. Alfas Brinką, A Ankienė, 
Juozas Narukynas, Albertas 
Stoškus, E. Kivėnaitė ir A. Ki- 
vėnas. Jie savo vaidmenis atlie
ka kruopščiai ir nuoširdžiai.

Dekoracijos dail. J. Kiburo, 
grimas J. Korsako, šviesos — 
V. Žygo, talkinant inž- J. Sla- | 
balkiui ir A. Kleizai.

Teatro administraciniais rei
kalais rūpinasi mok. 'Stasė Pe
tersonienė.

Tikėtina, kad vasarą užbaigti 
ir šį šeštadienį į Marąuette Par
ką susirinks pramogų mėgėjai

momis “Kuproto Oželio” nuotai 
komis. J. Janušaitis

UGNIAGESIAI IR 
TELEVIZIJA

Alabamos ugniagesiai žiūrėjo 
spalvotos televizijos programą, 
ir tada jie gavo žinią, kad kilo 
gaisras.

Gaisro, pasirodo, nebuvo jo
kio, bet kai jie grįžo, tai buvo 
dingęs televizijos aparatas.

Perskaitę Dranga, duok’te kitiems pasiskaityti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
( LAOKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tek REpublic 7-1218 
2814 W. 28rd Plaoe______ Tel. Virginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
33OT S. Lituanica Ava Tel. VAnla 7-8401

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

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Ala, Cicero, BL Tel. OL 2-1608

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. rugsėjo m. 12 d.

A A

MED. DR. ALEKSAS R. ROŽ6NAS
Gyveno 2946 West Marąuette Road, Chicago, IU.
Mirė rugsėjo 9 d., 1969, 7:20 vai vaik.. sulaukęs 47 

m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 19 m. Kilo iš 

Tauragės apskrities
Priklausė American Medical Association ir Chicago 

Medical Society.
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 

13. Westem Avė.
Laidotuvės įvyks šeštad. rugsėjo 13 d. iš koplyčios 

9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Nuliūdę: žmona Elena (Rovinskaitė), dukros Aldo
na ir Danutė, sesuo, broliai, giminės ir artimieji.

Laidotuvių direktorius Mažeika . Evans. Telefonas 
RE 7-8600

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARŲUETTE FU NĖR Ai HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMO0IL1AMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-

3<>t4 West lllth Street
DiMl&ausias Paminklams Planų 

»sirinkiraaa Visame Mieste.
Tolei — CEdarcrest a - 6335

* «nas blokas nuo

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2
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x Dail. Vida Krištolaitytė
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X Dr- Arvydas Kliorė, vienas 
pagrindinių mokslininkų, dirbu
sių prie Mariner pasiuntimo į 
Marsą projekto, atvyksta į Chi
cagą ir šį penktadienj, rugsėjo 
12 dieną, 7:30 vai. vakaro Jau
nimo centre darys pranešimą 
apie šią nepaprastą kelionę ir 
duos įdomių žinių apie 'Marsą. 
Visuomenė kviečiama dalyvau
ti.

x Algirdas J. žemaitis, čika
gietis, šiuo metu dirbąs Jung
tinių Tautų įstaigoje Romoje, 
yra išvykęs, kaip geresniu mais 
tu aprūpmimo ekspertas, į Te
heraną, Irano sostinę. Iki lap
kričio mėn. jo adresas bus 
toks: Mr. A. J. A. žemaitis, 
TAVO of United Nations, Post 
Office, Box 3305, Teheran, Iran.

x Prel. J- Končius, Chicago
je viešėdamas dešimtį dienų, 
dalyvavo Chicagos Balfo vado
vybės konferencijoje, kur susi
rinkę įvairių miesto rajonų pir
mininkai aptarė Balfo didįjį va
jų, kuris įvyks spalio mėn. pra
džioje. Trečiadienį A. Dzirvonas, 
centro valdybos sekretorius, 
prel. J. Končiaus atvykimo pro
ga buvo sukvietęs Chicagoje dr 
apylinkėse esančių Balfo direk
torių pasitarimą, kuris įvyko 
šarkos restorane. Buvo svarsto
ma stipendijų teikimas nepasi
turintiems moksleiviams, vajaus 
ir kiti reiKalai. Prel. J. Končius 
davė naudingų patarimų iš sa
vo patirties, šiand’en, penkta^ 
dienį, prel. J. Končius išskrido 
į Clevelandą. kur sekmadienio 
rytą praves Clevelando ir apylin 
kės skautėms (kurioms vado
vauja p. Gedgaudienė) pamal
das Pradžioje ateinančios savai 
tės automobiliu grįš atgal į
Floridą.

x Režisorius Petras Maželis
šiandieną atvyksta į Chicagą ir 
dalyvaus tradiciniame Chicagos 
Lietuvių cperos narių susipaži
nimo vakare su nauja statoma 
opera.

X Amerikos Lietuvių kongre
sas, įvykęs Darbo dienos savait
galį Detroite, dar gyvas ne tilk 
spaudoje ir dalyvių pokalbiuo
se, bet ir pačiame Alt-os biure. 
Altos valdyba gauna daug laiš
kų, kuriais išreiškiami sveikini
mai su pavyzdingai pravestu ir 
pasisekusiu kongresu ir taip 
pat skatinimai nenuilstamai dirb 
ti Lietuvos laisvinimo darbą.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų 1 skyriaus svarbus susi
rinkimas įvyks ruigs. 14 d., sek
madienį, 2 vai- p. p. šv. Kry
žiaus parap. svetainėje. Visos 
rėmėjos kviečiamos atsilankyti 
ir naujų narių atsivesti.

savo atostogas praleido Euro
poje, lankydama žymiausius 
muziejus, meno galerijas, kon- 

. certus. Lankėsi Anglijoje, Bel
gijoje, Olandijoje, Vokietijoje, 
Austrijoje, Šveicarijoje, Italijo
je, Ispanijoje, Prancūzijoje. 
Mokslo metams prasidedant, grį 
žo prie savo pareigų. Mokyto
jauja — dėsto meną vienoje 
New Yorko gimnazijoje- Darbo 
dienos savaitgalyje buvo atvy
kusi į Clūcagą aplankyti savo 
motiną ir sergančią močiutę Ka
zimierą Mušinskienę bei kitus

X Dirigentas muz. Vytautas 
Marijošius šiandieną lėktuvu 
atskrenda į Chicagą ir laikinai 
apsistos pas Vacį Petrauską 
2457 West 69th St., Telef. HE 
4-7482. Šiandieną, 8 vai. vak. 
Jaunimo Centre įvyks tradicinis 
Chicagos Lietuvių Operos narių 

susipažinimo vakaras su nau
ja statoma opera. Dirigentas 
muz. V. Marijošius, solistams 
padedant, pailiustruos ištrauko
mis iš Likimo galios, dalyvau
jant spaudos atstovams ir sve
čiams.

X Anastazija Tunkicnė, ilgus 
metus laidus! maisto produktų 
krautuvę Town ofLake,sveikatai 
pablogėjus turėjo krautuvę par
duoti ir persikėlė į savo gražią 
rezidenciją 3212 — 14 — West

Teresė Prunskytė ir inž. Algis Kazlauskas

SUMAINYS AUKSO ŽIEDUS

Buvusi iškili sportininkė, o 
66 PI. Pastaruoju metu jos svei- Į dabar bebaigianti medicinos stu 
kata pagerėjo. Diauge su ja <jijas Terese Prunškytė susituo- 
gyvena sūnus Edvardas. A. Tun kia su ALgimai,tu Kazimie- 
kienė yra žinoma geradarė, ilga Kazlausku. Sutuoktuvių apei- 
metė Draugo’ Skaitytoja. j giQg su §v Mišiomis įvyks rug- 

x Lietuvos žemėlapiai, kurių sėj-o 14 d 3 v p p gv Kryžiaus 
kaina buvo po 50 ct., jau visi iš bažnyčioje- Sutuoktuvių apei- 
pai duoti ir Drauge jų jau nebe- g,as auiks įr įv Mišias jų inten- 
galima gauti. Į cija atnašaus jaunosios dėdė

X Kankini .i koplyčios darbai, kun j Prunrfds.
Šv. Petro bazilikoje vyksta pil-1
nu tempu. Romoje paruošiamie-1 Teresė Prunskytė yra gimusi 
ji darbai, kaip luinos ir grindys, Blomberge, Vokietijoje. Baigusi 
jau baigti. Dail. V. Jonynas, j Marijos auikšt. mokyklą Chica- 
ateidėjęs dirba savo st ’dijoje,; i?oje’ aukotais pažymiais baiga 
kurdamas sienų bareljefas, iru- Lojolos universitete biologijos 
rie ligi balandžio mėn. bus baig- studijas, gaudama bakalaureato
ti.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
ŠAULIAI ĮSIGIJO NAUJĄ 

VĖLIAVĄ

Rugsėjo 7 d. Tėvų jėzuitų kop 
tyčioje buvo pašventinta Chica
gos Šaulių Vytauto D. kuopos 
vėliava. Šventino ir šv. Mišių 
auką atnašavo ir pamokslą pa
sakė T. Borevičius, pažymėda
mas, kad išeivijos šaulys tik 
tuomet galės pavargti ar atsar- 
gon išeiti, kai bus laisva Lietu
va. Solo giedojo solistė G. Ma-
žeikaenė. Pamaldos baigtos Tau
tos himnu Pamaldose ir iškil
mėse dalyvavo Savanorių kūrė

Z Juškevičienė, Petrušaitis, Ber CICERO ŽINIOS
notavičius.

Sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai. Centro valdybos 
pirmininkas Vi. Išganaitis perė
mė vėliavą iš kūmų ir fundato
rių šaul. Cecevičienės ir Balse
vičiaus, perduodamas kuopos 
vice įpirm. Padvaiskui. Naujų na 
rių priesaiką, pravedė T Bore
vičius. Priesaiką priėmė apie 20 
šaulių. Po to sekė sveikinimai 
ir reikšmingi linkėjimai. Ypa-
tingai maloniai sutiktas žodis
seno Amer. lietuvių veikėjo Ig 
Sakalo, kuris pareiškė, kad ir

— “Panevėžio” užeiga Cice
roje šiomis dienomis susilaukė 
gražaus sveikinimo iš Floridos. 
Joje ypač lankosi panevėžiškiai, 
beršiūndškiai, piniaiviečiai, vejįt 
žiškiai, pakraojilškiai.

— Ligonių turime nemažai. 
Jau ilgesnis laikas negaluoja 
prel- Ignas Albavičius, jį seka 
prel. Mykolas Krupavičius. Ne
seniai susirgo M. Račkauskas, 
IS. Matulionis. Pastarieji abudu 
Raudonosios rožės klubo nariai. 
Linkime visiems pasveikti ir 
namus laimingai sugrįžti. K.P.D.

jų, ramovėnų, Racino - Wiscon- nepriklausomybės laikais Vyčiai 
sino ir Cicero “Klaipėdos jūros i rėmė ir rūpinosi šauliais, 
šaulių kuopų vėliavos. Atvyko
V. D. kuopos Generolo Dau
kanto kuopų šaulių ir nemažas 
būrys prijaučiančiųjų.

Prunskis yra miręs prieš 10 me
tų, ir ji išaugo rūpestingoje sa
vo motinos, Vilniaus krašto lie
tuvaitės dr. Albinos Pundytės 
globoje.

Inž. Algis Kazimieras Kazlaus 
kas yra gimęs Lietuvoje, Rasei 
niuose. Tremties metu su tėvais 
gyveno Northeimo ir Goetinge-: ■ 
no stovyklose. 1949 m. išvyko 
į Australiją, kur Melbourne bai ■ 
gė technikos mokyklą ir tech-’ i 
nologijos institutą, o 1964 m. i 
'bazgė Melbourno universiteto in-: 
žinerijos fakultetą, gaudamas; f 
mechanikos inžinieriaus laipsnį.!

Melbourne, būdamas paskau-
tinimku, vadovavo įvairiems į žinomas Chicagos lietuvių ve kejas dr. J. Jerome ir mokytoja Lamp- 
skautų vienetams, buivo lietuvių satienė St. Balzeko kultūros muziejuje prie Lietuvos m estų herbų, 
studentų s-gos pirmininkas, da-

Iškilmingą minėjimą pravedė 
c. v. pirm. VI. Išganaitis. Garbės 
prezidijuman pakviesti: Lietu
vos gen. kons. dr- P. Daužvar
dis, IS'. s-gos garbės narys ir 
seniausias šaulys R. Skipitis, 
buv. s-gos pirm. Valatkaitis, 
c. v. narys T. Borevičius, sav- 
kūrėjų atstovas Balzaras, Ramo 

i vėnų ir bendruomenės atst. Juš
kevičius, Lietuvos Vyčių atst. 
I. (Sakalas, Jūros skautijos atst.

Vėliavos krikšto aktą per
skaitė kuopos sekretorius B. 
Pupalaagis. Rinktinės pirminin
kas Tamkevičius pasveikinęs 
pranešė, kad valdybos nutarimu 
VI. Išganaitis pakeliamas į Kruo
pos garbės narius.

Meninę dalį atliko solistė G. 
Mažeikienė, gražiai padainuoda
ma 4 daineles. Akompanavo 
Veronskienė.

Vaišes pradėjo malda T. Bo
revičius. šaulių ir svečių buvo 
prisirinkusi pilnutėlė Vyčių sa-
lė. Ariogalietis.

IN AKU IK TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvos konsulatas Lūs 
Angeles mieste šį mėnesį šven
čia savo 30 metų veiklos sukak-.
tį. Nuo konsulato įsteigimo ligi 
dabar konsulu yra vienas ir tas 
pats asmuo — dr. J. J. Biels
kis. Ši sukaktis bus minima opa 
lio 26 dieną banketu Ambassa- 
dor viešbutyje, kurį ruošia ALT- 
os Los Angeles skyrius. Į minė
jimą kviečiami kitų valstybių 
konsulai, miesto ir vietos spau
dos atstovai.

— Estų choras iš Švedijos 
Stockiholm miesto atvyksta gas
trolėm į JAV ir ta pačia proga 
dalyvaus BATUNo rengiamoj 
protesto demonstracijoj prie JT. 
Tą pačią dieną tuoj po demons^ 
tracijos jis turės savo pirmąjį 
koncertą New Yorko mieste, 
Town Hali salėje.

X Moterų s-gos 21 kuopos
Town of Lake poatostoginis su
sirinkimas bus rug. 14 d., sek
madienį, 1 vai. p.p. šv. Kry
žiaus pairap. svetainėje. Visos 
narės kviečiamos atsilankyti 
ir naujų narių atsivesti. S. Bart- 
kaitė praneš apie įvykusį seimą.

Kazys Kulys, ištikimas 
mūsų dienraščio skaitytojas 
Englewood, N. J., atnaujinda
mas prenumeratą pridėjo 5 dol. 
aukų. Dėkojame

x Seržantas Ronaldas Rūbas, 
6844 So. Talman, rugp. 12 d. 
buvo sužeistas Vietname, kur 
jis tarnavo brigados bazės sto
vykloje prie Quan Loc, 65 my
lias į šiaurę nuo Saigono. Jis 
gydosi vienoje Japonijos ligoni
nėje, kur jam įteiktas “Purpu
rinės širdies” medalis.

X šv. Pranciškaus apskričio 
seserų rėmėjų susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 20 d. 1:00 p,p., 
pirmininkės Sabinos Kiatt’s na
muose, 2919 W. Pershing Rd 
Prašom visus dalyvauti nes mū
sų seimas įvyks spalio 5 d. Tai 
labai svarbus susirinkimas prieš 
seimą.

X Liet. moterų s-gos 46 kuo
pa (Marąuette Parke) rengia 
savo metinį parengimą ir bunco 
žaidimą sekmadienį, rugp. 21 
d. 2 vai. po p. švč. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Pirm. 
Bernice Gulbin, Bunco komisi
jos pirm. E. Kamenske, pagelhi- 
ninkė M. Srupso prašo į šį pa

laipsnį ir tada. Ulinois universi
tete ėmėsi medicinos studijų, 
kurias foaigs už pusantrų metų.

Domėdamasi kalbomis ir kitų 
tautų kultūra, ispanų kalbos 
studijoms buvo išvykusi į Mek
siką ir į Ispanijos sostinę Ma
dridą. Vieną vasarą praleido va
žinėdama po Europą, aplanky
dama visus svarbiuosius vaka
rų kultūros centrus.

Yra baigusi Chicagos aukšt. 
lituanistinę mokyk’ą, dalyvau
dama ateitininkų veikloje.

Domėdamasi sportu, buvo 
LSK Neries tinklinio komandos 
narė ir klubo sekretorė; kaip 
vikri žaidėja buvo įtraukta į lie
tuvių rinktinę rungtynėms su 
amerikiečių, latvių ir estų ko-

lyvavo chore ir taut. šokių ra
telyje. Išėjo lituanistikos Ikiur- 
są. baigė lietuvių surengtus žur 
nalistikos kursus ir buvo vienas 
“Jaunimo Kvieslio” redaktorių- 

Meflibourne pirmininkavo Jau
nimo kongresui rengti komite
tui. Drauge su kitais šešiais at
vykęs į jaun. kongresą Chicago
je, dar metams buvo iškeliavęs 
į Europą, kur 8 mėn. Vokieti
joje dirbo kaip inžinierius ir 
studijavo vokiečių kalbą. Keletą 
mėnesių praleido kelionėse, su
sipažindamas su Europos gyve
nimu. Nuo 1968 m. pradžios pa
stoviai apsigyveno Chicagoje.

CHICAGOS ŽINIOS
ĮDOMIUS 24 VALANDOS susisiekimas turi sukrovęs nuo 

Negrų dvasiškis Jesse Jack-. 1959 metų, kada jie 'buvo pa-
son praleido įdomias 24 valan- skaitinį kartą naudojami, 
das. Jis dalyvavo demokratų
sąskrydyje Adliai Stevensono 
UI ūkyje, Libertyvil'le, kur at
kalbėjo įspūdingą maldą už mi
rusį šen. Everett Dirksen. Tą 
pačią dieuą buvo išrinktas vie
nu dėšfimties iškiliausių Chica
goje iš jaunesniųjų tarpo. Va-

PAGĖRĖS TV PROGRAMŲ 
PRIĖMIMAS

Jeigu statybininkai laiku už
baigs, tai spalio 1 d. nuo John 
Hancock dangoraižio bokšto an
tenų, 1,456 pėdų aukštyje, pra
dės transliuoti televizijos stotys

_  Antanas Mažeika, buvęs
lapkričio 13 manifestacijos pir
mininkas ir New Yorko “Lais
vės Žiburio” radijo programos 
angliškosios dalies vedėjas, BA
TUNo pakviestas, sutiko pra^ 
vesti programą demonstracijos 
metu prie JT.

— Inž. Kęstutis Miklas, BA
TUNo vykdomasis pirmininkas, 
rugsėjo 7 d. 1 vai. p.p. kalbėjo 
penkias minutes per Long Is- 
land populiariausią amerikiečių 
radijo stotį WGBB AM ir FM 
bangomis BATUNo rengiamos 
demonstracijos reikalu. Trum- 
pais bruožais supažindino ame
rikiečius su Hitlerio — Stalino 
suokalbius prieš 30 metų, kurių 
pasėkoje Lietuva, Latvija ir Es
tija neteko savo nepriklausomy 
ibių, ir kvietė visus paremti šią 
protesto demonstraciją prie JT 
savo dalyvavimu.

maudomis. Ji taip pat buvo Lie IStewart-Wamer bendrovėje, dar 
tuvių moterų klubo parinkta vakarais studijuodamas verslo 
viena debiutančių 1963 m. tradi, administraciją Northwestem

„ . *. .............. -.-V, dymą sustabdyti statybos dar-Kaip projektų onžuuenus dirba .J . ...
r * bus pne Illinois universiteto

karop pateko į kalė jimą už ban 2 5 9 ir 32 kanalais< Kol kas 
7-tas kanalas tęs transliacijas

Chicagos skyriaus.

ciniame Gintaro baliuje 
Jos tėvelis a. a. dr. Vladas

X Angelų Sargų šventę išei- 
rengimą atsilankyti Kiekvienas vijoje kasmet ištikimai švenčia 
svečias gaus dovaną. buv. Lietuvos policijos tamau-

X Chicagos lietuvių golfo 
klubo sezono užbaigimo banke
tas šiais metais yra rengiamas 
rugsėjo 21 dieną Palos Country 
Club. Ten pat įvyks ir klubo ru
dens pirmenybės. Varžybų pra
džia 8:00 vai- ryto.

tojų “Krivūlės” klubas. Šiemet 
ji bus švenčiama spalio 5 d., 
sekmadienį. Prasidės pamaldo
mis Tėvų Jėzuitų koplyčioje, o 
po pamaldų bus Jaunime namuo 
se metinis susirinkimas. Klubo 
nariai kviečiami dalyvauti.

universitete ir siekdamas šioje 
šakoje magistro laipsnio.

Algio tėvas, buvęs valdinin
kas, Kazys Kazlauskas, ir mo
tina, buvusį mokytoja, Vera 
Petkevičiūtė, gyvena Melbourne. 
Lietuvoje gyveno Raseiniuose.

Jaunavedžiai po sutuoktuvių 
ir po kelionės, gyvendami Chi
cagoje baigs šarvo studijas.

Koresp.

PRAVES 1970 METŲ
GYVENTOJŲ SURAŠYMĄ
Šiomis dienomis George 

Brown, buvęs Chicagos univer
siteto profesorius, prisaikdintas 
JAV-ių gyventojų surašymo 
biuro direktoriumi. Jį laukia di
džiulis darbas. Turės pravesti 
visame krašte 1970 m. gyven
tojų surašymą.

iš Marina City bokšto, 11 ir 20 
kanalai (auklėjimo stotys) iš 
1000 Lake iSbore Drive pasta
to, ir 26 kanalas iš Board of 
Trade pastato. Teigiama, kad 
programų priėmimas namuose 
iš naujų antenų bus žymiai to
bulesnis.

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

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

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

MOKYKLOS ŠIMTMETIS

X L. Brazdienės delikatesų 
krautuvė jau atidaryta nauju 
adresu: 2617 W. 71 St., tel. 
PR 8-20S0. Moterų Seklyčios 
ir didžiulis krautuvės atidary
mas įvyks spalio mėnesį, (šk.)

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

Y
X Skubiai parduodamas ge

rai išlaikytas namas Marąuette 
Parke. Skambinti telefonu: WA 
B-il&L tak.)

Detroito Balfo 76 skyriaus Valdyba po posėdžio su direktore Elzb. Pau
razienė. Iš kairės finansų sekr. C. šadeika, vicepirm. K. Sragauskas, 
iždininkas P. Dalinis, pirm. K. Ražauskas, vicepirm. R. RaŽauskienė, 
dir. K. Paurazicue ir sekr. YL Stoškus,

Šv. Ignaco aukšt mokykla, 
1076 Roosevelt rd., šiandien 
šv. Mišiomis Šv. Marijos bažny
čioje, 911 S. WabaSb, pradeda 
minėti šimtmetį nuo mokyklos 
įsteigimo. Mišias atnašaus tą 
mokyf.dą baigęs vArsk. Emest 
Primeau iš Manchester, N. H. 
Nuo mokyklos Įsteigimo 1870 
m., ją ibaigė daugiau 10,000 jau 
nuolių.

PAVOGĖ TRIUŠIENOS 
Podicija prie Damen ir Ar

cher gatvių areštavo du vyrus 
važiavusius be šviesų- Jų auto
mobilio užpakalyje rasta 500 
svarų sušaldytos triušienos, ku
rią tik ką buvo pavogę iš sunk
vežimio pastatyto Aurora 
Trucking kompanijos kieme, 
1235 W. 21 st. Triušienos vertė 
siekė $700.

CTA NAUDOS SENUS 
ALIUiMINIJAUS ŽYMENIS
CTA susisiekimas, norėdamas 

sustabdyti autobusų vairuotojų
LĖKTUVO MAZGOJIMAS apiplėšimus, nusprendė lapkričio 
Continental lėktuvų linija pra mėnesį pradėti iš keleivi;) išpra-

neša, kad kainuoja $15u išmaz
goti Boeing 707 sprausminį lėk
tuvą. Už penkias minutes trun
kantį automobiliaus mazgojimą 
kainuoja apie $1.50. Kol išmaz- 
gojamas vienas lėktuvas, gali
ma išmazgoti apie 400 automa
šina,

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:

LIETUVIŲ POEZIJOS
ANTOLOGIJA . . . $7.00

LIETUVIU BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA I dalis $6.00

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ 
3 tomai kiekvienas po 2.00

LIETUVIU BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA U dai. $10.00

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

Šis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl

NUSIKALTIMAS IR BAUSME
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50 

III tom. — 3.00

>i

Syti lygiai 40 centų, įmetamų į privalomas kiekvienai lietuvi§.
specialiai pagamintas ir autobu
suose įrengtas dėžutes, kurių 
plėšikai nepajėgtų išlupti. Vai
ruotojai prie savęs neturės pi
nigų. Keleivių patogumui bus 
pardavinėjami aliuminijaus žy- 

į meni#, kurių X mikjonus CTA

kai šeimai, kuri didžiuojasi sa 
vo tautos atsiekimais.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. — 3.50
II tom. — 2.00

III tom. — 3.00
IV tom. — 3.50 

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


