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? Kur eina Vokietijai 
VALTERIS BANAITIS, Draugo korespondentas Bonnoje 

(Tęsinys iš vakar dienos) 

Naujosios Rytų politikos svars
tymas Bundestago plenume įga
vo tikrai dramatiškas formas (Gu 
tenbergo perspėjimas, kad tokia 
linija logiškai baigsis sovietų at
vedimu iki Atlanto). Iš tikrųjų, 
Vokietija galbūt atsidūrė kryžke
lėje. Jeigu praeitų visi siūlymai 
Vokietija būtų išpildžiusi visą, ko 
reikalauja Maskva. Jei vienu ki
tu klausimu nepavyktų (Ulbrich-
to pripažinimas), "kaltė" tektų 
vakariniams sąjungininkams. Bet, 
kas toliau? Antravertus, jei ne
pavyks iš viso susitarti — kas to
liau? 

Pasirašydama sutartį su Mask
va, Vokietija įsipareigoja • jėgos 
nepavartoti, jėga negrasinti (tur
būt nė nereikalauti dalykų, ku
rių įvykdymas galėtų implikuoti 
jėgos panaudojimą). Kuo įsipa
reigoja Maskva? Ar ji atsiima gra
sinimą okupuoti Vokietiją, pre
tekstais ir paragrafais? Paga! pas
kelbtą, daugmaž autentišką susi
tarimo tekstą — vargu. 

Intervenciniai JT chartos pa
ragrafai lieka; jie tebus "subordi
nuojami" kitam paragrafui — 
nevartoti jėgos tarpe JT valsty
bių — narių. (Menka paguoda, 
prisiminus 1968 m. Prahos įvy
kius!) Antravertus, Bonna įsak-

galvoja, o JAV kariuomenę už 
metų, kitų vistiek atitrauks. Psi
chologiškai tada iki begalybės ga
li išaugti sovietų karinės persva
ros šmėkla — ir tuo pačiu skai
čius tų oportunistų, kurie ketina 
dar labiau šlietis prie sovietų. To, 
kaip spaudai pareiškė G. Schroe-
der, jis daugiausia ir bijo. 

Ne be pagrindo. Brandto poli
tika sužadino patriotizmą; opozi
cija verste verčiama groti nacio
nalizmo vargonais. Ta ip ir atgys 
— prūsiškasis nacionalizmas, ku
rio idealas šiuo metu — neutra
lumas. Jo tezės: Amerika Vokieti
jos išsižadėti negali, kitaip pati 
pražus; sovietai neleis abiejų Vo
kietijos apsijungimo, nes bijos 80 
mln. vokiečių persvaros. Na, o jei
gu tai ir įvyktų, tuomet vokiečių, 
"tikrieji" socialistai, susidėję su 
čekų, lenkų ir kitų "tikraisiais" so 
cialistais, padės Rusijos "tikrie
siems" socialistams — o visi kar
tu įveiks stalinizmą, jeigu, reiks: 
kiniečių pagalba. Na, o vokie
čiai viskam vadovaus. 

Liepos 1 2 - 1 8 d. Pavertgtuju 
Tautu savaitė 

Kambodi.jos kareiviai pasiruošę nusileisti pas apsupt us kovos draugus netoli Kompong Thom. 

Dar apie "balsavimus" Lietuvoje 

Jei nekalbėtų, 
jis meluotų 

LONDONAS. — Viceprezi
dentas Agnevv duotam pasikal-

miai, dėl Berlyno, reikalauja, kad bėjime per britų televiziją pa
liktų keturių karą laimėjusių ša- sakė, kad j is ir toliau kalbės 

Okup. Lietuvos spaudoje š. m. 
birželio 17 d. paskelbti duome
nys birželio 14 d. vykusių rinki
mų į Sovietų S-gos "parlamentą" 
— A. Tarybos Sąjungos ir Tau
tybių tarybas. 

Paskelbti duomenys, skaičius 
balsų, kurie buvo "paduoti prieš 
kandidatus į deputatus". Tie duo
menys kiek nušviečia padėtį res
publikose, kur išdrįstama savotiš
kai protestuoti, nors, aišku, tie 
"prieš balsai" negalėjo nulemti 
bendro rinkiminio vaizdo. 

Taigi, į A T. Sąjungos Tarybą 
rinkimuose daugiausia "prieš bal-

vieta teko Kazachijai su 24,869 
" t ries balsais", trečioji — Ukrai
nai — 22,788. Baltijos "respub
likose" balsuota prieš: Estijoje — 
2,837, Latvijoje — 1, 492 ir Lie
tuvoje — 670. Šalia Lietuvos ri
kiavosi, šį kartą, dvi respublikos: 
Armėnija su 662 "prieš balsais" 
ir Gruzija — 421. 

lių, bendra atsakomybė už Vokie
tiją (taigi imtinai sovietų). 

Sovietų*imperijos garantavimas 

Tas pats tekstas aiškiai rodo, 
kad slaptos kai kurių vokiečių vil
tys rusų pagalba "nugnybti" 
nors dalį vakarinės Lenkijos, yra 
iliuzija. Tai bene ir nulėmė rin
kimų (trijose valstijose) rezulta
tus Brandto koalicijos nenaudai. 
Gi dar didesnį susirūpinimą ste
bėtojų tarpe sukėlė Vokietijos "į-
sipareigoįimas" pripažinti visas 
Europos sienas. Vadinasi, ne tik 
Oder — Neisses ir Kaliningrado 
priklausomumą rusams, bet ir 
visus kitus. 

Bundestago debatuose dėl to 
aiškiai ir nedviprasmiškai pasisa
kė CDU-opozicijos atstovas Wer-
ner Mare: tuo Vokietija pripažin
tų Brežnevo doktriną! Maža to, 
kaip rašė komentatoriai, tuo ga
rantuojama dabartinė sovietų im
perija; įteisinamas rytų — vidu
rio Europos kraštų pavergimas; 
įteisinamas sovietų pažadų laužy
mas, gerbti šių tautų apsispren
dimo teisę. Rytų Europa, ligi 
šiol pasižymėjusi aiškia antiso-
vietine laikysena, būtų konfron
tuojama su bendra, sovietų —vo
kiečių, esamos padėtits "garanti
ja". — Reikalas, atrodo, aiškus 
— tai ne vokiečių reikalas. Ir keis 
ta: tuose pačiuose debatuose CD 
U opozicija paskelbė dešimties 
punktų programą, sąlygas parem
ti dabartinę Ostpolitik. Deja, 
Marx'o išreikštos pastabos tuose 
punktuose nėra. 

Neaiški opozicijos laikysena 

Neaiški opozicijos laikysena 
nei Europos apjungimo, nei ki
tais klausimais. įtarinėjama, prie
kaištaujama Brandto vyriausybei, 
bet alternatyvų neparodoma. Kuo 
remiasi toks keistas "bendrumas"? 
Galbūt tai tėra platesnės politi
nės konsteliacijos išvada, kaip sa
ko pats "Ostpolitik" tėvas, G. 
Schroeder, dabartinis Bundesta
go užs. reik. komisijos pirm. 

Amerikoje laukiama, kad vo
kiečių politika rytų atžvilgiu 
kaip nors "atpigs" gynybos išlai
dos. Norima, kad vokiečių poli
tika būtų dar "realistiškesnė". A-
pie jos galima žlugimą niekas ne

kietai, o jei to nedarytų, j is j -
meluotų. Jo nuomone, iš Ame
rikos visuomenės reikėtų kai 
kuriuos asmenis išskirti, tačiau 
tai nereiškia, jog reikia grieb
tis kietų priemonių. Klaidinga 
manyti, kad 200 mil. amerikie-

Atnerika Kambodijai 
padės 

SAN CLEMENTE. — Nixo-
n a s apie Kambodijos reikalus buvo didžiausioje respubliko-į 

je, RTFSR (Federacijoje), būtent,! kalbėdamas priminė, kad užbai-
318.725, antroje eilėje seka U k - Į g u s tą operaciją, dabar galės 
raina su 27,431 "prieš balsų", tre-j lengviau atsikvėpti Amerikos 
čioje Kazachijos respublika — kariai Pietų Vietname. Primi-
19.755 balsai. Baltijos "respub-j nė, kad laisvieji Azijos kraštai 
likose" tų "protesto balsų" buvo: prašė Ameriką pasilikti Kam 

Detroite, ALTS minėjus A. Gil-
vydžio, buv. Seimo vicepirminin
ko 75 m. amžiaus sukaktį, susi
rinkusių buvo priimta rezoliucija, 
kuria paremta prez. Nixono poli
tika Indokinijoje. 

Šių metų birželio 4 d. prez. Ni-
xon laiške S t Šimoliūnui, Detroi-

VVASHINGTONAS. — Pe-
vergtųjų Tautų savaitė šiais me 
tais bus liepos 12 -18 dienomis. 
Ji pradėta 1959 m. Savaitė yra 
t am tikras simbolinis manifes
tas ir soiidarizavimas laisvųjų 
amerikiečių tautoms, kurios to
kios laisvės neturi. 

Pavergtųjų Tautų savaitę pa
skelbė Amerikos Kongresas sa
vo rezoliucija, priimta vienbal
siai 1959 m. birželio mėnesi. 
Yra žinuma kaip įs tatymas nr. 
86 - 90. minima trečiąją liepos 
savaitę kiekvienais metais. Kon
gresas įpareigojo prezidentą, 
kad tuo reikalu būtų paskelbta 
atit inkama proklamacija. To
kias proklamacijas paskelbė vi
si prezidentai: Eisenhoweris. 
Kennedy, Johnsonas. Nixonas. 
Paskelbė taip pat eilė guberna
torių ir miestų merų. Kongrese 
ta proga daug senatorių ir kon-
gresmanų pasakė kaltų, kurios 
paskui įrašytos į Congressionai 

Pasaulis smerkia visokios rū
šies kolonializmą. Buvusios ko
lonijos veik visos atgauna lais
vę, net ir tos, kurios nežino, ką 
tas žodis reiškia, kurios neturi 
jokių valstybinių tradicijų, n e 
civilizuotos: bet tas pats pasau
lis tyii. kai senos, ilgų šimtme
čių valstybinėm tradicijom tau
tos ne tik pavergtos, bet fiziš
kai naikinamos. Todėl tokių sa
vaičių proga kartu su kitais li
kimo draugais turime viską da
ryti, kad pasaulis savo svarą 
žodį pasakytų ir mūsų adresu. 

Pavergtųjų Tautų savaitės 
programa, reikia manyti, bus 
paskelbta netrukus. 

Japonijoje, Sovietų S-gos tink-
lininkų rinktinėje, kuri žaidė su 
japonais draugiškas rungtynes, 
dalyvavo ir kaunietė M. Batuly-
tė. Ji pastaruoju metu žaidė 
Maskvos "Dinamo" komandoje. 

V. Sidzikauskas, Lietuvos Lais
vės Komiteto pirmininkas ir PET 

te, rašo: "Jūsų paramą... labai ver 
tinu ir ją taip pat vertina kovoja į Record knygas ir lieka istori 
Vietname vyrai. Aš jus patikinu, j jai. Tekiu būdu pavergtųjų tau- Lietuvos delegacijos pirm., sė
dėsiąs visas pastangas patikrinti Į tų ir valstybių reikalai lieka šias savaites lankęsis keliuose vak. 
mūsų karių saugumą bei pasiekti', gyvi ir pasaulio sąžinei nelei-1 Europos kraštuose, š. m. birželio 
teisingą ir pastovią taiką". (E.) I d i i ama užmiršti. i 15 d. grįžo į New Yorką. (E.) 

čių dirba t ik kraštui naudingą į Estijoje 3,019. Latvijoje— 1,354 
ir Lietuvoje 873. Lietuva, šalia 
Gruzijos, dvi respublikos, kuriose 

darbą. Jis tačiau visu 100 pro
centų remia disidentus, kitaip 
galvojančius ir paneigė, kad to
kie kada t ū t ų buvę Amerikoje 
persekiojami. 

Nėra ramybes 
Rivieroje 

PARYŽIUS. — Mao tipo ko
munistai revoliucionieriai pra
dėjo dėti bombas ir j a s sprog
dinti ištaiginguose Rivieros vieš 
bučiuose ir restoranuose. Jų šū
kis: * 'Užtenka turtingiesiems a-
tostogauti". Restoranai, tea t ra i 
ir kitos vietos dėl to kenčia nuo 
sumažėjusio lankytojų skai
čiaus. Smė patys samdyti st ip
rius vyrus, kad tie saugotų sve
čius nuo užpuldinėjimų. Maois-
tų vadas Geismar iš savo slap- į 
tos vietos paskelbė, kad "1970 ' 
metų vasara bus karš ta" , bet | 
vidaus reikalų ministeris Mar
celin, kuris jau 150 maoistų pa
sodino kur reikia, sako, jog kai 
kuriems nenuoramoms vasara 
bus ypatingai šalta ir jie saulės 
nematys. 

tų "prieš balsų' 'buvo mažiausia 
(873 ir 549). Visur kitur jų buvo 
po tūkstantį ir daugiau. 

A. T. Tautybių tarybos rinki
muose vaizdas toks: čia ir vėl Fe
deracijoje (RTFSR) tų balsų bu
vo daugiausia — 238,715, antroji 

Senatas varžo 
prezidentę 

VVASHTNGTONAS. — Sena
t a s 58 balsais prieš 37 priėmė 
rezoliuciją, kuria suvaržo pre
zidento teisę siųsti kariuomenę 
į Kambodiją. jei vėl reikėtų. 
Galėtų siųsti i tk su Kongreso 
pr i tar imu. Toliau draudžiama 
apmokėti išlaidas Pietų Vietna
mo ir Thailando kariuomenei, 
kuri kovos Kambodijoje. Drau
džiama Amerikos aviacijai pa
dėti Kambodijos kariuomenei. 

Tokia senato akcija aiškina
ma, kaip noras at imti iš prezi
dento iniciatyvą ir patiems tvar 
kyt i užsienio reikalus. 

bodijoje. bet nuo prašymo teko 
atsisakyti. Amerika tačiau r a s 
kitokį būdą padėti Kambodijai. 

WASHTNGTONAS. — Nixo-
no vetuotas ligoninių s ta tymo j 
įstatymas buvo iš naujo per-! 
balsuotas abiejuose Kongreso Į 
rūmuose, surinkus reikalauja
mą dviejų trečdalių balsų dau
gumą. Tai pirmas atsit ikimas 
laike dešimties metų, k a d Kon
gresas panaikino prezidento ve
to. Nixonas vetavo, nes nėra 
pinigų, valstybė ir taip brenda 
skolom, pagaliau tas viskas tik 
didina infliaciją. 

"Nei už kapeiką" 

MASKVA. — Komsomolska-
j a Pravda rašo, kad George 
VVallace ir Agnew vienas nuo 
kito nesiskiria nei už kapeiką. 
Laikraščio žodžiais, abu yra n e 
paprastai pavojingi. Pavojingi, 
žinoma, komunizmui. 

NEW YCRK. - New Yorko 
prisiekusiųjų teismas rado kal
tais 24 asmenis. įveltus į or
ganizuotus nusikaltimus. Tarp 
jų buvo ir Joseph Coiombo Sr.. 
Mafia vadas, kuris dieną prieš 
ta i kalbėjo italų demonstracijo
je prieš FBI ir minioj susilaukė 
didelių ovacijų. Demonstravo, 
kad FBI "neteisingai" kaltina 

Į italus nusikaltimais, i r daugu-
j ma suimtųjų gangsterių turi 

itališkas pavrdes. 

VVASHLNGTONAS. — Har
vardo universiteto mokslininkai 
po ilgų tyrinėjimų paskelbė, kad 
amerikiečiai, palyginti su vidu
tiniu žmogum, yra aukštesni ir 
storesnį. Aiškinama ta i , kad jie 
perdaug valgo ir mažai juda. Iki 
šiol kaip aukščiausi žmonės bu
vo žinomi olandai, bet dabar ir 
anie atsiliko. Storumu amerikie-

Didžiausias pasauly lėktuvas A C-5 Galaxy pasiruošęs priimti sunkvežimį, kuriuo 
man HI raketos. Sunkvežimio svoris 131.340 svarų. Lėktuvas gali pakelti 798.000 svarų. 

sabenamos Minute-

Arabai savo problemą įsivaizdavo vienaip, o tikrumoj yra kitaip. 
,(Ia V. Vokietijos spaudos) 

Raketom numušė 
lėktuvus 

TEL AVTV. — Sovietų Įreng
tos raketos nuo žemės numušė 
du Izraelio lėktuvus. Lėktuvu 
pilotai buvo matomi kai jie lei
dosi parašiutais. Egiptas prane
šė, kad jie paėmę į nelaisvę tris 
lakūnus. Vienas lakūnas buvo 
egiptiečių rankose jau prieš tai. 
tokiu būdu Izraelis neteko ke
turių. Egipto lakūnų Izraelio 
rankose nėra. 

Pralaimėjo, tai steigs 
savo partija 

NEW YCRK. — Adam Po-
well demokratų pirminiuose bal 
savimuose, pralaimėjęs nomina
ciją kitam negrų kandidatui. 
Rangel. reikalavo balsus per
skaityti iš naujo. Visvien ra
do, kad jis nelaimėjo, tik ne 
tokiu skaičiumi. Pirma buvo 
rasta, kad pralaimėjo 200 bal
sų. Dabar- Powell skelbia, kad 
rudenį j is vistiek bus išrinktas 
naujos partijos, kurią jis iki 
to laiko suorganizuos, "liaudies 
parti jos" vardu. Jo pralaimėji
mu džiaugiasi net didžiausi li
beralai ir vadina tai Kongreso 
apsivalymu nuo savanaudžių. 

NEW YORK. — Stiklo ga
mintojai paskelbė, jog jie pra
dės supirkinėti atliekamus bu
telius, stiklo laužą ir jj vėl iš 
naujo perdirbs. Tas labai page
rintų ir pagelbėtų kovai su už-

VVASHINOTCNAS. — Dėl 
streikų ir kitokių negerovių 
s t a tyba Amerikoj gegužės mė
nesi sumažėjo 2 3 r ' , krito iki 
5.4 bil. dolerių, palyginus su 
balandžio mėnesiu. 

LIUKSEMBURGAS. — Vakar 
prasidėjo formalūs pasikalbėji
m a i tarp Europos Bendrosios 
rinkos valstybių iš vienos pu
sės ir Britanijos, Airijos. Dani
jos ir Norvegijos iš kitos. Tos 
valstybės nori įstoti į Bendrą
ją rinką. 

Vandalai New Yorko 
mokvkose 

NEW YORK. — Praėjusiais 
metais New Yorko miestui van
dalai mokyklose pridarė nuosto
lių už 3.266,025 dolerių. Tie nuo
stoliai dar nėra pilni, jie būtų 
trigubai didesni, jei būtų ap
skaičiuota, kiek pavogta, išneš
ta knygų ir kitokio mokyklos 
turto. Į nuostolius neįeina su
gaištas laikas, kai kas n ors su
gadinta ir nepataisyta arba pa
vogta. Pvz., sako McLaren, vie
šųjų mokyklų direktorius, išneš 
tos. dingo visos rašomosios ma
šinėlės, kurios reikalingos mo-
kytis rašyti. Kol jas nuperka 
ir atveža, karta® praeina ke
lios savaitės. Mokiniai neturi 
kuo rašyti ir sugaišinama daug 
laiko. 

Mokyklose dabar praktikuo
jama įtaisyti automotinius įsi
laužimo aliarmus. 

VVASHINGTONAS. — Rug
pjūčio mėn. naujokų šaukimo 
kvota į kariuomenę yra 10.000 
vyrų. 

čiams gali prilygti tik italai iš teršimais. Amerikoje per metus 
Romos apylinkių. Italijos kitose pagaminama ir išmetama į šiuk 
vietose žmonės nėra s tor i , j šles 11 bil. butelių. 

Tas ženogus negali nei dirbti, nei 
miegoti, kai virš jo nacnų Berkeley. 
St. Louis priemiesty, kyla spraus-
miniai lėktuvai. Jis paskelbė lėk
tuvams "karą*': ant 500 pėdų ūgio 
špagato iškėlęs j padanges laiko 
tris balionėlius. Policija jam už
draudė, bet jis sako: lėktuvams 
uždrausta skristi žemiau 500 pėdų. 
tai jiems nebūtų jokio pavo'aus. 
jei to laikytųsi Matyt skrenda že-
nuau. 

KALENDORIUS 

Liepos 2 d.: švč. M. Marijos 
Aplankymas, šv. Aristonas. šv. 
Manegunda. Lengvinas, Žilvine. 

Liepos 3 d.: šv. Anatolijus, 
šv. Sunifa. Tautminas, Ata. 

Saulė teka 5:lir. leidžias 8:29. 

ORAS 

Dalinai saulėta, bent kiek vė
siau, temperatūra netoli 90 laip 

j snių. galimas lietus su perkūni-
I ja . 

i 
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Telef. — FEontier 6-6489 

NETEKOME A. A. KUN. A. KARUŽIŠKIO 
Geras vyčių bičiulis a. a. kun. 

A. Karužiskis mirė bal. 1 d. Bu
vo gimęs 1896 m. sausio 17 d. 
Shenandoah, Pensilvanijoje, o į 
kusi gus buvo {šventintas 1923 
įHi gruodžio 22 d. Detroite. 

Velionis apie 28 metus vikara
vo Šv. Margaritos — Marijos ki
tataučių parapijoje. Detroite. Tre
jus metus prieš mirtį gyveno pas 
seserį ir jokiame veikime nebeda-
lyvavo. Jo noras ir prašymas bu
vo, kad būtų palaidotas Tama-
qua, Pa., Šv. Petro ir Povilo ka
pinėse, kuriose ir jo tėvelių kū
nai ilsisi. Bažnyčioje, kai buvo at
našaujamos už jo sielą šv. mi
šios, buvo sugiedota giesmė 
"Brangiausia ir teisingiausia Mo-
tffea", kurią velionis gyvas būda
mas labai mėgo. 

Člevelandiečiams lietuviams ir 
L. vyčių organizacijoje velionis 
buvo gerai pažįstamas. Clevelan-
dė jis buvo Švč. Marijos Nepers-
tojančios Pagalbos lietuvių par. 
pirmasis klebonas. Pačioje pra
džioje gyveno privačiame name, 
kuriame paprastomis dienomis 
atnašaudavo šv. Mišias, o sek
madieniais jos būdavo vienoje ki
no salėje. Paskui jam vadovau
jant buvo nupirkta dabartinė pa
rapijos žemė. Joje buvo senas pas
tatas, kuriame apie dešimtį me
tų velionis atnašavo šv. Mišias. 
T o paties namo kituose kamba
riuose buvo klebonija. 

Šioje parapijoje a.a. kun. A. Ka-
ružiškis išklebonavo dešimtį me
tų. Vėliau į jo vietą buvo atkel
tas dabartinis klebonas kun. J. 
Angelaitis, kuris užbaigė statyti 

Kun. A. Karužiskis 

bažnyčią, mokyklą, seselėms na
mus, auditoriją, valgyklą ir, pa
galiau, kleboniją. 

A.a. kun. A. Karužiskis prik
lausė L.R.K.SA. ir L. vyčių orga
nizacijai. Jis buvo suorganizavęs 
savo parapijoje antrą vyčių kuo
pą, tik ji neilgai teišsilaikė. Ve
lionis visą laiką buvo senjo
rų dvasios vadas ir su jais daug 
veikė. Jis daug rašė į lietuviškus 
laikraščius ir vertė jiems iš ang
lų kalbos. 

Velionis buvo klebonu ne tik 
Clevelande, bet ir Youngstowne, 
Šv. Pranciškaus lietuvių parapi
joje, kurioje tais laikais gerai gy
vavo 111-ta vyčių kuopa. Velio
nis buvo jos dvasios vadas. Kiek
vienais metais, tik su mažomis i-
išimtimis, jis dalyvaudavo vyčių 
seime. 

Senelis 

CHICAGOS CHORO IŠVYKA 
Prieš išsiskirstydamas vasaros kojo pirmininkui V. Bilitavičiui 

d. Vyčių salėje ir sodnely, 24531 
W. 47 St. Chicago, reikalais. Jai Į 
ruošti yra sudaryta komsiija iš K. 
Petrulienės, S. Jonutienės ir A. Į 
Budrio. Tie žmonės pasirūpins, j 
kad gegužinės svečiams būtų lie-| 
tuviškų valgių ir įvairių lošimų.! 
Laimėtojai bus apdovanoti kny-j 
gomis: Vyčių istorija ir poeto Žil-; 
vyčio eilėraščių knyga "Sielos gar-1 
sai". Gegužinėje gros lietuviškas 
orkestras ir Veiks baras, {ėjimas 
laisvas. 

Buvo prisiminti ir kuopos ser
gantieji. Teklė Norbutienė Šv. 
Kryžiaus ligoninėje guli jau mė
nuo laiko, o Uršulė Žemaitienė 
gyvena senelių prieglaudoje. Joms 
palinkėta pasitaisyti ir sveikoms 
sugrįžti į kuopos eiles. 

Nutar ta vyčių seimo leidinyje 
įdėti pasveikinimą už 25 dol. ir 
visiems dalyvauti seime svečiais. 

Gautus iš centro laipsnius Jo-
nučiams, Samienei ir Žemaitienei 
nutarta įteikti asmeniškai. Tą tu
ri atlikti kuopos valdyba. 

Dalyvauti kuopos gegužinėje 
kviečiami visi vyčiai su šeimomis. 
Kviečia rengimo komisija ir kuo
pos valdyba. 

P. E. O. 

Įl.l, I IIĮIJjĮĮ IĮĮĮMĮ 

BLOGAS KALINYS 

Vieną kartą vokiečių karalius 
Fridrichas Didysis lankė vieną 
kalėjimą ir teiravosi kalinių, 
ką jie padarė, u ž ką jie sėdi. 

Žinoma, visi kaliniai stengėsi 
save pateisinti i r tvirtino, kad 
jie per smarkiai nubausti. Tik
tai vienas kalinys savęs neteisi-

L e o n Botstein. 23 m., y r a paskir
t a s Franconia kolegijos prezidentu 
N e w Hampshire valstybėje. Tai 
jauniausias aukštosios mokyklos 
rektorius visoje Amerikoje. , 

ORGANIZUOJAMAS BUŠAS 
Į STOVYKLA 

Tėveliai, skautai ir svečiai, 
kurie nori aplankyti Rako sto
vyklavietę ir neturi t ranspor-
tacijos priemonių, prašomi iki 
liepos 10 d. registruotis p a s s. 
v. ps. V. Plioplj, 776-8127. At
siradus pakankamam skaičiui 
važiuojančių, autobusas išvyk
tų liepos 18 dieną i r grįžtų lie
pos 19 dieną. Autobuso ka ina 
$8.00 _ $9.00 asmeniui, (pr .) 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, A U S Ų , N O S I E S I R 

G E R R L f i S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 6Srd Street 
Vai.: kasdien lo—12 vaL ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta Ligoniai priimami susita.ru* 

Ofiso telefonas: P R S-S229 
telef. WAIbrook 5-507S 

no, bet tokiais žodžiais prabilo 
i karalių: 

— Jūsų didybe, iš visų kalinių 
aš esu pats blogiausias. Jeigu 
visus mano darbelius būtų ži
noję, būtų mane dar ilgiau sė
dėti nuteisę. 

Karalius pasidžiaugė tuo at
viru prisipažinimu ir pusiau rim 
tai , pusiau juokais tarė prižiūrė
to jui : 

— Kaip jūs galite laikyti to
kį nenaudėlį ta rp tokių gerų 
kalinių. Išmesk man tuojau jį 
laukan! J . Mš. 
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ U G O i 

OrNEKOLOGDTfl CHEBURGI JA 
8449 So. Polaskl Road (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
Priima ligoniu* pasai susitarimą 
tel neatsiliepia, skambinti 174-8011 

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

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

• Administracija dirba kas

dien 8:30 ~ 4:30, šeštadie

niais — 8:30 — 12:00. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

1801 West SSrd Street 
Kampas SS-eios Ir CaUfornla 

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

Trsclad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4041 

Realą, teL WAIbroofc &-S048 

DR. C. X. BOBELIS 
Inkatq Ir ihųnimo Takę 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Elgb. 
425 No. Liberty Street 
Ront» 2li F lcm Tllinoto 

REMKTTE "DRAUGĄ' 

atostogoms Chicagos vyčių cho
ras birželio 14 d. turėjo išvažia
vimą. Jame dalyvavo apie 50 as
menų. Autobusui pajudėjus, cho
ro pirmininkas V. Bilitavičius pa
linkėjo geros kelionės ir paprašė 
sugiedoti vieną posmelį "Mariją, 
Marija". Union Pier vasarvietė 

uz gražiai suruoštą ir vaisingą iš
vyką. Pirmininkas dėkojo visiems 
už dalyvavimą ir už kantrybę me
tų bėgyje. Daina skambėjo, kol 
buvo pasiekta Chicaga. 

Išvažiavimas buvo nuotaikin
gas. Už tai dėkoti reikia energin
gai choro valdybai ir Bilitavičių 

je autobusas sustojo prie gražaus!bei Bertužiu šeimoms 
vasarnamio "Jūratė" (15620 
Streed A v e ) . Vasarnamis ir di
džiulė aikštė prie jo priklau
so choro narei Bertužienei ir jos 
vynri. Išvykos dalyviai buvo ma
loniai nustebinti gražia aplinka. 
švara ir tvarka. Juos pasitiko p.p. 
Bertužiai. Pirmininkas V. Bilita
vičius pranešė, kad porą valan
da; yra visi laisvi ir gali daryti ką 
nori. Vieni gaivinosi atvežtomis 
gėrybėmis, kiti apžiūrėjo vietovę 
ir Michigano ežerą. Laikas bėgo 
grertm. 

Vėl sėdo visi į autobusą ir va
žiavo į Blue Chip restoraną bend 
driems pietums. Ten rado jau sus 
tatyfus tarytum vestuvėms ilgus 
stalus. Prieš pradedant pietauti 
pirmininkas pranešė, kad tą die
ną p. Bertužienė švenčia gimtadie 
nį. Jai buvo sugiedota "Ilgiausių 
metų". Pietums pasibaigus. Anta
ninių proga Antanams Bilitavi-
čiams, tėvui ir sūnui, buvo vėl su
giedota "Ilgiausių metu". 

V. Paliulionis 

Gegužine Chicagoje 

Illinois — Indianos apygardos 
vyčių gegužinė Įvyksta liepos 3 
— 4 d. Penktadienio vakarą, lie
pos 3 d., nuo pusės devynių gros 
orkestras šokiams. Šeštadieni, lie
pos 4 d., parengimas prasidės su 
orkestru, užkandžiais, laimėji
mais. Tą vakarą bus tango ir pol
kos konkursai. Bus kugelio kepi
mo rungtynės. Jose dalyvauti bus 
galima atsinešant iš namų išsi
keptą kugelį. Tos rungtynės pra
sidės 4 vai. 

Gegužinė bus vyčių sodnelyje, 
2453 West 47 st. Chicago. Jeigu 
užeitų lietus, bus galima persikel
ti į ten pat esančią erdvią vyčių 
salę. Apygardos valdyba nuošir
džiai kviečia lietuviškąją visuo
menę atsilankyti ir liepos 4-tos 
savaitgali praleisti malonioje ap
linkoje. 

E. P. 

TeL ofiso HE 4-5849. re*. $88-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3434 West 71st Street 
Vai.: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-9 
antr., penkt. 1-5, trec. Ir Sėst tU 
susitariu* 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėtai 

DR. EDMUND E, CIARA 
OPTOMETRISTAS 

8769 W e e t 51st Street 
TEX. &K 8-2400 

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. ii 
ketv. 1—t Ir 7—9: antrad. ir penk-
tad. . 10-4: šeštad. 10-2 vai. 

Ofs. 7S5-4477. Rez. PR 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
•PECIAfcYBft — NERVT; I B 

EMocrves LIGOS 
CRAWFpRD MEDJCAL BUTL.T>ING 

6449 So. Pnla.skl Road 
Valandos pagal susitarimą 

SL'SIRIN'KIMAS CHIGAGOJE 

Išvykos dalyviai pasigedo cho
ro vadovo Fausto Strolios. Jis tą į 
dieną šventė studijų užbaigtuves, 
todėl išvykoje negaiėjo dalyvauti. 

Po pietų vėl visi grįžo į Bertu-' Chicagos sendraugių vyčių kuo-
žių "]wratę\ Praleidus keletą ne-i pa birželio 9 d. turėjo mėnesinį 
rūpestingų valandų, 7:30 v. vaka-1 narių susirinkimą, kuriame buvo • 
re Šeimininkės įvairiomis gėrybė-j aptarti kuopos bėgamieji reikalai 
mis apkrovė stalus. Vakarienė bu
vo nepaprastai gera. 

Temstant , gerai vėsinamas 
"Continental Trailways" pasu-

ir išklausyta Pov. Dirkio paskaita 
apie baisųjį 1941 metų birželi. Su
sirinkimui \adovavo kuopos pir
mininkas Ig. Sakalas :r sekrotoria-

ko Chicagos link. Vienas rš anks-Į vo O. Gabaliauskienė. 
čiau buvusių choro pirmininkų Ilgiausiai buvo tartasi kuopos 
visų išvykos dalyviu, vardu pade- gegužinės, įvyksiančios liepos 12 

f u i mmiMmil^ummmitt 

Yours Free • • • 
Dishware, 

for leisure living 
From the "accessibles" 

Vasarą gyvenimas ramesnis, o su šiuo patogiu indų komplektu dar maloniau 
praieisite savo laisvas valandas. Keturios stiprios plastikos lėkštės ir puodeliai yra 
ypatingai parankūs valgyt kieme, paplūdymy, gegužinėse, ar šiaip pietaujant. Šis 
indų komplektas nedūžta ir indams plauti mažinoj. Prie kiekvieno komplekto 
priedų dar yra po dvi kalades kortų ir užrašams knygelė. K a d gautumėt šią do
vaną, tereikia tik atidaryti naują sąskaitą su $500.00 ar daugiau, arba tokią su
mą pridėt prie jūsų dabartinės sąskaitos. St. Anthony Savings turi platų pasi
rinkimą Įvairių taupymo planų, pritaikintų bet kokiems taupymo reikalavimams. 
T i k viena dovana teduodama šeimai; pasiūlymas baigsis l iepos 12-tą; dovanos 
nesiunčiamos pastų. Skambinkite arba atvykite dar šiandien.. 

aint 
ptl iony 
avina:s 

1447 South 49tfc Čourt 
' Cicere, Illinois 60651 

PHONE: 656-6330 J0SEPH F. GRIBAUSKAS, EXtC SECT 

lAambar FederaJ Savings «nd loan lr,suranc« Corporation, WashIngton, 0.C, 

Eez. TeL GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
Akušeri.;* ir aioteru Ilgos 

Ginekologine Chirurgija 

6182 S. Kedzie Ave. , WA 5-267C 
Valandos pagal susitarimą.. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0OO1. 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namn-rezid. — PRospect S-9081 

DR. JAKINA JAKŠEVitlUS 
J O K Į A 

V A I K U L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Plrmad., antrad.. ketvtrt. Ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKiNS 

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
3844 W e s t 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki S vai. TreČiad. ir šeštad. uždaryta 

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Pnlasld Rd. 

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai 

TeL — KBtmn B-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

(Ltetorta KTdrtotas) 
S925 W . 5 9 Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvtrtad. ir 
penktad. nno 1 2 - 4 vaL p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 1 2 - 2 vaL p. p„ 
treciad. uždaryta. 

Ofiso HE 4-181S REZ. P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. ir ketv. S — 11 v. r. 

ir 4—8 p. p Šeštad. 9 v. r. Iki 12 d. 

DR, FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba l ietuviškai 

2618 W. 71st St . _ Tel . 737-5149 
• Tikrina akte. Pritaiko akinius to 

"contact lensee". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trei. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

SPEC. VTDAUS LIGOS 
TeL Ofiso PR 6-78O0; Xamų 925-7697 

5159 South Daroen Avenue 
Valandos ttk pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

Telef. — 423-2660 
D R. L R I N G U S 

RENTGENOLOGAS , 
9760 South Kedzie Avenue 

VaL, plrmad. antrad., ketvlrtad. to 
penktad. 8 v r. iki 9 v v. Treč. to 
*e*tad. 8 v. r. Iki 8 v. popiet 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDLIOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
TeL 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima Ugonius tiktai sositaras — 

(By appolntment) ( . .,, 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstu, Pūslės fa- Prostato 

Chirargija 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2 - 5 popiet, 
ketvirtai nuo 6 - 8 vakaro. 

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545 

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

Ofiso tel. REUanoe S-4416 
Bes. GRovelhul 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vaL 
iki 2 vai p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt nuo 12 Iki 2 vai. p.». 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika to chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71gt 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 trediad. uždaryta 

RezkL teL WA 5-3099 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKTJ LIGTJ 

SPECIAUSTfi 
MEDICAX, BUILDING 

7154 South Western Arame 
Mnnad., antrad.. ketvtot Ir penkt 
nuo 11 vaL iki 1 vaL p. p. ir nuo 
8—8 vai. vakare. Trečiais. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., Šeštad. 
11 vaL ryto iki S vai. p.p. 

Ofiso telef. R E 7-ll«8 
Rez. tel. 239-2919 

TeL ofiso ir bnto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street, Cicere 
Kasdien l—8 vaL to 6—8 vaL vak. 

iSskyrus trečiadienius 
Šeštad i eniaia 12 iki 4 popiet. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 We*t 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso to reaidencŲos) 
Valandos pasai susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 West 63rd Street 

Priima tik susitarus 
Valandos plrmad.. ketv. 5—s vai. 

antrad 2—4 vai. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERTJ 
H M 

Ofisas ir rea 2652 W. 59tfa 88, 
TeL PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr., tre«. to 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nno 6 iki 8 
• . v. Šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitn 
laiku pagal susitarimą. 
Of. Tel. HE 4-2123, Xamn GI 8-6195 

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

:prUmtoeJa Hgontns ttk susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir geštad. uždaryta 

TeL PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAIKAS) 

GYDYTOJA LR CHLRURG8 
6648 Soath Albany Aveooe 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vaL 
vak., penkt ir šeštad. 2—4 popiet 

to kitu laiku pagal susitarimą 
TeL ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150 

DR. F. C, VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8107 West 71st Street 
VaL: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. T. 

Treč. Ir šeštad. nagai sasitartms 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 Soath Pnlasld Road 
Ofiso tel. 787-2141 \ a m « 636-4859 
VaL: pirmad., antrad. penktad. 1-4 

į ir 6-8 v. v. ketvirt. 6-8 v. vakaro 
Šeštadieniais 11-1 vai. popiet 

Perskaitę "Draugą", duo-
Ikite ]\ kitiems pasiskaityti. 

i 
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Lietuviai, mokslas. 

DARBAS IR TURTAS 
Nėra paslapties, kad kai ku

rie tėvai, atvykę į Ameriką, po 
keletos metų a r vėliau įsigijo 
vienakį ,a,r kitokį darbo patyrt-
m ą ir ne vienas jų šiandien 
turi geresnį darbą, negu jų 
vaikai, baigę t ik aukštesnes 
mokyklas arba jų nebaigę. Tai 
liečia ne tuos tėvus, kurie tu
rėjo šiame kraš te lengvai pri
taikomas specialybes, bet tuos, 
kurie buvo nemokyti arba jo
kių specialybių neturėjo. Vi
sa tai reiškia, kad, šalia kal 
bos mokėjimo, reikia mokėti 
vieną a r kitą darbą, kad rei
kia pasiruošimo, kad specialus 
arba aukštesnis mokslas y r a 
labai ir labai reikšmingas vis ' 
labiau modernėjančiame gyve
nime. Nenoras mokytis a r abe
jingumas mokslui, nors ta i ir 
labai skaudu konstatuoti , y r a 
palietęs ir lietuvius. 

Visada kiekviename kraš te 
susiduriama su nedarbo pro
blema. Stat is t ika rodo, kad be
darbių t a rpe y r a 2 0 ^ jaunuo
lių ligi 24 m. amžiaus. Tai ket
vertą k a r t ų daugiau negu k r a š 
to vidurkis. Amerikoje nuo šio 
šimtmečio pradžios aukštes
niųjų mokyklų lankymas padi
dėjo net keliolika kartų, regist 
racijos į kolegijas padidėjo 
trisdešimt kartų. Amerikiečiai 
šiandien tur i ketvirtį viso pa
saulio aukštesnio mokslo in
stitucijų ir trečdalį viso pasau
lio profesorių ir studentų. 1967 
m. kolegijas baigė 340,000, o 
1965 m. jau 525,000. 

Skaičiai y ra gražūs ir dideli, 
tačiau y r a ir juodoji pusė, nes 
šimtai tūkstančių išeis i š įvai
rių pradžios, aukštesniųjų mo
kyklų ir ko^gi jų ių nebaigę. 
Tokiems darbo susiradimo są
lygos y r a gana problematiš
kos. Seniau tokių ,kurie meta 
gimnazijas, bedarbių skaičius 
būdavo mažesnis, tačiau dabar 
iis labai didėia, Stai ts t ika ro
do, kad be jokio mokslo jau
nuoliams vis sunkiau susiras
ti darbo. Darbininkų reikia, 
bet ieškoma kvalifikuotų, ieš
koma, kurie galėtų valdyti su
dėtingas mašinas, talkintų ty
rinėjimų srityse. Darbus, ku
riuos anksčiau attikdavo rau
menys, dabar atlieka mašinos. 

Taigi šiandien mokslas ne
bėra t ik aukštesnio išsilavini
mo, bet ir ekonominio įsitvir
tinimo klausimas. Bemokslis 
šiandien vis mažiau ir mažiau 
begali t ikėt is darbo. Tai y ra 
konkretūs faktai, ir mes lietu
viai ta ip pa t turime su tais 
nemaloniais faktais skaitytis. 

Pr ie t o viso veda ir k ra š 
to bloga auklėjimo sistema. 
Viešose mokyklose vaikui drau 
džiama malda, bet kai j is pa
tenka į kalėjimą, kuris taip 
pat y r a valdiškas, jau galima 
melstis. Kai viešojoje mokyk
loje mokinio išlaikymas kai

nuoja tik keletą šimtų dolerių, 
ta i kalėjime jau išlaikymas 
kainuoja a r t i ketverto tūks
tančių dolerių. Kai blogai auk
lėjamas jaunuolis meta mokyk 
lą ir sukuria šeimą, dažnai to
kios šeimos neišsilaiko ir jas 
taip pat reikia šelpti. 

Be abejo, nė ra lengva jau
nuoliui, tur inčiam nelabai pa
siturinčius tėvus a r negaunan
čiam stipendijų, mokytis. Ta
čiau šiame k raš t e vistiek ga-
lmia vienaip a r kitaip mokslo 
siekti. Ypač svarbu jo nemes
t i bent gimnazijos lankymo me 
tu, nes, nors i r nėra lengva 
t ik gimnaziją baigusiam ras
ti darbo, bent y ra vilčių atei
čiai, nes esi pasiekęs bent vi
durio pakopą, nuo kurios ga
lėsi kilti toliau. 

Jau dvidešimtmetį aukštes-
niose mokyklose bedirbąs dr. 
A. Klimas teigia, kad tik iš 
Europos atvažiavusiųjų lietu
vių vaikai gerai mokėsi, o da
ba r lietuvių i r ne lietuvių vai
kai mokosi beveik vienodai. 
Aplinka savo padarė, ir vaikų 
noras mokyt is ir pajėgumas 
susilygino. Todėl jei kurios šei
mos sugeba išsilaikyti daugiau 
konservatyvioj auklėjimo at
mosferoj, gali tikėtis daugiau 
ir laimėjimu. 

Mūsų lietuvių noras ir sieki
mas, k a d kiekvienas lietuvis 
būtų turtuolis ir kad kiekvie
nas lietuvis pasiektų kokio 
nors mokslo laipsnio. Tačiau 
dėi įvairių priežasčių to ne
galima atsiekti . Nelygūs ga
bumai, sveikata ir sąlygos. Bet 
stengtis visiems reikia. 

Amerikiečiai teigia, kad ne 
retai mokinys, kuris nenorė
jo mokytis mokykloje, gyveni
me pasirodė kokioje nors sri
ty je išskirtinai gabus. Tai gali 
būti kokioj nors siauroj pro
fesijoj a rba prekyboj. Iš gim
nazijos Sė jęs dėl nesimokymo 
jaunuolis sugeba prekyboj a r 
kur ki tur labai gerai prasimuš
t i . Todėl reikia žiūrėti, ar kar
tais lietuviukas neturi kokių 
išskirtinų gabumų kokiai nors 
specialybei. 

Labai suprantamas tėvų 
džiaugsmas, ka i vaikai mokosi 
i r ne re ta i darbininkai tėvai 
sakosi laimingesni už tuos auk 
štų postų pasiekusius lietu
vius, kurių vaikai nesimoko. Be 
abejo sunku ką padaryti, jei 
nenori mokytis, bet reikia siek 
ti, kad tokių lietuvių vaikų 
skaičius bū tų mažiausias. Tai 
svarbu visai mūsų lietuviška
jai visuomenei, nes juo ji inte
lektualiai ir finansiškai bus 
stipresnė, juo daugiau bus pa
siekiama mūsų tėvynei ir čia 
tautiškojo išsilaikymo prasme. 
Džiaugdamiesi lietuvių jauni
mo mokslo laimėjimais, sieki
me, kad tokio jaunimo pro 
centas bū tų kuo didžiausias. 

Al. B. 

POSŪKIS EUROPOS BENDRIJOJE 
Bendrijos kraštų gyventojai pritaria politiniam bendravimui 

Ūkinė Europos bendrija pra-', 
dėjo naują tarpsnį . Bendrijos 
finansų ministeriai Venecijoje 
nutarė 1971 m. birželio mėne
sį pradėti bendros ūkio politi
kes įgyvendinimą ir vienos va
liutos įvedimą. Paruošiamasis 
tarpsnis užsitęs trejus meuts. 
Bendrijos k ra š t ams vienos va
liutos įvedimas gali užsitęsti vi
są dešimtmetį. 

Didžiosios įtampos dienos 
bendrijoje jau pamirštos. Pran
cūzija bando prisitaikyti kitų 
kraštų nuotaikoms ir tiesiog 
neprimesti j iems savo valios. 
Anksčiau į bendriją besiveržu
si Anglija, kai pašalintos kliū
tys derybas pradėti , šiuo metu 
jau parodo pakilios nuotaikos 
tuojau įsijungti į ją. Derybos j 
užsitęs ilgai, kol bus ras tas , 
sprendimas. 

Kai kurie bendrijos krašta i , ' 
pvz. Olandija, jaučia, kad bend-. 
rijos batas spaudžia j o s koją.! 
Olandai dažnai reiškia nepasi
tenkinimą dėl bendrijos spren
dimų, bet jai telieka prisitaiky
ti prie naujų sąlygų. 

Kinta nuotaikos 

Prancūzai iš seno pasižymi 
individualizmu, meniniu polė
kiu, naujemis idėjomis ir- išra
dingumu. Jų būde glūdi ir prie 
šingybės; polinkis į taupumą, į 
bet menkas sugebėjimas įgy-' 

GEDIMINAS GAJLVA 

vendinti savo pačių išradimus. 
Individuališkumas veda į konser 
vatyvumą, užsisklendimą savo 
k iaute . Ši savybė tur i didelės 
ir da l ina i neigiamos reikšmės 
Prancūzi jos ūkiui. Prancūzai la
kūs skelbti naujas mintis, bet 
labai nerangūs jas įgyvendinti. 
Taip nut iko ir su Ūkine Euro
pos bendri ja . 

P r i e š dvidešimtmetį prancū
zas J e a n Monnet ėmė skelbti, 
kad, ūkiškai Europos kraš tams 
aps i jungus , turės prasidėti ir jų 
pol i t ini s bendravimas. Ūkiško 
apsi jungimo pirmuosius žings
nius padar ius , Prancūzija dau
giausiai pa tarnavo sužlugdyti 
politinį apsijungimą. De Gaulle 
skelbtoj i Prancūzijos "didybė" 
buvo susieta su tautiškumu, o 
ne t a rp tau t i škumu. De Gaulle 
tesileido į kalbas apie ūkinį ben 
dravimą, jei jis buvo naudingas 
Prancūzi ja i . Politinis bendravi
mas buvo įvilktas į patrauklų 
rūbą, bet esmėje j i s buvo nu
m a r i n t a s . Bendruomenės nariai 
žva i ravo į Prancūzijos užgaidas j 
vadovaut i ne tik ūkyje, bet ir 
polit ikoje. Jie visomis priemo
nėmis rėmė Anglijos įsileidimą 
j bendriją, kol Paryžius jai sto
jo ske r sa i kelio. Paryžiuje pa
s ike i tus vairuotojų nuotaikoms 
dėl Angl i jos įsileidimo į bendri-

VIDURIO RYTUOSE PAPŪTĖ 
KITI VEJAI 

gos "Naujoji klasė." Bukovskis 
buvo nute.stas už akių. paskelbiant 
nesveiku ir uždarytas j psichiatri
nę ligoninę, kur jis — kaip sakos 
tą pragarą , iškentėjo per 15 mė
nesių. Ten jis rado apie 1,000 po
litinių kalinių ir psichiškai nesvei
kų žmogžudžių. 

Bukovskis liudija, kad tik stip
rūs ir gudrus tegali išgyventi tą 
pragarą, čia, kaip liudija Bukovs
kis, bausdami gydytojai daro į-
švirkštimus, dėl kurių pakyla tem
peratūra, kankina vidurių spaz-
mos. Skausmai tęsiasi 2-3 dienas. 
Kita bausmė neprisitaikantiems tai 
migdančios injekcijos. Kasdien i- j 
švirk-dami chemikalų, laiko net | 
iki 10 d. miegančiu ir kai žmogus 
nubunda, dažnai toks būna nete
kęs sąmonės, tik vegetuoja kaip 
augalas. Kai kurie atsigauna po 
kiek laiko, kai kurie — ne. 

Psiciatrinšj ligoninėj duonos ir 
žuvies teduoda tik kartą savaitėje, 
o kasdien maitina kopūstais, aviži
ne koše, bet labai jau skystas ir j 
skurdus maistas. Daugelis suserga ] 
piduriais ir visi kenčia nuo šalčio 
žiemą, nes neduoda reikiamų dra- i 
bužių. Bukovskį išleido 1965 m., S 
kai jis turėjo -22 m. amžiaus. Jis 
buvo išdžiūvęs, gavęs reumatą ir 
širdies murmesį. 

Dabar jis Maskvoje vėl metėsi 
į opozicinį darbą: skleidė slaptus 
raštus, skaitė draudžiamas vaka
riečių knygas, organizavo demons
tracijas, apie priespaudą informa
vo užsienio korespondentus, sekė 
teismus ir palaikė ryšį su kalina
mais. Tik 9 mėn. išbuvęs laisvėje. 
1965 m. gruodžio 2 d. j is vėl buvo 
areštuotas už organizavimą de
monstracijos protestuojant prieš 
Siniavskio ir Danieliaus areštą. 
Vel jis buvo uždarytas psichiatri

niame institute. Draugai apis tai 
pranešė užsieniui ir j Maskvą at- • 
vyko Tarptautinės amnesnjos at-, 
stovai, kurie prašė j j išleisti lais
vėn, tur būt pabrėždami, kad jei i 
nebus išleistas, tai bus sukeltas i 
tarptautinis skandalas. Jj išleido 
1966 an. rugpiūty, tačiau jis suor
ganizavo demonstraciją prieš prieš 
paudą intelektualams ir jj vėl a-
reštavo 1967 m. sausio 26 d. Bu
vo nuteistas 3 metams į darbo sto 
vykią. 300 mylių nuo Maskvos. 

Ten rado 1500 kalinių. Bukovs
kis prisikalbėjo, kad jam duotų 
politūruotojo darbą, už kurį mokė
jo 60 rublių mėnesiui, tačiau pusę 
turėjo atiduoti valstybei, 12 rub
lių išskaitė už maistą, o likusieji 
išėjo drabužiams, kyšiams sargams, 
maistui. 

Kai Bukovskis pradėjo nenuei
ti j politinės propagandos valan
das, jis buvo 15 dienų uždarytas j 
vienutę. Po 15 dienų jį policijos 
karininkas paklausė, kodėl jis ne
lanko politinio švietimo paskaitų. 
Bukovskis jam atsakė klausimu. 
"Jūs netikite į Dievą. O jeigu kas 
prievarta jus varytų į bažnyčią. 
ar eitumėt ?" 

Už tą klausimą jį vėl nubaudė 15 
dienų į vienutę. 

Pabaigęs bausmę, grįžo į Mask
vą. Apsigyveno su motina, seseri
mi ir jos vyru. Gavęs sekretoriaus 
tarnybą, uždirba 50 rublių mėne
siui. Jaučia, kad jų namų telefo
nas nuolat sekamas jis pats stebi
mas. Kiekvieną kartą, kai jis kal
basi su užsieniečiu, turi bijoti a-
rešto Jis kalba: "Žmonės nežino, 
kas čia darosi Pasaulis turėtų su
žinoti..." 

Užsienin pasprukti jis nenori. 
Deda visas pastangas, kad keistųsi 
gyvenimas pačioj Rusijoj, i. Žvilb. 

ją įvyko lūžis ne tik bendrijos 
kraštuose, bet ir Anglijoje. 

Bendrijos kraštai taria Angli
jai; sėskime prie derybų stalo 
ir svarstykime, ar Londonas jau 
pasiruošęs būti tinkamu Euro
pos žemyne bendrininku. Tuo 
metu Anglijoje pasigirsta dau
gumos kiasto gyventojų balsas: 
mes neaukosime nei kruopelės 
savo gerovės ir valstybės ga
lios. 

Prancūzų praktiškumas 

Prancūzijos pramonė ir že
mės ūkis perilgai naudojos dirb
tinės muitų sienos užuovėja. 
Smulkios įmonės, tebevyraujan 
čios Prancūzijoje, nedarė būti
nos gamybinės pažangos. Vy
riausybė dėjo pastangas didinti 
gamybos našumą, pertvarkyti 
pramonės organizaciją, kad ji 
būtų pasiruošusi varžytis su ki
tais bendrijos kraštais. 

Prancūzas vartotojas kitomis 
akimis žiūri j rinkos raidą. Jei 
vyresnioji kar ta dar tenkinasi 
mažesnėmis krautuvėmis, ku
riose prekes perkant palaiko ry
šį su krautuvininku ir patiria 
paskutines vietos žinias, jaunes
nė ka r t a perka ten, kur pigiau. 
Eilinis vartotojas patiria, kad 
prancūzai pramonininkai nepa
jėgia varžytis su bendrijos kraš 
tais. J ie perka kituose kraštuo
se pagamintus elektros reik
menis, radijo priimtuvus, tele
vizorius, autovelimius, aprangą 
ir ki tas prekes, jei jos geresnės 
ir pigesnės už vietines. Prancū
zai perka kituose kraštuose pa
gamintus reikmenis, kaip au
tobusus, pusę šaldytuvų, treč
dalį televizorių ir vandens šil
dymo įrengimų, ketvirtadalį au-
tovežimių. 

Šie skaičiai rodo, kad pran
cūzai pramonininkai sunkiai pa
jėgia varžytis su kitų bendrijos 
kraštų, o ypač Federalinės Vo
kietijos ir Italijos pramoninin
kais. 

Kaip sprendžiama Art. Rytų mislė 
DR. P. MACU'LIS 

Prieš trejus metus Izraelio 
laimėtas kaius su Egiptu, Jor
danu ir Sirija ligi šio* taikos 
neatnešė. Iš Gazos pakraščio ir 
iš Palestinos arabai tebegyvena 
Jordane palapinėse. Žmoniškai 
galvojant, praradę paskutinę [ 
mantą, kurią anksčiau buvo iš-j 
sinešę pasitraukdami iš Palesti- į 
nos. Nepakęsdami tekios skriau i 
dos jie leidosi prikalbinami dė
tis su partizanais, nors ir ne 
visi. 

Amerikon taikos planas 

Tik penkias dienas trukęs ka
ras smarkiai sužalojo Egiptą, 
gerokai apardė Jordaną ir už
ėmė Solano aukštumas Sirijoje 
netoli Damasko, šitie trys kraš
tai be svetimos pagalbos at
remti Izraelio antpuolių negali, 
kaip šiuo atveju matom, be So
vietų Sąjungos ginklų, lėktuvų 
ir net lakūnų. Kitoj pusėj stovi 
pasaulio žydijos finansai, už ku
riuos perkami ginklai Prancū
zijoje ir laikas nuo laiko Ame
rikoje. Ir taip tęsiasi "daina be 
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Kambodijos karys j savo gertuvę 
pilasi kinietišką degtinę Phnom j 
Penh bazėje. 

Politinis apsijungimas 

Ūkinės Europos bendrijos gy
ventojų apklausinėjimo duome
nimis dauguma apklaustųjų pri- j 
tarė Anglijos ir kitų kraštų įsi
leidimui į bendriją, sukūrimui 
Jungtinių Europos valstybių ir 
bendros vyriausybės, kuri bū
tų atsakinga už ūkio politiką 
ir žemyno gynybą. 

Anglija šiuo metu eina skir
tingu keliu, nes jos apklaustųjų 
žymi dauguma — 66'^ — ne
pritarė Anglijos įsijungimui į 
bendriją ir Europos žemyno po
litiniam apsijungimui. 

Europos žemyne kinta gyven
tojų nuotaikos. Bendrijos kraš
tų gyventojai patyrė, kad ūki
nis užsisklendimas jau atgyven
tas. Nors bendrijos kraštai dau
geliu klausimų savybėje nesu
taria, bet randa bent laikinį 
sprendimą nesutarimams paša
linti. 

Viešosios nuomonės tyrimas 
parodė ypač jaunosios kartos 
nuotaikų pakitimą. Jis rodo ke
lią ,nors jo nutiesimas dar ne
pradėtas. Didžiausia kliūtis ne 
Europos parlamento išrinkimas 
ir vyriausybės sudarymas, bet 
jai perleidimas teisių, kurios 
šiandieną priklauso atskiroms 
valstybėms. Šimtmečiais užsi-
tęsę bandymai buvo nesėkmin
gi, nes gyventojai nebuvo pri
augę didžiajam bandymui. Šio 
meto gerieji ženklai rodo. kad 
europiečiai jau linkę glaudžiau 
ir politiškai bendrauti, nors tiks 
lo įgyvendinimas gali dar užsi
tęsti. 

galo'', kuri jau pradeda ir bol
ševikams įkyrėti begvostant E-
giptą, suimant už paskolas vi
są medvilnės derlių. 

Jiems prieš akis stovi nesu
tvarkyti Tolimųjų Rytų reika
lai su raudonąja Kinija. Pran
cūzai jau seniau de Gaullio pa
rėdymu sulaikė perdavimą žy
dams kariškų lėktuvų (Mirage), 
nors žydai buvo užmokėję. 

Tačiau pagrindinis žydų rė
mėjas tebėra Amerika, kurią 
visais balsais spaudžia šeši mi
lijonai Amerikos žydų. o pasta
rosiomis dienomis įsiterpė ir a-
pie šimtas kongreso narių, at
palaiduodamas prezidento ran
kas parduoti srinklų užsieniui 
už apie 400 milijonų dolerių. J ie 
nesako, kad tu r i Izraeliui par
duoti prašomus bombonešius 
Phantom, bet ir- laikraščių iš
nešiotojai gerai supranta, kam 
jie parduodami. 

Amerikos vyriausybė nori 
kuo greičiau baigti labai nuo
stolingą pietryčių Azijoje žmo
nėmis ir bilijonais dolerių atsei-
nantį karą. Todėl aiškiai davė 
.suprasti ir min. pirm. Goldai 
Meir ir kiek vėliau jos užsie
nio reik. min. Ebbanui, kad tar-
tųsi su arabais ir siektų taikos, 
nes ginklų pagalba jos niekada 
nepasieks 

Izraelis pradeda nusileisti 

Po to buvęs p i rmas Izraelio 
min. pirm. Ben Gurion pasakė 
žurnalistams, kad Izraeliui bū
tų geriau užgrobtas svetimas 
žemes grąžinti ir iaimėit taiką, 
negu kovoti nesibaigianti parti
zaninį karą, naikinantį žmones 
ir turtą. 

Ben Guriono pasisakymas, 
aišku, buvo Izraelio vyriausy
bės galvojimo a tgarsys . Po de
šimties dienų prakalbėjo ir Iz
raelio krašto apsaugos minis-
teris gen. Mošė Dayan. Jis jau 
konkrečiai kalba, kokiasi sritis 
ir vietas jie norėtų pasilikti, 
ki tas grąžinant arabams, sąmo
ningai nepaminėjęs Jeruzalės ir 
Jordano upės vakarinio kran
to. Vadinasi, kalbėtų taikos 
klausimais, bet Izraelis ne vis
ką grąžintų, o tik tai, kas šian
dien jiems nereikšminga. Ame
rikos planas — sėsti prie tai
kos stalo arba su Phantom ga
vimu dar ilgai palaukti . Per tą 
laiką Sovietai apmokys pakan
kamą skaičių egiptiečių lakūnų. 

Šituos faktus sugiaudžiant. 
galima pasidaryti išvadą, kad 
V. Rytuose papūtė kiti vėjai, 
ne tiek užnuodyti arabų nea
pykanta prieš žydus. Iš kitos 
pusės kitų pamokyti žydai bent 
dalinai atsisako nuo iš amžių 

(Nukelta į 4 pusi.) 

Spaudoj ir gyvenime 

DISIDENTŲ GYVENIMAS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE 

Amerikoje kairių vejų pagauti 
jaunuoliai apspiaudo policininkus 
ar net kur nuo stogų kampų palei
džia šūvius, persekioja ugniage
sius, atvykusius gesinti gaisro, van 
dališkai naikina universitetų rū
mus bei įžeidinėja mokslo įstaigų 
vadovybę ir lengvai išsisuka po to. 

Jeigu jie Sovietų Sąjungoje pa
mėgintų panašias išdaigas, juos 
prislėgtų sunki policinio režimo 
ranka. Associated Press Maskvos 
korespondentas H. Jtensen atsiun
tė informaciją, kuri buvo išspaus
dinta "The Sentinel-Record". Pra
nešama apie likimą vieno tokio di
sidento Vladimiro Bukovskio. Jis 
turi 27 m. amžiaus ir iš jų net 
6 m. yra praleidęs Sovietų kalėji
muose, vergų darbo stovyklose, 
bepročių ligoninėje. 

Jis yra žymaus komunisto sū
nus, buvo gabus mokinys Maskvos 
58-je "mokykloj. Meafestas jaunuo
lis negalėjo pakelt jaučiamos prieš 
paudos ir paskutiniais savo mokyk 
los metais -1960 - išleido satyrinį 

pogrindžio laikraštį "Kankinys." 
Policija susekė. Buvo pašalinti iš 
tarnybos keli mokytojai ir mokyk
los vedėjas, o Bukovskio tėvai pa
peikti. Bukovskis buvo išmestas iš 
mokyklos ir jam buvo pranešta, 
kad jis negalės įstoti į jokį uni
versitetą. 

Jis vistiek įstojo į Maskvos uni
versiteto biofizikos skyrių, bet čia 
susekė kas jis ir jis turėjo pasi
traukti. Gavo darbininko tarnybą 
muziejuje, o laisvalaikius praleis
davo Majakovskio aikštėje, kalbė
damas su jaunuoliais, kurie prie
šingi sovietinei diktatūrai. 1962 m. 
Bukovskis suorganizavo parodą 
abstraktų, kurių nebuvo patvirti
nusi cenzūra. Parodą policija už
darė ir įsake Bukovskį areštuoti. 
Bet jis paspruko iš Maskvos ir pri
sijungė prie geologinės ekspedici
jos. Maskvoje aprimo Grįžęs jis 
įsitaisė dirbti kompiuterių centre. 
Bet 1963 m. policija pas ų surado 

j du egzempliorius M. Djilo (buvu-
i sio Jugoslavijos komunisto) kny-

TRYS IŠJUOKTI VYRAI 
T R S O DE MOLINA 

Išvertė P. Gaučys 

Lyg ats idėkodama už vakarienę ir pasilinksmini
mą, išmiegojo ligi ry to , kada sugr įžo išdžiūvęs mūsų ' 
dailininkas, lydimas senojo Santi l lanos. kuris beveik j 
įtikėjo Morales tvirtinimais, juos g i rdėdamas ir iš ry
to, kaip nakčia, ir panoro pamatyti t ą naują stebuklą. 

Pagaliau atžygiavo netoli nuo apkerė tų namų ir, 
pamatęs juos š u n e n o m durim be iškabos ant jų, ra
mius ir uždarus , senis iš naujo p radė jo t r auk t i per dan
tį vargšą Morales. Jis iš naujo vėl p radė jo pykti .keik
damas ir persikeikdamas, kad visa t a i buvo tiesa, ką 
j is anksčiau tvirtino i r kad koks velniškas pokštas 
mėgino jį išvesti iš pusiausvyros. 

Jie pasibeldė. Pusiau apsivilkusi išėjo pussese
rė, atidarė išdavikiškas duris ir, pamačius i beveik sa
vo patėvį, j a m ta rė : 

— Su kokiu veidu, jūsų malonybe pone dėde. 
grįžti pas savo žmoną? Ir kaip galėsi pasiteisinti ją 
palikęs beveik mirties agonijoj apie dvyliktą nakties ir 
išėjęs pašaukti bobutės, o sugrįžti a š tun t ą valandą ry
t o be jos ir t a ip ramiai nusiteikęs? 

— Jeigu tų žinotum, Brigite. — a t s a k ė , —į koksą 
bėdą šią nakt į per tavo tetą a š buvau patekęs, 
daugiau mane užjaustum, nei skųs tumeis . Ryt mes išsi-

kraustysim iš šitų namų, nes juose daužosi velnių; 
spiečiai. 

Tai išgirdusi, pasiruošusi ligonė, kaip liūtė, šoko i 
iš lovos ir vienuose baltiniuose išbėgo šaukdama ir sa
kydama : 

, koks paslaugus vyras! Kaip rūpinasi žmo
nos sveikata! Kiek sveri, tiek tinki būti mano Morales, 
karštligės aušintojau, nes išėjęs dingai kaip i vande
nį. A r susirgai nuo vakarykščios drėgmės"? Ar su
grįžai su sloga? Kokį sausą tave paliko praūžusi aud
ra! Netoliese gyvena dievobaimingoji Morta, tave pri
glaudusi. Grįždamas su Kastechona buvai įsitikinęs. 
rasiąs mane mirusią, ir ateini pasiimti mano kraičio 
ir tur to , kaip nuraškytų vynuogių. Bet tegu užgriū
va blogi metai ant tavęs ir ant to . kas man to linki. 
Kam jūsų malonybė ateini su tuo pražuvėliu senjoru 
Santillana? Jeigu nori pasiteisinti prieš mane. tai vi
sai be reikalo, nes prisiekiu savo motinos išganymu. 
kad tuoj eisiu į bažnytinį teismą ir prašysiu sky
rybų. Nebenoriu susilaukti kitos mišrainės, kurios 
ydinga, druska nugramzdintų į bedugnę mano gyvybę. 
Brigite, paduok mano drabužius, pasiimk apsiaustą ir 
bėk nuo šito bobučių ieškotojo. 

— Nusiramink, jūsų malonybe ponia Mari-Perez, 
— tarė bičiulis. — nes ponas Morales nieko čia ne

kaltas, nebent kalta kokia burtininkė, kuri piktom 
priemonėm nori jus supiudyti. 

— Moteriške. — įsiterpė nusiminęs dailininkas. 
— kadangi tau atrodo, kad tu tur i pagrindo manimi 

nusiskųsti, išklausyk ir manęs ir ta ip palaidai nekal
bėk, nes man per šios nakties monus išsieikvojo kant
rybė to klausyti. 

Ir jai papasakojo visa tai. ką ji geriau žinojo, 
bet, iš naujo pakėlusi triukšmą, pasakė: 

— Iš manęs taip tyčiotis? Ar jūsų malonybės ne
matote, kad esu juodaplaukė ir plačiaburnė? Argi be
gali būti gražesnių tauškalų, kaip tie. kuriuos man 
pliauškiate? Mano namai — nakvynių namai? Šunes 
ir pasilinksminimai, šokiai ir muzika vakar naktį? Jei
gu pasakytumėt, kad skundai, prakeikimai, atodūsiai 
ir skausmai, tai taip. Jeigu man nuo dviejų litrų vyno. 
dviejų migdolų ir šešių biskvitų nebūtų aptilę skaus
mai, tavo vargšė žmona jau būtų krimtusi žemę. 

— Tegu tau, mano žmonele, eina į sveikatą. — jis 
atsakė. — bet neleisk, kad ta liga apnyktų ir mane, 
po tokios vargingos nakties suteikdama tokią barnių 
dieną. Prisiekiu visu tuo. kuo begalima prisiekti, kad 
visa, ką papasakojau, man atsitiko, šiuose namuose. 
matyt, yra vaiduoklių. Juos pardavus ar išnuomavus ir 
išsikėlus į kitus — visa susitvarkys. 

— Ir kaip nebus vaiduoklių, dėde ? — įsiterpė gud
rioji Brigite. —Beveik kas naktį jie mane gnaibo, 
plaka, nors ir labai švelniai, ir kvatojasi. 

— Bet kodėl gi man nieko apie tai nepasakei? — 
paklausė apsimetėlė teta. 

— Todėl, kad jūsų malonybės neįsivaizduotų ,kad 
tai daro koks asmuo ir blogai nepagalvotų apie mane 
ir apie dėdžių namus. 
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Iš Lisabonos išvažiuojame 
gražiais autobusais j Portugaii-
jos šiaurę. Ankstyvas sekma
dienio rytas ir kelyje judėjimas 
mažas. Ke'iolika mylių kelias 
geras, netgi apmokamas greit
kelis, bet paskui išvirsta į siau
rą mekst'altuotą keliuką. Pake
liui pavejam ir sutinkam nema
ža pėsčiu, dviračiais važiuojan
čių, ant asilo jojančių. Vežimus 
traukia ir arkliai, ir jaučiai, ir 
karvės ir asilai. Daugiausia a-
silai. Miesteliuose matėme ne
maža "•paparkintų" asilų. Už
klausėme, kodėl čia daugiausia 
naudoja asilus. Atsakė, kad kiti 
gyvuliai reikalauja gero pašaro, 
o asilas yra kvailas ir ėda bet 
ką. Už klausimo tikrumą atsa
kau, nes klausėme lietuviškai, 
bet už atsakymo tikrumą gal
vos guldyti nenorėčiau, nes at
sakė portugališkai, o vertėjo 
čia pat nebuvo. 

Gamtovaizdis gražus — kal
nai, pakalnės. Trobesiai laukuo
se gražūs, mūriniai, iš lauko 
tinkuoti ir baltai nudažyti, sto
gai raudonų čerpių. Lūšnelių 
labai mažai. Auga alyvų, vyn
uogių ir kitokių vaismedžių plo
tai. Važiuojam pro eukaliptų 
(labai aukšti ėdžiai) ir pušų 
miškelius. Kai kur pušynai pri
mena Lietuves pušynus. Yra ir 
skirtingų pušų, kurias vadina 
lietsarginėmis, nes sudaro liet
sargio vaizdą. Kylam į kalnus, 
važiuojam išilgai kalno viršū
nės — i abi puses driekiasi di
džiulės pakalnės, dirbamos že
mės plotai. 

Pravažiuojam du didesnius 
miestelius, matom du turgus, 
kur prekiaujama įvairiais žemės 
ūkio produktais. Matom mote
ris, nesančias ant galvos pinti
nę su įvairiais daikteliais, net 
maišiuką bulvių. Įsivaizduok, 
eina moteris užsidėjusi ant gal
vos krepši, o rankos laisvos ir 
jomis mosuoja kaip kareivis! 
Dar kas krinta j akis: vyrai, 
ypač moterys, nešioja daugiau
sia juodus drabužius. Čia vėl 
mums be vertėjo išaiškino; iš
teka mergaitė ir pradeda ne
šioti juodus drabužius — už
laiko gedulą iki grabo lentos. 

Apžiūrime Alcabacos ir Ba
talijos vienuolynus, statytus vi
duramžiais. Abu jie tuii labai 
ilgas siauras bažnyčias ir kop
lyčias, kuriose palaidoti Portu
galijos kai kurie karaliai. Sakė 
vardus, bet kas čia spė? ji os 
užsirašyti ir atsiminti. Juk tu
rim spėti lėkti paskui vadoves 
— gidės, o jei atsilieki, jos pyks 
ta. O kas nori kelionėje supy
kinti vadovę. 

Pietų sustojam Nazare mies
tely, apie 112 k!m. j šiaurę nuo 
Lisabonos. Tai buvęs paprastas 
žvejų kaimelis, dabar bevirstąs 
Į gražų kurortą. Gražus vaiz
das nuo dalies kaimelio, esan
čio ant uolos, gražus vaizdas iš 
žemutinio kaimelio i tą uolą. 

Apie 4 vai. p. p. pasiekiam 
Fatimą. Apgyvendina Dieviško
jo Žodžio vienuolyno viešbu-

NAl JI VEJAI 

(Atkelta iš 3 psl.) 

ėiuose dviejose grupėse. Paga
liau prisijungia ir tie, kurių Li
sabonoje : buvom matę, nes 
buvo toli apgyvendinti. 

Į Fatimos centrą — pasiro
dymo koplyčią nuv\ksa tm 7 v. 
vak. Čia vysk. V. Brizgys atlai
ko šv. Mišias už Lietuvos kan
kinius. Kcks vaizdas7 Didžiulė 
aikštė, jos priekyje bazi'ika, kai 
riam aikštės šone labai mažytė 
koplytėlė, viduje telpa mažas 
altorius ir Mišias atnašaujantis, 
vos tesimatąs pro duris. Dar 
nedidelė pastogėlė maldinin
kams. Tai ir viskas. Per aikštę 
eina grupės maldininkų, kal ta 
rožančių, gieda. Ta s pats vaiz
das rytojaus rytą. kai vysku
pas, o paskui kiti mūsų kunigai 
Pasirodymo koplyčioje atnašau
ja šv. Mišias. Daug moteriškių 
eina keliais aplinkui koplyčią. 
Čia pat darbininkia kapoja žva
kių nutirpusi vašką. 

Popiet nuvažiuojam arti Lu-
cijos. Ja.intos ir Pranciškaus 
tėviškės, esančios maždaug 4 
km. nuotolyje. Pakelėje įrengti 
Kryžiaus keuai, kuriuos, vado
vaujant kun. J. Borevičiui. ap
einam. Kryžiaus keliai baigiasi i 
kalne, ant kurio dar yra Trijų J 
kryžių koplyčia. Nuo jos vir
šaus gražus aplinkui vaizdas. 

Truputį atgal ir į šoną per 
alyvų laukus pasiekiam tų vai
kų, mačiusių Švč. Mariją, na
mus. Jie labai paprasti, seno
viški, dabar paversti pusiau mu
ziejais, pusiau suvenyrų — at
viručių krautuvėmis. 

Po tą kaimelį mus "persekio
jo" jau dvimečiai vaikai, išitesę 
rankas prašydami: "America-
no. do'.lar". arba "essudos"'. 

Savo buvimą Fatimoje užbai
gėme pirmadieni, birželio 22 d., 
vakarine precesijai su žvakėmis. 

konomine padėtis 
AI). BALIŪNAS 

Nerviškas akcijų (šėrų) kai- tęsis t a m tikrą laiką. Bet i r nor-
nų svyravimas, didėjantis bedar
bių skaičius, nuolatinis prekių 
ir pataTnavimų kainų kilimas 
įnešė demoralizuojančią nuotai 
ką į Amerikos pfcį Atrodo, kad 
niekas nežino, kuria kryptimi 
riedės JAV ekonomija. Įdomu, 
kad ši neaiški padėtis susidarė 
ne vien dėl ekonominių priežas
čių. Karas Vietname, augantie 
ji socialiniai neramumai, nusikal 
timų didėjimas, neišsprendžia
ma gyventojų pertekliaus ir oro 
užteršimo problema tur i didele 
jtską i šių dienų rk io padėtį. 
Abejojimas, neapsisprendimas, 
gi'iai įstrigęs nepasitikėjimas 

"sulaiko finansininkus nuo pla
tesnių investaciių. Nepaisant pri 
vačių korporacijų ir valdžios 
institucijų, skolinant siūlomų 
aukštų procentų, investoriai su
silaiko nuo jų paskolos lakštų 
pirkimo. Nežinojimas, ką žada 
rytojus, yra tikroji dabart inės 
padėties priežastis. 

Kol amerikiečių t au ta i grįš 
pasitikėjimas savimi, kol bus su
ras tas kelias baigti Vietnamo 
karą, kol aprims socialiniai ne
ramumai, neaiški padėtis da r 

jančios, t ač iau jas atsveria pri
vačių įmeniu investacijų mažė
j imas . Pas ta ruo ju laiku net pa
stebimas procentų mažėjimas. 
Federalinių fondų, diskonto ir 
komercinių popierių procentai 
k r i to beveik vienu punktu. 

Šioje neaiškioje padėtyje žmo 
nės vengia rizikuoti ir- savo tu
r imas s a n t a u p a s daugiausia pa-

JAV iždo (U.S. Treasury bills, Į vienas teisėjas (miegojo. ApeMa* 
notes, bonds) obligacijas! Siuolcinis teismas, apklausinėjes tei-
metu JAV iždo obligacijos mo-' sėjus, nustatė, kad vienas iš tei-
ka nuo 1 ligi " V ' , priklauso- sėjų visai nieko,, nežinojo apie 
inai nuo sumos ir laiko. bylos eigą ir buvo aišku, kad 

Dabartinę neaiškią ekenomi- jis miegojo. Nežiūrint to, ape-
nc padėtį sukėlė, kaip minėjo- basinis teismas, nuteistojo skun 
me, ne tik ekonominiai faktoriai, dą atmetė motyvuodamas, kad 
bet ir socialiniai — politiniai įr miegojusio teisėjo sprendi-
veiksniai. Dėl šių veiksnių toli- mas buvo tikras. Kl. 
mesnės raides pareis JAV ūkio KRKDirO KORTELĖS 
likimas. Esmėje Amerikos ūkis JUGOSLAVIJOJE 
vra sveikas ir nėra jokių duo- ___ s C . _.. . . . . . . 
menu, kurie rodytų artėjančia Maršalas Tito, pastebėjo, kad 
depresiją ar dolerio vertės nu-1 Jugoslavai mėgsta vaikytis ka

pitalistines madas. Todėl jis 
sugalvojo, įvesti kredito korte
les. Visi, kurie pirks prekes kre-
ditan ne daugiau 200 dolerių 

Vokietijoje, vienas nuteista- vertės, bus laikoma ištikimais 
sis padavė apeliacijos skundą partiečiais. Kurie pirks daugiau 
aukštesniam teismui, motyvuo- 200 dolerių vertės prekių., bus 
damas tuo, kad jo teismo metu laikomi antirevoliucionieriais. 

vertinimą. 

KAI TEISMAS MIEGA 

mali padėtis nesugrįš staigiai. 
Palaipsniui. bizniui mažinant 
naujas investacijas, pramonei 
mažinant gamybą, automatiškai 
sumažės pinigų paklausa rinko- j deda į federalinės valdžios ap-
je. Todėl tikimasi, kad d a b a r už Į d r aus t a s sąska i tas bankuose a r 
pinigus mokamas procentas dau t aupymo bendrovėse. O kai tu -
giau nebekils. Nors federalinės • rimą reikalo su didesnėmis su-
ir vietos valdžių išlaidos d idė - 'momis , daugiausia investuoja j 

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginanti ir nudažomi. 

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. 

Darbo valandos: S vai. ryto iki 5:30 popiet 
Šeštadieniais: 8 vai. ryto iki 12:30 vai. popiet 

SAVININKAS LIETUVIS 

3518-24 W. 63rd Street — Tel. 776-5888 

Dail. Vytautas Ignas kalbasi su Viktoru ir Emilija Liaukais Hartfor 
de. kur jo kūriniu paroda atidaryta birželio 13 d. Nuotr. A. Dziko 

MIK)I KOlfiHliOCF 
z. 

Hartford, Conn. 
DAIL. V. IONO PARODA 

Birželio 13 -14 dienomis LAP 
klubo patalpose buvo dagininko 
Vytauto Igno meno kūrinių pa
roda. Parodoje buvo išstatyti 
28 kūriniai — grafika ir t a rp 
jų 7 spalvoti piešiniai — mai
šyta technika. 

Dail. V. Ignas yra kilęs nuo 
Raseinių. Girr.nari'ą lankė Bir-

turėto kerštavimo pnes visus 
kitus. 

Sekant spaudą pastebima 
kad Izraelio lėktuvai atsiker-
šydami arabų partizanams puo-i žuose. o baigė Vilniaus gimna-
la tą ar kitą karinę stovyklą, j ziją. Lankė Vilniaus Dailės a-
bet dažnai pataiko j nekaltų j kademiją ir paskui baigė stu-
žmorių namus, j mokyklas, j Į dijas Freiburge Eco'.e des Arts 
darbovietes su dirbančiais žmo- Į Et Metier akademijoje. 

Cleve'ande Dailės muziejuje ir 
Pbi-adeiphijoje Print Club ga
lerijoje. Po šios parodos dail. 
V. Ignas meno kritikų buvo y-
patingai įvertintas — exceptio-
naUy. 

Medžiagą savo kūriniams dai 
nnirrkas ima iš lietuvių liaudies 
meno ir savo meniškajame liau
diškame apipavidalinime yra gi-
"iai įsijautęs j lietuvių liaudies 
dvasią. 

Dai1. V. I m a s turėjo pasikal-
bė.TĖmą per radijo su lietuvių 
radijo valandos "Tėvynės Gar
su" vedėju Algimantu Dragu-
nevičium. Jonas Bernotą? 

nėmis ir t. t. 
Siaubas ima. kad civilizuotas 

pasaulis oakenčia tokį žiauru
mą. Atsikeišijimas tai ne ka
ras, tai ne derybos prie taikos į landė, o 
stalo, o tik žiauri žmogžudystė, j Yorke 

Nėra dviejų tiesų ir dvejopo 
teisingumo — vieno sau. o ki
tiems nieko 

Į ši kraštą dail. Vytautas Ig
nas yra atvykęs 1S50 metų ru
denį ir apsigyveno Chicag'oje. 
Paskui 10 metų gyveno Clev? 

dabar gyvena New 

NAUJI VYSK I *PAI 
LENKIJOJE 

Popiežius Paulius VI pasky
rė t r i s naujus vyskupus Lenki-

Begyvendamas šiame kra i te j ( , j e : kun. Tadą Blaškiewičių 
ir bekurdamas, turėjo keletą Praemysfio vyskupu pagalbinin-

Teisingumas už i dailės parodų: Chicagoje. Det- .ku . kun. Česlovą Domin - Kato-
skriaudas taikomas visiems vie
nodai, taigi ir žydams ir ara
bams. 

roite. Clevelande. Bostone. Ba1- 'vice augzilijaru ir prelatą An-
timorėje ir New Yorke. Yra da- \ taną Adamiuk Opolės vyskupu 
lyvavęs ir grupinėse parodose: I pagalbininku. 

P: 

Galite pasirinkti vieną iš šiu lagaminėlių - tašių atidarydami 
taupymo sąskaitą su S200.00 ar daugiau arba Įdedant tokią pat sumą 
į Jūsų dabartinę Union Federal Savings "sąskaitą, šie krepšiai yra 
naujausio fasono iš puikios viny! medžiagos, gražiausių spalvų. Jie 
idealūs trumpai kelionei arba šiaip ką nors įsidėti kur nors einant, 
net ir į paplūdymį. Viena dovana šeimai; paštu nesiunčiama. 
Pasiūlymas galioja nuo birželio 22-os — baigsis liepos 31 dieną. 

2YearCertificate 
$5,000 or more 

RegularPassbook 
Savings 

INTEREST PAID QUARTERLYl 

INSURED 

3TOWEL SET 
SAVBVG s 1000. 

\G.T& A.M. 
ANl* F,M. RADI O 

FOR ŠAVfNG $5000. 
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TRUMPA] DETROITO BALTIJOS TUNTO 
SKAUTAI 

— Detroito šauliai Kanadoje. 
Pasišventusiu vadovų, patrio- D e l h i š a u l i ų k u o p a i š v e n č i a m i 0 

tiškų skautų tėvelių, darbščių ir 
energingų jaunų skautų, lietu
viams jų darbus remiant, mūsų 
Baltijos skautų tuntas labai ver
tingai reprezentuoja mūsų Lietu
vą. Skautų parodėlėse atspindi 
turtingi meno drožiniai, margu
čiai, audiniai ir kt. 

Birželio 5 — 7 dienomis Det
roite buvo suruošta amerikiečių 
skautų paroda. Dalyvavo 20,000 
skautų. Aplankė parodą 250,000 
svečių. Paroda vyko Žemės ūkio 
ruošiamose parodų patalpose. 

Amerikiečių skautų vadovybė, 
jau pažindama mūsų Baltijos skau 
tus iš ankstesnių parodėlių, ku
riose, skynė pagyrimo laurus, davė 
vieną geriausių vietų, judėjimo 
kampe, prie informacijos įstaigos. 

Kas gi jau iš toli ateinančiam 
krito į akis? Tai lietuviškais mo
tyvais pastatyta klėtelė, gi jos 
skliaute stilinga koplytėlė. Da
bar tuojau žiūrovas meta žvilgsni 
į didelį žemėlapį, kuriame at
vaizduota Sovietų Rusijos oku-

metų veiklos sukaktį iš Detroito 
buvo nuvykę šaulių sąjungos pir
mininkas Vincas Tamošiūnas, jū
rų "Švyturio"' kuopos pirm. My
kolas Vitkus su 13 uniformuotų 
šaulių ir St. Butkaus pirm. Le
onardas Šulcas su 6 šauliais. 

— Dainavoje nuo birželio 21 d. 
stovyklauja vyresnieji moksleiviai 
ateitininkai. Tai viena geriausių, 
iki šiol buvusių tokio amžaus, sto
vyklų. Stovyklauja arti 200 mer
gaičių ir berniukų. Nuo liepos 5 
d. stovyklaus jaunučiai ateitinin
kai. Tų stovyklų vadovybė pagei
dauja ir prašo, kad Dainavos lan-

' Dabar užteks. 
mciją". Ir po 24 
jau 44 m. Pogo-

SSfediHp* f^# 
tu. Iš kaires: Strak-
Kaunelis Vytas, va-

Detroito Baltijos tunto skautai parodoje darbo m 
šys Povilas. Savickas Laimutis. Savickas Kęstutis 
dovas Algis Vaitiekaitis. Gobis Linas ir Sav.ekas Ramūnas. 

Nuotr Pr Gobio 

j gijusi i? lingvistikos •magistro > DRAUGAS, Setvtoaffierus, 1970 m. Eepoe mėn. 2 d • • 
Į la ipsn į , :'>'"'" j D i t ro i ta ir ria np ' 
trukus pradės ruoštis doktoratui. , . . . , , , . . . , ... • • • 

kmusiujų kleboną su naufomis mus grese karo teismas, todėl 
— Nelė Hudson (Stankutė), 

j trečios kartos lietuvaitė ir aktyvi 
""Švyturio" kuopos šaulė, pasekda
ma kitus šios kuopos šaulius irgi 

, užsiprenumeravo "Draugą" per 
kuopos pirm. Mykolą Vitkų. Pa

žymėtina, kad ši kucpa ne tik 
platina savo tarpe lietuvišką spau
dą, bet paremia ir piniginėmis au
komis. 

— jonas Šimkus ir Luanne 
Keller bus sutuokti liepos 18 d. 

ITrinity liuteronų bažnyčioje. 
—Feliksas Motuzas, didelis lie-

jtuviškų knygų mylėtojas, šiomis 
j dienomis nupirko ir paaukojo Det 
roito miesto centro bibliotekos 
(Dovvntovvn Library) lietuviškam kareiviui Pogodn u i pra_s. 
skyriui Br. Kviklio keturis tomus 
"Mūsų Lietuva". F. Motuzas jau 
ne kartą bibliotekoms ir šiam lie- ; 

tuviškam skyriui yra aukoję kny-

pareig<>mis žmonių pavardes tarp iš kariuomenės pabėgo kr 
visų kitų pavardžių parašiau: St skbpi savo tėvų ūkyje, šiauduo-

- se. Tik retkarčiais šalčiams už-
cepirm i įlinkas L. Šulcas ,o turi ėjus įeidavo i butą. Kai mirė te
būti S:. Butkaus šaulių kuopos vai jo sesuo jį pasišaukė j butą 
pirmininkas L. Š; s pirmi- į, j a r r l pareiš::ė 

a Vincui Tan* fnintri pėrė- j^g e įn u 5 mm 
mu^ centro vaidybos p. --•> nratų. daba 
pareigas L. Šulcas perėmė kuopos ^ d i b a kolchoze. KL 
pirmininko pareigas. 

MOTERŲ BANKAS A. Grinius 

U METUS IŠGYVENO 
KLOJIME 

1946 metais, vic-nam ?ov:etų 

Pirmą kar tą istorijoje Miarni 
Beach, a t idarytas bankas, ku
liam vadovauja ir dirba t ik ta i 
moterys. Tačiau šio canko kli
entai galės cūti ir vyrai. KL 

gų, jų tarpe ir Vinco Kudirkos! 
tyme dainavo šie baritonai: Kas-] Onai Rekašienei ir Rūtai Kaune- r aštus. "Mūsų Lietuva" yra pa
lytis Karvelis, Edmundas Kaspu- • lytei už paramą ir prisidėjimą <jėta šalia Lietuvių Enciklopedijos 

kytojai ir svečiai savo buvimu ne-j tis. Rimantas Kasputis, Vytas Balfo suvažiavusiems direkto- ( j r ^ į^ vertingų lietuvių kalba iš-i 
trukdytų jų programos ir prisilai-: Kaunelis, Liucijus Kulikauskas,' riams pietus ruošiant. Į leistų veikalų. Bibliotekos direk-i 
kytų jų nustatytos tvarkos. j Robertas Leonavičius, Linas Mi- — Stasys Garliauskas ir Nadia t c r £ y[[ss Clark parašė F. Motu-i 

— Dainavos stovyklavietės va ^ k u l i c n i s - J o n a s Naujokaitis, An- Fotchuk buv<; sutuokti birželio 27 z u i g r a ž ų p adėkos laišką, o oaau-
tfai-vh* W ^minUtrariia r l™,,™ i t a n a s P a š k u s ' ' Algirdas Skrebu- d. Sv. Jono ukrainiečių bažnyčioje., k o t o v e i k a i 0 tituliariniuose pusla- : 

TZ%Z ^ZlZ7^Hu2V t ė R a S ' R » b ? « a s S e l e n i s ' A r u n a * V a i § ė s e ' S v - Konstantino ir Elenos p i u o s e && "Presented by Felix : 
L v ^ r L 2 S ^ 2 2 S Z\ S t a § k u s ' V H a s S i r ^ e d a s i r A ! g i s s a I ( ^ ' d a l > ^ V ° a p , ' ° 3 5 ° S W S * 'Motuzas". Pažvmėtina, kad F. 
P r a V G S t a l r Tumas. ! - Seselė Mfcchell (Aušrelė M o t u 2 0 ūmomis ši biblioteka | 

—SLA 56 seime, kuris įvyko GarliausKaite) pranciškiete, nuo 
birželio 21-22 d. New Yorke 

1970 Plvmouth-Duster 

Detroito 
stovykla. 

vilkiukų - paukštyčių: 

iš lat gyvenanti ir mokytojaujanti 
— Dainavos svečiams adminis-! Detroito dalyvavo Vyt. Alantas, Pittsburghe, buvo atvykusi į Det-

tracija primena, kad susilaikytų Marcelė Grinienė, Petras Januška Į roitą pas savo tėvelius Erna ir 
puoti kraštai. Laisvojo žmogaus!nuo per greito automobiliais važi- su žmona, Elzbieta Jodinskienė ir Stasį Garliauskus ir dalyvavo bro-
mirtinis komunistinis žlugdytojasjnėjimo stovyklavietės keliais. Tie i Antanas Sukauskas. lio Stasio vestuvėse. 
prautuvas su kūju. Raudoniįkeliai nėra skirti motociklų ar j — Balfo 76 skyriaus valdyba1 — Rita Garliauskaitė, eilę metų 
brūkšniai rodė kruviną užtvarą, j "mini bikes" pasivažinėjimams ar: yra dėkinga Erikai Misiūnienei, studijavusi Strasburge ir ten įsi-
už kurios turi gyventi, kentėti ir j lenktynėms. Motociklai leidžiami ^_—.» ^. — 
mirti pavergtieji. Įtik kaip susisiekimo priemonei "į 

. . . . , . . ;_., ,. . I atvykti į Dainavą ir atvykus turi * | 
Klėteles sienos išklotos l.etuvai-j ^ ^ ^ a m o m o b i l - u a i k š t • . i*&-

cių audiniais. Rankšluosty įaus- j ^ « M J n i b į k e < , . g v,SQ D a i n a v o } e | 
tas Lietuvos himnas, Amerikos e-

nemaiai knygų nupirko ir iš savo i 
kasos. 

j nepageidaujami ir važinėti nebus 
relis, Lietuvos vytis, koplytėles, | l e į d ž i a m a T ė v a i 
kryžiai, juostos, Rimšos artojas ir ypatingai ma-

daug kitokių liaudies meno kūri
nių. Ypatingą dėmesį patraukė. 
Vargo mokykla. Skautai aiškino, 
kad caro Rusijos laikų vargo mo
kykla, kada lietuviams buvo už
drausta lietuvių spauda, nebuvo 
mokyklų. Nemažiau buvo pa
trauklus velnias rūkantis pypkę. 
Skautų dirbtuvė jau buvo tuo pa
traukli, kad kiekvienas skautas 
dirbo natūraliai, klausimus mie
lai aiškino. Po parodos vyriausia 
įvertinimo komisija apdovanojo 
aukščiausiu žymeniu: Exce!ency 
Avvard ir tuojau, išimtinai, pa
kvietė dalyvauti rudenį Žemės ū-
kio parodoje. 

Per televizijos 4-tą tinklą buvo i 
rodoma skautų paroda, kur ryškiai; 
matėsi mūsų klėtelė su gausiais; 
eksponatais, skautų dirbtuvė. Aiš-; 
kus ant žemėlapio užrašas Lithu-
ania ir bolševikų pagrobti kraštai., 

Vyresniems skautų vadovams i 
ypatinga pagarba ir padėka už' 
taip puikų reprezentavimą Lietu
vos. Per tris dienas budėjo, dir
bo, davė paaiškinimus šie mūsų 
darbštieji jaunučiai skautai: Al-
kevičius, Anužis, Dūda, Gobis, 
Kaunelis. Kiaulėnas, du broliukai 
Nemaniai, Rudis, trys broliukai 
Savickai, Strakšys, Šepetys, Tu
mas, Valavičius, du broliukai Va
siliauskai ir Paškus. Su šiais darbš 
čiarsiais vyrukais plušo skautas 
Algirdas Vaitiekaitis, tad ir įduo
damas aukščiausi žymenį savo 
mažiesiems pareiškė: "Šis žymenis 
užtarnautas jūsų ir reiškiu jums 
skautai gražiausią padėką ir pa
garbą. Reprezentuokite Lietuvą vi 
sur ir visada ir taip mes sulauksi
me laisvos Lietuvos". 

Suž. 

mytes, turėtų suprast! jog :ietuviai 
čia suvažiuoja pailsėti ir atitrūkti 
nuo miesto triukšmo. Todėl prieš 
pirkdami turite žinoti kur vai
kai turės galimybės su jais važinė
ti, o Dainava tikrai ne tam skirta. 

— Linas Gobis paskirtas Min-
1 daugo draugovės Lokių skilties Į 
; skiltininku. 

—Jūrų "Švyturio" kuopos 16 
t uniformuoti šauliai ir ša*iės buvo* 
i nuvykę į Chicagą ir birželio 21 d.: 
[ dalyvavo gen. Daukanto vardo 
| jūrų šaulių kuopos vėliavos šven

tinimo iškilmėse. Kartu vyko ir 
kuopos pirm. M. \ 

upnaj 

— Į varpininkų suvažiavimą 
Union Pier "Gintaro" vasarvie
tėje iš Detroito buvo nuvykę dr. 
Kazys Karvelis su žmona ir rašyt. 
Vyt. Alantas. 

(sln) 

PATIKSLINIMAS 

Aprašant "Drauge" Nr. 142 
I birželio 18 d. kun. Vlado Stane

vičiaus išleistuves ir minint svei-

Plymouth Vcs!icn! Dusfer 2-Door Coupe 

Kaina nuo $"1,995-00 
25 mylias su vienu galionu 

PLYMOUTH. VALIANT - BARRACUDA, KOAD RUNNER 
G I X , FCRY — DLSTER 

BALZEKAS įMOTOR SALES, INC. 
4030 ABCHER flVENUE — PHONE VI 7-1515 

Dievo Apvaizdos hažiiyzios Kristaus statula pakeliama nuo pasta- l Detroito 
šventoriaus. Kadangi bažnyčia griaunaena. statula bus pastatyta prie 
naujos bažnyčios. Statula auka Stankų šeimos, kun. Juozapas čižaus-
ko laikais. Stovi Balys Bugenis ir Antanas Dainius. Nuotr. S. Butkaus 

NEGALI PAMIRŠTI "GRANDINĖLĖS" 
Vargiai rasime tokių lietuvių, i viacijos rangą, prilygstantį pėsti -

kuriems nepatiktų "Grandinė- ninku generolo, laipsniui, ir visa 
Iė*\ Bet ar ji patinka kitatau- eilė kitų. Visi jie buvo sužavėti 
čiams? Mano žemiau pateikia- "Grandinėlės" programa ir jų 
mas pavyzdys atsakys ir į šį klau- atsiliepimai skambėjo maždaug 

Detroito skelbimai 

PETRAS P U T R I U S 
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus 
"deda 'Plaster Board". Visu rusiu 

r^indu lr sienų plytele* 
12737 Grandmont Rd. netmit 27 

Michigan — Tel. VE 8-4064 

— Kun. Domininkas Lengvi
nas Windsoro klebonas, birželio 
28 dieną atšventė savo 30 metų 
kunigavimo sukaktį. Ta proga pa
rapijiečiai ir kaimynai detroitie 

s:mą. 
Praeitais metais Kanados Lon 

dono Lietuvių sporto klubas 
: "Tauras"' buvo surengęs geriau-
; sių miesto salių pastate grandio-
1 zinį balių su imponuojančia 

š'taip: "Žavinga programa. Pui
kus pasirodymas. Šitokią progra
mą aš galėčiau žiūrėti ištisomis 
valandomis. Puikus būrys jauni
mo, stebėtinai puikus." Pradžio
je tai atrodė nereikšmingas da-

, Ivkas, nes kanadiečiai vra man-
"Grandinėlės" programa. T a m e L | a g a s ir visada randa ką nors 
baliuje buvo nemaža ir ki tatau- | m a i o n a u s asmeniui pasakvti. Ta 
č;u. kurių tarpe net keli universi-! č i a u v ė l i a u b u v o į t i k i n t a , kad 

v 1-3 

'įpstįfe^ 

>r-. 

iving insured savi 

^ * & ? -

"sptS&ndard 
* Įfr a. 

čiai suruošė jam pagerbimo vaišes teto profesoriai su šeimomis. \ t a i n e D U V O v i e n momentinis susi-
ir susirinko jo pagerbti. Nuotrau- ; Ten buvo ir teisių fakulteto dė
koje kun. Lengvinas dėkoja pa- kanas, dekano vyrams pavaduo-
rapijieČiams ir kaimynams det- \ tojas, žymus v izituojantis profe-
roitiečiams už jo pagerbimą 30 . šorius iš Anglijos, visos Kanados 
metų kunigavimo sukakties pro- kadetų viršininkas, buvęs vienas 
ga. \ O R A D aukštųjų vadų, turįs a-

4 mK^^^P jr 

LIETUVIŠKOS MEUODIJOS 
WMZK-FM RADIO BANGA 98 

Antradieniais 
nuo 8—9 

Patrlcta Bandža 
Alfrts Zaparackas 

ketvirtadieniais 
v. v. EST. 

tel. 
M 

278.3265 
549-198* 

VedCjas—RA I.PH J. VAT.ATKA 
I7SM Wartrlefc. D^ro l t , Mieto. 48210 

TEL. 5S7-B550 

1970 3L Rūta K'aune'iyte baigį Detr rier gimnaziją tre
čiąja mokine. Plutos tėveliu irčioliai pagerbė Rūtelę. Iš kairės: V. Ti-
lienė. M. A.mbrasienė, S Kaun^lienė. R. Kaun ]yt \ I. Kaunol's. S. Vai 
nonienė. M Tyla. J. Vasiliaus>as Danielnas, V Kauud s V. Tamošiū
nas. V. Misiūnas. S. Bartkus ir A. Varronis. Plačiau apie Rūtą Kau-
nelytę buvo Drauge aprašyta, 1970 ra. birželi 

i 

žavėjimas ar geras žodis, bet kad 
šis vienetas jiems tikrai labai pa
tiko. Apie "Grandinėlę" buvo 
užsimenama net universiteto po
sėdžiuose: "Aš dar negaliu už
miršti to žavaus lietuvių pasiro
dymo Centennial salėje. Norė
čiau dar kartą tai pamatyti". Bu 
vusieji norėjo dar kartą pama
tyti, o nebuvusieji prašė, kad 
jiems būtų pranešta, kada tas 
vienetas vėl atvyks i Londoną. 

Praeitą vasarą Londone vyko 
visų Kanados universitetų parei
gūnu suvažiavimas. "Grandinė
lės" vardas ir ten buvo minimas. 
Taigi žinia apie gražaus lietuviš
ko jaunimo tautmių šokių vie
netą iš, Clevelando pasklido po 
visą Kanadą. 

Kad ir pavėluotai dabar Lon
done vykdoma rinkliava "Gran
dinėlės" kelionei paremti turi už 
tarnautą pasisekimą. Londonas 
linkėjo š ; :m jaunimo viene
tui sėknr'ngos kelionės ir tinka
mai reprrzentuoti lietuvius Pie-

Nuotrauka. K. Sragausko tų Amerikoje. AS. 

CERTIFICATE 
ACCOUNTS 

KFERRED 
WC0« ?Ult 

ALSO AVUU3LE 

PASS300K 
ACCOUNTS 

to st any 
•M 

ANNUALYiELD ANNUAL RATE MiN. BALANCE j M1N. TERM 

6.18% 
5.92% 
5.39% 
5.13% 

D.UU ^ 
į 

s5,000 ^ ^ 
$1,000 mm 

5.25% s50 — 
5.00% - « 

• Highest savings interest rates allo.ved by iaw 
• Compounded Daily (Paid Ouarterty) 

ASSETS OVtR S145.0O0.000. • RESERVEi L . I l l l l l l i l l i i l i 

FEDERA 
Savings and LOČ n Assc: Bon cl Cn:cago 

4192 Archer Avenue at Sacrarnento • Chicago, Illinois 60632 847-1140 

SERVICES • A Variety of Insured Savings Plar.s • Home - Loans • Christmas C u b Accounts 
Vacation Club Accounts • Trave en Checks • Un ;od States Savings Bonds 

• Free Savings Trar.sfer Service • Free Par- - g 
OFFICE HOURS • Monday & ThurscUy, 9 a. ra to 8 p. m. • Tuescay & Frfdav, 9 a. m. to 4 p. ra. 

• Saturday, 9 a. m. to 12 Noon • VVednesday, no busi nesi transą cted 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1970 m. liepos mėn. 2 d. NUOSTABUS AUGALAS • KITUS SAUGODAMAS 
_, . . 4 . SAVCS NEAPSISAUGOJO 
Pietinėje Amerikoje auga ne- ' 

didelis ankštinių šeimos ato- | Detroite gyvenas VViUlam 
grąžų augalas, vadinamas ge- Į F i n d l a y > k u n s v e r t ė s _ jtaisyda-
dingoji mimoza. Europoje, o ! ma& p r i e ) § v a g y s t e s n u k r e į p t u s 

ta ip pat ir Lietuvoje ,ą dažnai a]i&rmų g į ^ į ^ patyrė 
augina arenžerijose. Ten ji au- v a g y s t ę kai iš jo paties garažo 

^ L A b b i r i L U b U l D t 
P A R D A V I M U I 

Parduodamas valgyklos 

M l S C E L L i N E O l l S 
— I . i i O ^ * A . N 1 ' H > — »lOTfcKla 

pavogė simkvežjnį. Pasirodo, ***** (Formica viršus) 40 co-ga kaip paprasta žolė. 
Nuostabus augalas t a mimo- j kad j i s savo garaže ntbuvo įsi- h u a u k šc io ir 14 pritaikintų 

za. J a palengva paliečiami jos i taisęs aliarmo signalo i r t a i vi- s u o l e l i l i Utools). Skambinkit 
lapeliai, tai jie tuoj ima glaus- sad natūralu, nes ir batsiuvis, n u 0 9 v. r. iki 4 p. p. 493-5522 
t s vienas pi ie kito, nurimus ji i paprastai, vaikšto suplyšusiais ———•—r*"r~:ir,:r*rTT" 
vėl išskleidžia savo lapelius, batais. Kl. 
Jeigu smarkiau užgaunama mi-
mozos lapeliai, ta i ne t ik lape- ; 
liai susiglaudžia, bet ir visas kt- ! WASHINGTONAS. - - Sena-

SIUNTINIAI l LIETUVA 
ir kitus vra^tus 

P. NEDZINSKĄ*, 4065 Archer A\ 
Cbicago. lU. 60632. TeL YA 7-59St» 

Reikalinga patikima moteris - kom
panione prižiūrėti senelę moterį, 

i Gyventi vietoj; 2 dienos ir viena 
I naktis savaitei laisvos. Reikalinga 
i nors kiek kalbėti angliškai arba 

vokiškai. Kreiptis tel. 338-4319 

D C M E S I O GENERAL OFFICE 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI į LIETUVA 

pas nulinksta ir prisiglaudžia tas leido valstybei padidinti sko gŠbSSt**s . lSS5J r t ! 
prie stiebo. Jei purt inamas vi
s a s augalas, tai tuojau susiglau 

rinkimas- Au 
.. televizijos, do 

la lkl 3»t> OU. d o l e r i ų ToklU bU- j ler. certifikatai. maistas, akordeonai 
2608 W. 69th St.. Chkaeo. 111 «0«2V 

TELEF. WA 5-2787 du Nixono vyriausybė galės skoj 
lintis pinigų, kad galėtų apmo- • 
keti visokias sąskaitas. 

Britanijos lordų naujas kancleris Quintin Hogg atvyko su 
žmona į aukščiausią teismą priesaikai. 

savo 

PARENGIMAI CHICAGOJE 
Liepos 4 d. — Marąuet te Į centre. Ruošia Dzūkų dr-ja. 

Parko namų savininkų geguži- — Marąuette Parko namų eiiiui kelis kar tus liečiant j i 
j savininkų rudeninis banketas j grei t pavargsta. Iš pradžių jos 

I lapeliai glaudžiasi greit, pas-

džia visi lapeliai ir nulinksta 
žemyn. Vadinasi, mimoza junta 
lytėjimą, ji lyg pasislepia už
gauta . Vos tik ima lyti, mimo
za tuojau suglaudžia savo lape
lius, kad lietus jai nepakenktų. 

Mimoza jautri ir šviesai. Pvz., 
vakare, kai tik nusileidžia sau
lė, ji susiglaudžia savo lapelius 
ir ta ip praleidžia visą naktį — 
ji miega. Rytą, kai tik pateka Call SHARON — 785-9692; Eves1 

saulė mimoza pabunda ir vėl j and vveekends — 425-7333. 
išskleidžia savo lapelius. ; " " 

Oak Lawn. IU. 5 kamb. namas ant 
ĮftHil m jautrumas ir judė- Pusės akro žemės. Vaismedžiai. į 

j imas labai primena gyvulių ^ j , ! * ™ * 8 8 - S 1 5-5 0 0- S k a m b i n t į 
jautrumą ir judėjimą. Tas pa- | — i 

Liuksus 2-ju buto po 6 kamb. 
namas, 65th ir Arte&ian. Savinin-] 
kas. Skambinti: 436-5135. 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
COSMOS PAK€E1^> EXPEE2S5> 

iLicensed by VNKSHPOSYLTOKG) 
2501 \V. ti9tli St., Ctucago. UI. BO«2» 
3333 S. Halsted, Chicago, ui. 6U608 

Tel. WA 5-2737; 254-S320 
{vairių prekių pasirinkimas, auiomo 
biliai, motociklai, šaldvtuvai, naais 
tas. doleriniai CERT1F1KATA1. 

K. Žukauską* 

• * • ^ v *S~+ V » • • 4 

B E A L E 8 T A T E 

ST. THOMAS MOORE PARISH 
Single level 3; bedroom brick — Fi-
nished basement — Carpeting — Ga-
rage — Plūs extras. 

Priced to sell — only $27,500. 

A. ABALL R00FING C0 
Įsteigta prie* 49 metut> 

Dengiame visų rūttn stogu*. Tai / J R * * , , viTpriVfi L I B T O H I 
! kome arba dedame naujus kamlnua UHAZI^, V ĮŽULNIOJ ivUKlEUJ,, 
' rlnas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Is lauko. Taisome mūra "tuck 
pointinr'. Pilnai apsidraudė visa* d i n a tokius dalykėliu* gražiai, grei 
darbas garantuota- tai ir prieinama kaina 

Tel. - U 1-6047 D B A D G A S 

J E I G U J U M S R E I K I A 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės \ "Draugą", kuris spaus-

Apskaičiavimai nemokama 
Skambinkite bet '-oriuo laijk 

APDRAUDŲ AGENTCRA 
Namų. Gyvybe* 
sveikatos, bizni-
automobilio. 

4545 \Vest 63rd Street 

OHICAGO, ILLINOIS 6062b 
« . * - - • » • - • » - • - • - • • • » • " • - • - ' 

PatotcioM tštrfmo-
kejlmo ^aiyuo-

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233: 

našumas aiškėja dar i r iš to, 
kad ji ilgai judėdama nuvargs-

j ta , kaip ir visi gyvuliai. Ją pa- _ _ _ _ _ _ _ 
14 metu senumo 3-ju butų namas .ĮĮ-*- - • s*~'-~tacy ?* 

,...,. - ,d_Ujos•̂ if1 t̂%__S_air2k___:i l o v i i i 
Liepos 4-^> d. Moksleivių parapijos salėje. kapeliai glau_aasi greit pas- g a r a ž a s ^ng pfmų ^ ^ S E R £ N A S „ ^ ^ ^ ^ „ 

ateitininkų rinkiminis suvažiavi- spa i^ 31 _ Lietuvos duktė- i kum — vis lėčiau ir galų, gale tpy. Virš $60,000. Apyl. Marąuette kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
mas Dainavoje. Į rų dr-jos tradicinis rudens ba- \ v i s a i nustoja glaudęsi __ ji pa- road ir Sacramento. Informacijai dimai ir pilna apdrauda. 

Liepos 11 d. — Chieagos Ang- ' i : u s jaunimo centre įvargsta . Bet pavargusiai reikia 
Ii jos liet. klubo gegužinė J. Bu- % d _ M a r i j b e n . | duoti š ^ J i e k pailsėti, ir pas-
čo sodyboje. Idradarbių Chieagos aps. žaidi- ******> , f ^ . T * * — i r 

skambinkite 434-6640 2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

- Chica-
stovykla mų popietė vienuolyno svetai

nėje prie "Draugo". 

išsklės savo lapelius. 

Lapkr. 7 d. 
Mimozą galima, kaip ir kiek-

Ateitininkų vieną gyvulį, užmigdyti chloro
formu ir tuo atimti jos galybę 
jaust i , judėti. Ją pasta to po 
stikliniu antvožu ir ten padeda
m a chloroforme 

j au veikia j mimozą ir ji visiš
kai nustoja jautrumo ir nebe
gali judėti. Po to galima ją 
kiek norint purtinti — jos la-

Ir tik 
atsigaivinusi tyrame ore, ji vėl 
pradeda jausti, vėl glaudžia la-
Dekus. J . Mškns 

This year about 
115,000 people worft 
listen to Smokey. 

Liepos 11—25 d, 
gos l'et. skautų.-čių 
Rako stovyklavietėje. 

Liepos 12 d. — Liet. televizi 
jos ruošdama Lietuvių diena Bu- "endraugių rudens balius Jau-
čo darže. f™ c e n t r e ' 

Liepos 19 — rugp. 2 d. —į — Cicero jūros šaulių "Klai-
Mergaičių stovykla Dainavoje,; pėdos" kuopos balius B. Pakš- ^,^/eUanlmmo garai^tuo-
vedama Nekaltai Pradėtosios į to salėje. 
Marijos seselių. Lapkr. 8 d. — Alvudo vaikų 

Rugp. 2—9 d. ateit ininkų ! teatro statomi A Kairio "Du 
sendraugių stovykla Dainavoje, broliukai" Jaunimo centre. 

Ru_n 21 23 d. Vvčiu Lapkr. 14—22 d. Dail. Z. , 
ivugp. -x A,O u. — vynų *™r™ peliai vis vien nesiglaus. Ir tik 

seimas Chicagoje. . >odeixienes tapybos paroda „ , , ^ , 
Rūgs. 3 d. _ Marąuet te : Ciuri. galerijoje. Ruošia Fižis-

Parko namų savininkų geguži- ; terių skautų s-gos Chieagos 
nė Bruzgulienės sode. | skyrius. 

— Rūgs. 4^—7 d. Ateitininkų, Lapkr. 14 d. — Senojo Ang-
federacijos kongresas. j Ii jos liet. klubo dešimtmečio Marijos aukšt. mok. auditorijo-

Rugsėjo 6 d. — '-Draugo" iš- banketas B. Pakš to salėje. je . Ruošia "Margutis". 
vyka — piknikas Bučo sode. Lapkr. 28—29 d. — D. La- _ ALRKF seimas (kongre-

Rugs. 13 L. B. Cicero apy- pinsko opera "Miguel de Mana- sas) Marąuette Pa rko parapi-
linkės ruošiamas Tautos šven- \ ra" ir M. K. Čiurlionio " Jū ra" jos salėje, 
tės minėjimas parap. salėje. j -

Rūgs. 19 d. — Dzūkų dr-jos 
vakaras —• balius Jaunimo cen
tro statybai paremti J . C. salė
je-

Rūgs. 26 d. — Liet. moterų 
klu'cų federacijos Csicagos klu
bo parengimas Jaun. centre. 

Spalio 3 d. _ LB. Brighton 
Pa rko apylinkės rudeninis links 
mavakar is B . Pakšto salėje. 

— L B Cicero apylinkės meti
nė vakarienė. 

Spalio 10 d. — Chieagos An
glijos liet. klubo metinė vaka
rienė B. Pakš to salėje. 

Spalio 4 d. — Seselių Pranciš-
kiečių rėmėjų seimas Šv. Jurgio 
parap. salėje. 

Spalio 19—11 d. — Putnamo 
seselių rėmėjų ruošiama madų 
paroda Jaun . centre. 

Spalio 10^—18 d. dailininkų 
Al. ir EI. Marčiulionių dailės 
darbų paroda Čiurlionio galeri
joje. 

Spalio 17 d. — Vytauto D. 
šaulių kuopos rudeninis balius 
B. Pakš to salėje. 

— "Laiškų Lietuviams'' me
tinė šventė Jaunimo centre. 

Spalio 19 d — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų 51 metinė vaka
rienė Marijos aukšt. mokyklos 
patalpose. 

spalio 23-25 d. Lietuvos paš
to ženklų paroda S t . Balzeko 
liet. kul tūros muziejuje. 

Spalio 24 d. — Liet. gailes
tingųjų seserų s-gos metinė va
kar ienė B. Pakšto salėje. 

Muzikų iieiraas — Kipro. 
An tano ir Miko Petrauskų mi
nėj imas — akademija Jaun . 

Mur. bungakm-. 6 kamb.. įrengtas 
skiepas 60 ir Francisco. 

1% aukšto. 6 ir 5 kamb. erdvūs 
butai Modern. virtuves ir vonios. 
Prie pat Marijos mokyklos. 

Insurance — Ineom«" Tau 
Xotary Pnblir 

Š I M A I T I S REALTY 
2737 W.43rdSt.,CL 4-2390 

6 kamb. mūr. bungaIow pri 
s u š l a p i n t a j t o s i r California. Gazo šiluma, 

$20.900. 

67-
2-jų 

auto garažas. 
m kamb. mūr. bungalaw prie į 

71 ir Rockwell. Gazo Šiluma. 2 auto i 
garažas. $18.500. 

2 butai po 6 kamb. prie 69 ir 
Washtenaw. Atskiros gazo karšto , 
vandens šilumos. 2 auto garažas. 
$27,900. 

2-jų būta po 5 kamb. modernizuo- I 
tas medins prie 67 ir Talman. Gazc ' 
šilima. 2 auto garažas. $18.500. 

LEONAS HUi ESTATE j 
LNOGME TAX - NOTAJUATi? į 

IMIGRACIJA 
?l$!i W 71st «t _ THL 925-GC15: 

T E L E V I Z I J O S 
spaivotos ir paprastos, radiju; 

stereo, oro -eslntavai 
Pardavimas ir taisymą* 

I. M I G L I N A S 
Krautuvė Marqoett« Park< 

2»46 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namo tel — PR 6-1063 

l l l l i l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l iuii i l l i l l i i 

RADIO PROGRAMA 
— o — 

Seniausia Lietuvių Radio Pro-
gramą Naujoj Anglijoj, m stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek-
madieruais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauKa ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J . Minkua, Biznio reika-

i įais kreiptis j : BaJtic ^lorists — 
: gėlių bei dovanų krautuve, 502 E. 
] Broadvvay, So. Boston, Mass. TeL 
\ AN 8-0489. Ten pat gaunamas b 

dienraštis Draugas. 
llllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIIIIIIHI 

Variety of duties include light typ-
ing. filing, ansvver phones, etc. 

Pleasant small office in Skokie. 

Good salary and benefits. 

FOR INTERVEEW 
CAIX MR. ARNESON OR 5-3300 

CIT1ES SERVICE 
OIL C0MPANY 

HELP ~vi&iwmir^ VYRAI 

U v e and work year round 
in California 

OETHOTIST _ CERTIFIED — 
OR ELIGEKLE 
Openings f o r 2 

$10,000 a year t o s ta r t 
40 hour week, hospital plan -work 
for a small friendly company. Steady 
Employment. Write in Confidence. 
apply or call: 

JOHNSTON- ORTHOPEDIC QO. 
2585 Shattuck 

BERKELEY. CALIFORNIA 
TEL. — (415) 843-2488 

Call before 7 p. m. 

ENAMELER — 
HARD FIRED EXP. 

H. C. SCHMIDT OO. 
429 West Superior 
TeL _ SU 7-6088 

ĮSIGYKITE DABAR! 

CONTRACTORS 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame vtsų 
rūšių grindis 

i BIBNY8 — Tel RE 7-5168 

Don'tbe one of them. 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimą? - Income Tax 
Notariatas Vertimai 
APDRACUC AGENTCRA 

BE LL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. KedzU Ave. — PR 8-22SS 

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

JIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBUC 

4259 S. Maplewood A v., CL 4-74^ 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus 

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050 

REZIDENCINIAI, g 
3KOMERC1NIA1, 

MEDICINOS IR 
3 KITOKĮ PASTATAIS 

USn West 8Mh dtoMl 
T*l H E 4 - 7 4 © I 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieniniu ir vietinių auto taisymą* 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas. 

TeL GR 8-S1S4 arba GR 8-335S 
Savininkas Jr^naa (.loe) Jaraiti* 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiau^ ai skaitomas lie
tuviu dienraštis. Gi skelbimų kai-
aos visiems prieinamos 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — j 
naujus ir senus namus. Stog-ų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
H~EATTXG & SHEET METAI, 
4444 S. Western, Chicago 9, UI. 

Telefonas VI 7-3447 

D e M 

RENĖ RASA 

MEILĖ TRIKAMPY 
Apie šią knygą, kuria išleido 

Liet. Knygos klubas, yra tokie at
siliepimai: 

Pranas Naujokaitis: 
"Problemos pinte pinasi... in

triga pririša skaitytoją ir veda 
nepaleisdama nuc pirmo pusla
pio iki paskutinio..." 

P. Venclova: 
"... romano stilius paprastas, 

ler.jrvas, skaitytoją iš karto pa
gauna." 

St. Rastonis: 
"Romanas yrs įdomus ir tinka 

vyresniems moksleiviams, stu
dentams ir visiems, kurie mėgsta 
lengvesnę grožinę literatūrą." 

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3.00 dol. 

Prie knygos kainos Ilinois gy
ventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams. 

Perskaitę "Draugą", duo
kite ji kitiems pasiskaityti. 

S I O ! 

HMM mmmsmm 

R E A L E S T A T E 
>. -šS3^^&įį£ J^<^9 

SALES • I0RT6A6ES • HANAGEMEKT 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
i. LIEPONIS 

F U R N T U R E C E N T E R. I N C 
Marąuette Pk., 621 f So. Western PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitotn dienom nuo 
9 iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais uždaryta. 

S^x R-rTžffT 

A LL A SA TAS - t i t U i 0 * 
*»ta office 5727 W. Cermab RcL Ocero, Elinois. TeL OL 8-223S 
Tarime šimtus namu Benryne, CSceroj, Rivemnde, La Grange Park 

tr kituose vakariniuoee priemieačkioae. Prašome užrukti ! mūsų Utal 
es ir ^eirinkti U katalogo. 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
8240 SO. HALSTED STBEET Telef. — CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVTZLTOS. 

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
KPAT/VOTOS TFT.EVTZTJOS APARATAT 

I H i G 

Remembet onį JTOI can preitmi forest fires. 'Hį 

NERIS REAL ESTATF 
Persikėle j naujas patalpas 

3009 W, 83rd STREET TEL 47 i 413* t 

H 
P s i d 

PASSBOOKS 

5'/2% 
$1.000 mlnimnm 

INVESTMENT BONUS PULS 
Savings 

R A T 
Q o a r t e r l y 

E S 
6% 
O mini i 

CERT 
5 3/4 % 

S5.0O0 minimum 
YEAR CERTTFTCATE 

$1.000 minimum 
1 YEAR CERTIFICATTE 

Insured to $20.000 
Hignest reservm 

BRIGHTON SAVINGS & L0AN ASSOCIATION 
4071 Archer Avenue Chicago, Illinois 60632 

file:///Vest


.lis vėl bus išr inktas Atstovų ( bos santrauka) Rousselot vėl 
rūmų nariu. Je i tik bus išrink- [ t ituluojamas kongresmanu. 

John H. Rousselot y ra puikus 
'vras. didelis art ikomunistas. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1970 m. liepos mėn. 2 d. 

tas, j is uiims neseniai mirusio 
ko-gresma: o Glen Lii scomb 

\ 

rT*T("n"] K ko m'sneiKimo įen 
"Draugo" birželio 22 d. nu - ' kietis. Tikiu, kad jis t ikra i bus 

mery (po nuotrauka . skutimą išrinktas į Atstovų rūmus, bet 
me puslapyje) Roasseict titu- ? ;ac meiu jis tekiu d a r nėra. 
iiojaaBas JAV kongreso nariu. 
"Draugo" birželio 23 d. nume
ryje (pirmame pu£ apyje — 
:en duodama jo pasakytos kal-

Kai minėjimui vadovavęs as-
muc jj pavadino "congressrr.an 
-e 'ect", pats Rousselot patiks
lino j "candidate". «J. A. 

. — * 

VIKTORUI IR PONIAI 
KELMELIAMS, 

UOŠVE! ir MOTINAI mirus, 
gilię užuojautą reiškia 

JOTAMS ir STASE KAZLAI 

Hartfordo lietuvių šeštadieninės mokyklos "švyturys" mokiniai meldžiasi mokslo metų užbaigimo mi-j 
šiose birželio 13 d. šv. Trejybes bažnyčioje, Hart forde. Nuotr. A. Dziko; 

DVASININKAI - BUVC KALINIAI 
PAS ŠVENTĄ TĖVĄ 

piezius 
kinimus ir linkėjimus Lenkijos 
katalikų Bažnyčiai ir visai tau
tai kar tu ir ypatingą apaštalini 

Popiežius Paulius VI-sis spe- kurias šventasis Tėvas aukojo palaiminimą... 
cialioje audiencijoje priėmė 215 ; Švenčiausios Marijos — Vilties j Lenkijos kunigai buvo priim-
Lenkijos kunigų ir 5 vyskupų ; karalienės parapijoje Romoje, ti Vatikano valstybės svarbių 
grupę, atvykusią iš Lenkijos Kulminacinis Lenkijos kunigų asmenybių. Jie dalyvavo ispanų 
dalyvauti popiežiaus Pauliaus maldingos kelionės į Romą punk kunigo San Juan de Avila kaso

tas buvo susitikimas su popie- nizacijos iškilmėse. P D to Len-
žium Pauliu VI specialioje au-; kijos kunigai baigė savo mal-
ciieneijoje, Vatikane. T a proga I dingą kelionę j Romą ir išvyko 
Psiulius VI ypatingai nuoširdžiai j Veneciją. Trumpai sustoję Aus 
pasveikino Lenkijos kunigus ir iri jos sostinėje Vienoje vėl su-
jų vyskupus, prisimindamas grįžo i Lenkiją. 
tuos nepapratus įspūdžius, ku- Į 
riuos jam paliko pirmaisiais ku- | 
mgystės metais lankymasis Len j 
kijoje. Paulius VI da r kar tą! 

Netiesa, k a d nVręs negyvena. Jis gyvena mūsų širdyse ir min-
, I cyse. o jo šviečiantis pavyzdžiu gyvenimas b3i jo nuveikti darba i . 
| nors ir kaip norėtumėm užmiršti, vistiek visados ka lbės mums.. . 

Liepos 9 d. aaeina 2 metai, ka ip užbaigė tremties kelią — pra
dedant Lietuva, kurioje dirbo parapi jose ir gimnazijose — per V o 
kietiją. Di l ingeno stovyklą, kur ią organizavo bei dvasiškai a p t a r 
n a v o — iki Det ro i to , kuįame tyl ia i dirbdamas lankė, guodė ir pa
dėjo visokiuose reikaluose t remt ies vargus nešančiam lietuviui — 
veiklus darbuotojas , dobė ja s ir šelpėjas įvairiose organizacijose — 
vienas iš D a i n a v o s jaunimo s tovyk los steigėjų ir pirmasis jos Ad
ministratorius — gilus kunigas ir taurus lietuvis 

iAIŠKAI "DRAUGUI JGUFĮ 

VI-jo kunigystės 50-jų metinių 
minėjime. 

Tai pirmoji, didžiausia Len
kijos kunigų grupė, aplankiusi 
Popiežių po 1938 m. Pažymėti
na, kad visi jie II-jo pasaulinio 
karo metais yra buvę nacių kon 
centracijos stovyklų kaliniai. 
P r i e š ' atvykdami j Italiją jie, 
kaip maldininkai, aplankė buvu
sias koncentracijos s t ovyk l a s ' r ; U r c d ė - ^ P ]a-hai Lenkijos 
Dusene, Mathausene ir Dachau Bažnyčia yra brangi jo širdžiai i 
kur jie meldėsi už žuvusius bro- i r fcek džiaugsmo suteikia ypač j 
liūs ir padėjo gėlių vainikus žu- j paskutiniu metu ;'o kunigystės į 
vusiems pag-rbti. Bachau kon- sukak t ies proga gaunami ta ip; L c s Angeles pabalitečii ko-i 
centracijos stovykloje juos su- £ a u s U 3 Lemajos tikinčiųjų, ku-: m i t e t a g k i a ja į n a visuomenę, ti-
tiko Muencheno arkivyskupas vjįįJr vyskupų sveikinimai bei j tuluodamas John H. Rousselot! 
kardinolas Doepfner ir daugelis ga idos visose Lenkijos bažny-1 kongresmanu. Jis yra buvęs JA i 
buvus ;ų belaisvių iš Čekoslova-; c ' o s e kylančios j dangų... Per- Į Valstybių kongreso n a r y s pra-
kijos, JAV-ių, Brazilijos, Austra į j o k i t e visiems - - pareiškė Po- eityje. Yra beveik tikra, kad 
lijos bei Vakarų Vokietijos. Ta 
proga buvo atidengta paminkli- ' 
nė marmuro ienta, kurioje vo
kiečių ir lenkų kalba įrašyta 
kiek daug lenkų tauta y ra iš- : 

kentėjusi. Vien Dachau koncen- į | 
e 1 

ROUSSELOT DAR NĖRA 
KONGRE?MANAS 

S 
tracijos stovykloje 1939-1945: i 
metų laikotarpyje buvo kalinami 
35.606 lenkai iš 'kurių 10.000 
mirė žiauria mirtimi. Jų tarpe 
buvo kalinami 1.777 Lenkijos 
kunigai iš kurių 858 čia mirė. 

Pasimeldę už mirusius drau-j 
gus Dachau stovykloje Lenkijos 
kunigai ir vyskupai savo maldin 
gają kelionę tęsė, aplankydami 
Prahą Čekoslovakijoje, kur 
kar tu su Pragos arkivyskupijos 
apaštaliniu administratorium 
vyskupu Tomašek aukojo šven
tąsias gedulo mišias Prahos ka
tedroje. Pakeliui i Romą Lenki
jos kunigai buvo sustoję Ferra-
roje, Bolonijoje ir Florencijoje, 
kur buvo iškilmingai sutikti šių 
miestų bažnytinės vadovybės. 
Atvykę į Romą Lenkijos kuni
gai ištisą savaitę lankė šventą
sias vietas ir aukojo šventas mi
šias keturiose didžiosiose Romos 
bazilikose, Šv. Stanislovo tauti
nėje lenkų bažnyčioje Romoje 
ir H-jo pasaulinio karo metu 
Italijoje žuvusių lenkų karių ka
pinėse prie Montecasino. Atsto
vaudami Lenkijos katalikų Baž
nyčią Lenkijos kunigai kartu 
su savo vyskupais dalyvavo Po
piežiaus Pauliaus VI-jo kunigys
tės 50 metų sukakties minėjimo 
iškilmėse Šv. Pe t ro bazilikoje 
bei Dievo Kūno šventės mišiose. 

G Ė L t S 
VestoToms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
G U Ž A U Š R Ų 

2443 TV. 63r«I Street. Chioago. fllinois 
TEL. P B 8-0833 — PR 8-0834 
Beverly Hills Gelio y čia 

[S1GYKITE DABAR ! 

A. f A. ADOLFUI KRIPKAUSKUI 
staiga mirus, velionies žmonai, dukrai Linai 
su šeima ir giminėms reiškiame gilią užuojau 
ta. 

De Soto, Inc. Bendradarbiai: 
S. Briedis, V, Kuzma, P. Ragas, 
A. Ruibys, K. Sekmakas 

I 

A A 

ONA ŠATŪNAS 
RADAVICItTE 

Gyveno 6579 S. Washtenaw Ave., Chicago, Illinois. 
Mirė liepos 1 d.. 1970, 8 vai. ryto. sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Girdiškių parapijos. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Victor, marti Nata-

lie ir Edward, marti Leanora. 2 anūkes: Nata ie Kova r su 
vyru Robert, ir Alexa Tuntland su vyru Terri. brolis Walter 
Radavice. brolienė Anna, ir kiti gimines, draugai l r pažįsta
mi. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje. 2533 
W. 71st Street. 

Laidotuvės įvyks penktad.. liepos 3 d. iš koplyčios 9 vai 
ryti bus at ydėta i Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus1: gimines draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkes. 

Laidotuvių direktorius Donald Petkus. Tel, GR 6-2345. 

Draugo spaustuvėje gali
ma gauti VELTUI mediniu 
pktformeiių (skids). Kreip
kitės į Draugo spaustuvę. 

Mylimam broliui I 

JUOZUI M I N U I mirus, 
reiškiame gilią užuojautą mielai bendra
darbei 

MARIJAI PAUGIENEI 
IR JOS ŠEIMAI 

V, Stankevičius, A. Galinaiiiene, K, Valisni 
E, Barčienė, V. Dagiene, S. Griteniene, 
A. Putenis, J. Jukneliene, Pazerūnieni, 
B, Markiene, A. Kašubiene, B. Barauskiene 

Brangiam prieteliui 
A. f A. 

ADOLFUI KRIPKAUSKUI 
m i r u s , 

jo žmonai MONIKAI, dukrai LINM su vyru, tė
vams, sesutei LAIMAI su šeima ir kitiems gimi
nėms reišk ame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Ale, Stasys ir Violeta Briedžia 
- * * w "y? - " -*»-»*. .r. 

T"* 

KUN. BRONIUS 
DAGILIS 

Šv. M i š i o s už jo vėlę bus a tnašaujamos: Liepos 5 d. 10 v 30 
min. Šv. A n t a n o lietuvių bažnyčioje De t ro i t e . P radedan t l iepos 9 
d. greęorinės šv. Mišios pas T . T . Pranciškonus. Greene M e . ir 
liepos 9 d. Kaune , Lietuvoje. 

Nuoširdžia i p rašome buv. jo draugus bei pažįs tamus prisi
minti a. a. Kun. Bor.ių savo maldose, kad Viešpa t s suteiktų jo 
vėiei Amžiną Šviesą. 

Sesuo, broliai ir giitfcnės 

A. f A. VERONIKA MIKNIUS 
SURDOKAITĖ 

Mirė birželio 30 d., 1970, 8:30 vai. vak. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės apskrities. Ameri

koje išgyveno 60 m. 
, Pasiliko dideliame nu iūdime 4 dukterys: Virginia Le-

wandowski, žentas Alfons. El-sanore Templeton. žentas Hora-
ce. StąUa Moran. ir Anne Seagren, 4 sūnūs: Edward, James, 
VValter ir Stanley. 4 anūkai, sesuo Mary Urbaitis su šeima, 
ir 'liti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Maldos Apaštalavimo. Gyvojo Rožančiaus drau
gijoms ir garbės narė Šv. Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jos. 

Kūnas pašarotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituaniea Ave. 

Laidotuvės įvyks penktad.. liepos 3 d iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta i Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401 

P E T K U S 
MARCUETTE FUNERAL HOME 

— u u i iR 5 u N U a— 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2i33 Wes! 7Jsf Si. Teief, GRsvehiU 6-2345-5 
!4f0 S, 50th &¥€» Cicero TCwnhaII 3-2108-09 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

,*& 

.-^m-
P n m o š i m o ū m i n ė m s , d r a u g a m s ir pažįstamiems, kad 1970 m. 

birželio^ 29 d., ^niaukęs 47 metą amž.. staigiai m i r ė mūso mylimas 
vyras, tėvas, sunūs, brolis ir giminai t is 

^ N W/ 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R, N E L S 0 N 

S a v i n i n k o 

SAINT CASIMIR 
MOMUMENTCO. 
3914 West l l l t h Street 

Vienas blokas nuo kapinių 
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE 

Teiei — CEdarcresi 3-6335 

A, A. 

ADOLFAS KRIPKAUSKAS 
GjTcno 3143 W. 54th Street . Chicjisr". niinois. 
Gimė I-ietii\iije. Amerikoje isįc>\eno 21 m. 
Pasi l iko dideliame nul iūdime žmona MIonica ( . lurčhi te) . duk

tė Virsinija Lina .lureys. žentas I.inas. tėvai Barbora (Truikyte) ir 
Adolfas gyv. Plymoirth. Miehiąran. sosun I,aima Žemaitis, švojteris 
dr . Pe t ras ir šeima P lymouth , >tiehi§an. 2 pusseseres Adele Ver-
biekiene ir Paule Senkeviėiene, pusbrolis Aleksandras Smilga ir 
kiti gimines Chieaaoje ir Kanadoje . 

Kūnas pai- A lažeikos-Kvans koplyčioje. «8*"> S. A\estem Ave. 
I-aidotnves i\ vks penktad . . liepos 3 d. iš koplyčios 8:45 vai. 

ryto bus atlvdeta-- i šve. M. Marijos Nekalto Pras idėj imo parapi
jos bažnyeia! kurioje Įvyks gedulingos pamaldos nž veBotJc,r. sielą. 
P o pamaldų bus nulydėtas j Lietuviu šv. Kazimiero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame v i sus : gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose l.-iidotuvese. 

Nuliūdę: ŽMONA. Dl KTf:, TftVAI. 9B0CO IK KITI CMMMM 
Latdotuvin direktorius Mažeika-Kvans. Tel. R E 7-8600. 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P, GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

4330 South Caiifornia Avenue 
Telefonai: LR 3-0440 ir LA 3-9852 

4805-07 South Hermitage Avenue 
YArds 7-1741-2 Telefonas 

10 "į — 20% — 30;^ pigiau mokės i t 
už apdraudą, nuo UErmes ir a u t o m o -

| bilio pas 

FVANK Z1POL.S I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
3208% West S5th Street 

Čbieago. Illinois 
Tel. GA 4-.S654 ir <ilt 6-4339 Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraastas pęrkraustymas 
— Įvairią atstran^ — 

823 WEST 34th PLACE 
Teief. — FRonrier 6-1882 

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 W. 69th Street Tel REpuMic 7-121S 
2S14 W. 23rd Placa Tel Vlrgmla 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. Caiifornia Ave. Tej. LAfavetle 3-S572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S&r, Sn. IMamkm ATB. TeL YArdd 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. Hal*ted Street Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMLN 
3319 *• ytnarnca Ave. TeL YA 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 B 5frt* Ave-, Cieero, Dl., TeL OL 2-1003 



8 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1970 IU. liepos mėn. 2 d. 

x Kostas Scastnas birželio 
6 u. atšventė 75 m. sukaktį. Jo 
duktė Elena -telmokienė suruo
šė puikias vaišes, į kurias atsi
lankė gausus būrys giminių ir 
irtimųjų. Sugiedota Ilgiausių 
metų ir palinkėta daug sveika
tos. Linksma nuotaika lydėjo 
svečius anūko Ąžuolo akordeono 
muzika. 

x L. B. Auroros apylinkė 
yra viena iš veikliųjų Chicagos 
apygardoje. Nepraeina beveik 
aš viena didesnė bei reikšmin- Kelia^e vėliavą mergaičių stovykloje Dainavoje. 

x * Draugas' penktadienį iš
eina su kultm iniu priedu. Penk
tadienį redakcija ir administra
cija dir:s tik ligi 12 vai. d.e-
nos. šeštadienį "Draugo" rašti
nė uždaryta. Sekmadienį veiks 
Kaip visais sekmadieniais. Pir- gesnė lietuvių diena, kad nebū-
madienį "Draugas" išeis kaip tų plačiai paminima vietos ame-
visuomet. r: kiečių spaudoje. Ir apie birže-

X Red. Stasys Pieža su žmo- lio baisiuosius trėmimus plačiai 
na liepos 2 d. išvažiavo į Pitts- buvo paminėta Auroros spau- j 
burg'hą, aplankyti savo sūnų doje birželio 14. Auroros LB ne-
ir marčią. Į Chicagą grįš lie- gausi savo nariais, bet gausi 
pos 6 d. ;savo sumaniais vadovais. 

X Barbora Pocius (Balienė) 
žinoma visuomenininke, ilgame
tė "Draugo" rėmėja, jau 6 sa
vaitės kaip serga. Guli Christ 
Community ligoninėj, 95th St. 
Oak Lawn. kamb. 760. Yra dr. 
A. Sabanienės priežiūroje. Svei
kata po truputį gerėja. 

x Kun. A. Grauslys du šeš
tadienius iš eilės atnašavo šv.' 
Mišias už a. a. Anelės Jaroševi-
čienės, kuri mirė pavergtoje Lie 
tuvoje sielą. Jos duktė su žentu 
ir dviem mažais sūneliais buvo 
per pirmąjį trėmimą ištremta į 
Sibirą, žentas ten nužudytas. 

x "Mieste nesaugu" — jau
nimui skirtos apysakos autorė j x Audronė Arštikytė, ilga 
Danutė Bindckienė, už tą vei- mečio Balto darbuotojo mž. Juo rnes*' k a iP 
kalą laimėjus, premiją čikagiš- zo ir Marijos Aršdkių vyrės- m o ^ s - *** P asmenybės 
kiams gerai pažstama iš litera- nioj.i dukra, šiemet baigė Imma- b r u o i a s stiprėjo ir rysKejo, jam 
tūros vakarų r periodinės spau- culate Heart of Mary aukštes- b e i C O ? i a i l t aukštesniais mokslo 
dos, dalyvaus su savo :eletris- niąją mokyklą VVestchester. Pa- ^ P 1 ^ - 1 9 8 2 m - Rimas baigė 
tika ateitininkų kongreso metu kviesta į National Honor So- R o g e r B 2 C O n a u k s t - m a k v k l { i 
rengiamajame literatūros vaka- ciety. atžymėta lotvnų kalbos k a i ? v i e n a s R iauš ių mokinių, 
re rugsėjo 4 d. Chicagoje. medaliu gavo Illinois valstijos p o t o f studijavo griežtuosius 

stioendiją. Tsip pat buvo atžy- m o k s l u s (pre-medical) Cincinna 

Nuotr. V. Kauliaus. SJ 

RIMAS LIAUBA - NAUJAS 
MEDICINOS DAKTARAS 

Ohio lietuvių gydytojų grupė muose. Cincinnati Lietuvos vy-
vėl praturtėjo, savo tarpan čiai taip pat jį sutikdavo kaip 
gaudama naują medicinos dak- nuolatinį dalyvį ir rėmėją, 
tarą Rimą Liaubą, kuriam buvo 
įteiktas diplomas Cincinnati uni 
versitete š. m. 'birželio 14 d. Jau 

vardu ir kaip artimas šeimos ir 

ATEITININKŲ STOVYKLOJ 
Vyresniųjų Moksleivių ateiti- vilas — "Tautybė", dr. K. Keb-

ninkų stovykla Dainavoje jau lys — "Išradingumas", ses. Ig-
baigiasi. Pažiūrėkim, kaip jau- nė — "Gyvenimo krizė". Daž-
nuolis apibudina stovyklavimą į nai turime ir diskusinius būre-
savo laiške tėvams sūnus Aigi- ' liūs. Netikėsit, bet aš irgi prisi-
mantas. dedu prie diskusijų. Gan sunku 

Atleiskit, kad aš anksčiau ne- ' įgrūsti tiek daug į vieną dieną, 
parašiau, bet negaliu tikėt, kad j bet aš pajėgiu. Be to, Jūsų ne
jau penktadienis. Laikas taip raumeningas sūnus užvakar nu-
greitai bėga — kiekviena diena j ėjo 25 mylias Žygiui už "Atei-
yra pripildyta visokiais užsiė- tj". Ką galvojate apie tai? Da-
mimais. Jūs netikėtute kokį pa- bar turėsit daug pinigų primo-
sirinkimą mes turime. Yra spor- kėt! 
tas, dainavimas (Faustas Stro- j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ua, dainavimo ™kytojas, yra i u ž į m t o s V a k a r a i ^ ^ m ū 
garsus muzikantas), tautiniai R a r t a i s l i n k s m i j ^ į r 

šokiai, Lietuvos atstatydinimas, | ^^ikv; pavyzdžiui, va-
chorelis, drama k a r ^WQ susįkaupimo vakaras. 

Šio žymaus įvykio proga dr. 

H Tff 'sreSnarp fiCrpn ŝ OAO:I , v 
2ibas, "Cincinnati lietuvių vardu, Į laikraštėlis, — _ 

;Mrs. A. Topicz, kaimynų vardu į ( n e t H a m l e t ^ nies mėgir^m pa- ! M i š i o B b u v o lauke prie didžio-
- i. - i ^ kryžiaus ant kalno. Ot, kad 

būtut matę kaip nuostabiai at
rodė 150 žvakių liepsnos, nes 
visas dangus buvo labai juo-

nasis daktaras yra naujųjų lie
tuvių emigrantų vet. dr. Albino 
ir gailestingosios sesers Janės 
Liaubų vyriausias sūnus. Jis 
gimė Luebingen, Vak. Vokieti
joj, kur jo tėvai su daugeliu 
kitų pabėgėlių dalinosi gana ne
lengva dalia, Į JAV Liaubų šei
ma atvyko 1949 m., kai Rimui 
buvo suėję vos 4 metai. Iš pra
džių jie gyveno Bostone, o 1955 
m. persikėlė į Cincinnati, O., 
kur ir dabar tebegyvena. 

Rimas jau nuo pradžios mo
kyklos laikų atkreipė visų dė-

gabus ir darbštus 

ir dr. D. Bieliauskienė, Cincinna Į statyti!), ir pagaliau laisvalai-
ti lietuvių gydytojų vardu. Jau- j *"s-
nasis daktaras savo padėkos žo- j Ž^oma, prikišo dar ir vieną 
dyje, pabrėžė, kad jis labai džiau i paskaitą kasdien, 'bet jos neper-

Liaubo šeima suruošė savo sū-jgėsi galėdamas šitokį svarbų į-Į blogos. Kartais paskaitminkes, ^ 
naus pagerbimui labai gražią jvykį savo gyvenime švęsti su I gražios, kaip Laima Nainy te. Ji 
vakarienę, priėmimą. Priėmime tiek daug ir taip garbingų drau- j kalbėjo mums apie "Ateitimn-
dalyvavo'lietuviai iš Bostono, į gų. Jis ypatingai dėkojo dr.|k% k a i P P° ž m 0 g ų ; K i t o s • * 

Negaliu rašyt daugiau — jau 
laikas eit maudytis ir jei pavė-

Clevelando, Daytono * ^ « ^ 
nnat i i r jie kartu su Liaubų , dytojų draugijos | ^ & ! S ^ S f 2 s ^ « ^ « U I M i . y U ^ O M ^ 
kaimynais džiaugėsi dr. Ramo} priimdamas su ™*™™£J> ^ n u ^ ' v a l y č i u s T "Pa-j gaičių, ir tik 50 berniukų!), 

žinkime laiko ženklus", A. Nor-;darbo nemažai. dk ir aj 
pasiektais rezultatais. Pobūvio I pasiūlymą pasidaryti šios drau-
programos dalį pravedė prof. | gijos nariu, 
dr. V. Bieliauskas, Xavier univ. 
psichologijos katedros vedėjas. Dabartiniu metu dr. Rimas 
Trumpas "sveikinimo kalbas pa- Į I | " * « 3 ^ paėmęs trumpas atos 
sakė dr. E. Drukteinis, Ohio Lie ; toS^ ir nuo liepos 1 d. jis pra-
tuvių gydytojų draugijos pirmi- d ė s dirbti kaip internas 
ninkas, šios draugijos vardu, Akron, Ohio, General Hospital. 

J V 
vet. dr. VI. Bložė vet. gydytojų * ' 

x Vakar dienos vedamajame mėta specialiu laišku The Na-ti miesto universitete. Čia jis 
įsibrovė netikslumas. Sakinys .. , JL ., ... . . . . ... ~ tam pat beveik kiekvieną se-

. Tr . . •,_-!• tional Ment ;cnolarsh:p Corpo- r * , , , ^ , ap:e Kubos šventę turi būti: xr . ._ . . . .T , . mestra ouvo dekano pagerbtų-jT. ~~ J T. T / , . J ration. \ r a Daigus* labai gerais \ A , tZ? •'Liepos 26 d. bus Kubos cuozio- . . _ , _. . . m studentu sąrašuose. Šiuo me-^ paz\-miais Cicero aukštesniąją "Z. , *~. , . . ™ • T, : . . . , . , . , , „ ., , tu jis buvo įtrinktas j Ph; B-̂ ta 
l;tuanist.kos mokyklą. Pnklau- _ •* . . * . 

^. .", x. * •• i\??.va. gaoiujų universiteto 
so Cicero ateitininkų Šatrijos x --/^- ° , .7 J ^ ' , , • . _ g. . ,.. „ JL. studentų brolną. ;?avo :aka-cKtetui. Ruor asi studiiuoti Ilu- , , . " . „ . 

laurato laipsni Rimas 

ji revoliucinė šventė, šiemet jai 
priduota ypatinga reikšmė, su-
kviečiant Kubos ambasadorius, 
įgaliotus rnir.isterius iš įvairių 
pasaulio kraštų. Tačiau pasau
lio spaudoje, ne taip, kaip se
niau, šiemet ši šventė artėja be
veik nepastebėtai". 

į.ois universitete mediciną. 
x Inž. Napoleonas Martinka 

su žmona Aldona ir sūnum 
Viktoru birželio 18 d. išvyko į 
Europą. Žada aplankyti daug 

x Aukos f-tiprina mūsų lais- valstybių. Į Chicagą grįžta liepos 
vojo pasaulio spaudą. Po 3 dol. 20 d. 
aukojo K. Biliūnas, Chicago, x Kun. B. Sugintas pasiun-
111., M. Tamošickas, Richmond tė per Balfą už rugsėjo mėn. 
Hill, N. Y., G. Barcauskas, S700 — 16 Vasario gimnazijai, 
VVaukegan, Dl. E. Rauckinas, S2C0 saleziečiams. Punsko g. 
Rochester. N. Y., — 1 dol. Vi- 20 dol. Viso 920 dol. 
šiems aukotojams ačiū už para
mą. 

X Chicagos Britanijos Lietu
viu klubo rengiamas piknikas 
įvyks ateinantį sekmadienį lie
pos 5 d., J. Spaicio darže, 8933 
Archer Rd., \Villow Springs. 
Piknike veiks: Muzika, maisto 
ir gėrimų barai, loterija ir kiti 
įvairumai. Pikniko pradžia 12 
vai. Visus į pikniką atsilankyti 
maloniai kviečia Chicagos Brit. 
Liet. klubo valdyba. (pr.) 

X Augustinas Ašoklis, Cce-

gavo 
1966 m. ir po to tęsė studijas 
Cincinnati univ. medicinos mo
kykloje, kurią baigė taip pat 
su pasižymėjimu. 

Dr. Rimas Liauba gyveno ir 
augo Cincinnati mieste, kur yra 
tik maža lietuvių grupė. Dėlto 
jis neturėjo progos nei eiti lie-
tuviškon šeštadienio mokyk
lon, nei dalyvauti aktyviame tau 
tariame gyvenime. Nepaisant to, 
jis rsdo laiko namuose išmok-

savininkų t i n e a lietuviškai kalbėti, bet 
narys, su 

CHICAGOJE H* APYLINKĖSE 

PADEDA ŽEMĖS 

DREBĖJIMO AUKOMS 

BD32E GIMNAZIJOS 
MINĖJIMAS 

Biržų gimnazijos 50 metų su 
kakties artėjimas buvo labai 
aktualus ir niekada nepamiršta
mas klausimas Biržėnų Klubo 
metiniuose ar eiliniuose 

Austrijos kataliKų artimo glo rinkimuose. 

ro Lietuvių Namų 
draugijos valdy'oos 
savo žmona birželio 29 d. irskri- k a s ve-;kimas ji visada domino 
do šešioms savaitėms atostogų n n o r s g t o l i j ^ stengdavosi 
i Europą, kur numato aolankyti: , , _ «, _ , : . , . . , - / jame dalvvauti. Jis dalvvauda-kai kuruos įdomesnius kraštus * 
ir pabuvoti pas savo gimines bei:v<> lietuvių studentų suvažiavi-
artimuosius. | muose, stovyklose ir paruoši-

ir rašyti, ir skaityti. Lietuviš-

Dr. R. Liauba 

i:os organ zacija Caritas be 
anksčiau pasiųstos didelės pa
galbos žemės drebėjimo katas
trofos ištiktiems Gediz miesto 
gyventojams Turkijoje padėti, 
šiuo metu įrengė ten laikiną 
mokyklą, kurioje be pastogės 
tikę tūkstančiai moksleivių ga
lės tęsti moksią. Iš viso Gadiz 
mieste ir apylinkėse žemės dre
bėjimas sugriovė 23,000 pasta
tus ir 6,000 pažeidė padaryda
mas juos oavojingais gyventi. 

Prieš dvejus su puse metų 
klubo eiliniame žiemos susirin 

• apimančia: Biržų gimnazijos 
j kūrimąsi, jos kultūrinę reikšmę, 
gyvavimo laikotarpį. Minėjimo 
vieta, tikslus laikas, kvietimų 
platinimas — bus skelbiami vė
liau. 

Buvę Biržų gimnazijos auklė-
" ; tiniai maloniai kviečiami prisi-

: dėt prie šio minėjimo rengimo 
ir gausiai jame dalyvauti. 

Norintieji talkininkauti ar 
kime; Biržų gimnazijos sukak- gauti platesnių informacijų, krei 

CHICAGOS ŽINIOS 
INFLIACIJA ER BEDARBIAI IŠ LĖKTUVO PAGAVO 

ŽEMAI SKRENDANČIUS 

Illinois policijos lėktuvas pa-

JAV LB Vl-sios TARYBOS RINKIMŲ 
VYRIAUSIOS KOMISIJOS AKTAS 

Milton Friedman. Chicagos 
universiteto profesorius ir eko
nomistas, neoficialusis prez.den- stebėjo tris smarkiai lekianč us 
to Nixcno patarėjas, kalbėda- automobilius tarpvalstybiniu 
mas televizijos Meet tįhe Press greitkeliu nr. 57 prie Steger rd. 
programoje, pareiškė, jog kraš- Radiju apie tai pranešta patru-
tas jau pergyvena švelnią rece- iiams, kurie sulaikė vairuoto-
siją, kad infliacija nebus naga-1 jus. Viena mašina lėkė 100 my-

ties minėjimas vėl buvo svars
tytas, ir nutarta tuojau pradėti 
minėjimo paruošiamuosius dar
bus. Beaptariant minėjimo po
būdį ir mastą, prieita išvados, 
kad Biržų gimnazijos minėji
mas — suruoštas tik Biržėnų 
klubo ribose, neatsiektų patei
sinamo tikslo, kai Biržų gim
nazijos absolventų, gyvenančių 
Chicagoj ir apylinkėse, yra žy
miai daugiau negu B. klubo na
rių. Rasta išeitis — kviesti vi
sus buv. Biržų gimnazijos auk-
lėtmius ir mokytojus, gyvenan
čius Chicagoj ar užmiesčiuose, 
į viešą pasitarimą, kad gimna
zijos minėjimas įvyktų kiek 
galima pilnesnis. Aktyvesnių 
klubo narių iniciatyva, toks 
pasitarimas buvo sušauktas ir 
įvyko prieš pora metų B. Pakš-

piasi: P. Bružas, 5600 S. Camp
bell, Chicago. Dl. _ 60629. Tel 
434-7893 arba A. Matuzas, 
8208 S. Washtenaw, Chicago, 
IU. _ 6C652. Tel. 4348236. 

A. M. 

IŠARTI IR TOLI 
' • ; 

— Aida Smalmskaitė, gabi 

X šiąnakt miegosi kaip kū- J A V ^ yi-sics tarybos rin- New Yorko apygarda nedaly-
dikis: įsigyk gerąjį Emerson k i m a r a s praėjus ir rinkimų tai- vavo rinkimuose. Rinkimų ko-
vėsintuvą pas Gradinską, 2512 
W. 47 St., FR 6-1998. (sk.) 

Kazys A. Vasaitis 

to salėje. Minėjimu suinteresuo
tų dalyvių skaičius — didesnis Soubhfieldo (Detroito prie-

1S. . .-, , . , ;.. , ... , . . . . . negu tikėtasi. Buvo pareikšta imiest.) 11 klasės moksleivė, bu-
leta oirma nepasireiSKus didės- rų i vai. greičiu, kitos dvi ze-, , . •_. \ . . ,« , . - , . - „ , ' • , , . , . - . . ., . ų.* . . s . . . , « . ,. daug .r ivarnų _ teigiamų nuo- V o atrinkta ir birželio 18 d. su mam ceaarbių skaičiui net iki;mai tiesiog skndo 120 myhų i . .-, . ~.- •, J " ,. ,>. .̂  , . , . - _ . . , . . . ' ' „ . , • / , . . • momų, pasiūlyta gražių planų d.deliu džiaugsmu išskrido i 
6 procentų i r daugiau sumaze- greičiu. Vairuotojai nusistebėjo,;-., Z^l*^ «,^&iiT*,« T^K,-I ^ , - *•• - « -i -t-
4..„ j . . , . . „ f , . , ,A • , ! a e l rentgtrno minėjimo pobu- Vokietiją, Kaip "pasikeiUmų 

" " " " K^d jų manymu nekaltai skren- ,.;- u^- o^™+-ir«, rsrvvrvo^-^a J /-T, . -j , Z • * 
! . J^ ~ - dzio oei apimties, (gimnazijos studente . Aidą labai domina 

minėjimui konkrečią programą, kalbos, ypatingai vokiečių — 
laiką rr vietą parinkti buvo čia , kurią jau pusėtinai yra pramo-
danti apie parengiamuosius dar | k u sį . T o j e s t udentų pasikeitimo 

i pat sutelkta komisija, pasiža- \ p r o gramoje Aida yra apgyven-
Pernai Amerikos nepriklau- j bus informuoti pasitarimo da- o^nta viecioje vokiečių šeimoje, 

somybės šventės dienomis Chi- | lyvius ir visuomenę spaudoje | c įog š e i m o s nariai žada jai 

jus produktyvumui. 

ENCDvLOPEDIJOS DARBI
NINKAI TRAOUA>n 

TEISMAN 
Britannica enciklopedijos lei

dėjai traukia teisman tris bu
vusius patarnautojus, kaltina
mus pasisavinimu kartotekos 
su 2 mil. vardų. Jie kartoteką 

dąs mažas lėktuvas juos išda 
vė. 

MEK ŽUS ŠIEMET? 

syklėse nustatyto laiko bėgyje misija: 
neesant skundų, rinkimai yra! (pirm.), Vincas Trumpa f vice- I išnuomavo kitoms knygų leiT 

pirm.), Genė Vasaitienė (sekr.), Įdykloms. Dėl to enciklopedijos 
Giedrė Malėnaitė (narė) 
1970 m. birželio 18 d. 

leidėjai turėję 3 mil. 
nuostolių. 

dolerių 
X NAMAMS PIRKTI PA-; laikomi įsiteisėjusiais. 

SKOLOJ duodamos mažais mė-j JAV LB Vl-ją tarybą suda-
nesiniais įmokėjimais ir prieina- ro: Ardys Juozas. Bobelis Ra
mais nuošmčiais. !zys> Borevičius Jonas, Bradū-

Mutual Federal Savings. 2212 naitė Elena, Brazdžionis Bernar-
West Cermak Road. Telefonas das. Butkus Antanas, Dabušis 
VI 7-7747. (sk.) Viktoras, Ivaškienė Ona, Jasai

tis Jonas, Jasaitytė Jūratė, 
Kairys Anatolijus. Kamantas 
Vytautas, Keblys Kęstutis, Ki
sielius Petras, Kleiza Vaclovas, 

Antanas. Lenkauskas 
Edmundas, Matas Stepas. Ma
žeika Antanas, Nainys Bronius, 
Razrm Antanas, Rud:cnė Mari
ja, Rugienius Algis, Ruibytė Vi-

X Lietuviška NEPTI"NO va- talija, Rukšėnas Algis, Saka-
sar\ietė Wisconsine, apsupta oolskis Romas, ;taniškis Julius 
nuostabai gražia gamta ideali Džiugas, Stikliorius Jonas. Stu-' 
vasaros atostogoms. Neptūno kas Jack J.. Suž:rdėlis Eligijus. \ 
vasarvietė ant žuvingo Colum- šlapelytė Nijolė, Vaišnienė Elo- į 
bus ežero kranto. Dėl informa- na, Vileišis Petras. Volertas Vy- ų ^ ^ t ^ mokyklos tėvų komitetas ir padėjėjos. Iš k. j d: 
cijos skambinkit tel. 257-2034. tautas. Zumoak s Povilas. j Danute Noreikienė, "" 

cagoje 8 žuvo automobilių ne-1 ar viešame 
laimėse ir 695 buvo sužeisti. 
Buvo pernai 2,035 avarijos. Po- ! 
hcijos vadas James Conlisk ra- Į 
gina gyventojus būti budriems. 

usirinkime. 

Biržėnų klubas, sekdamas lai-
per pustrečio mėnesio ap
rodyti visas žymesniąsias Vokie 

STIEBAI NESAUGCS 

X Cnion Pier Lietuvių Namu 
«>avininkŲ dr-ja liepos 4 d. (šeš-
tad.) 7:30 vai. p.p. Community 
Hali ruošia nuotaikingą calių. ^ T 
Gros geras orKestras, bus pui
kus bufetas ir kiti įvairumai. 
Kviečiami saviškiai ir svečiai 
atvykti. (pr.) 

Chicagos viešųjų darbų de
partamentas patikrino ir pa
skelbė nesaugiais 12-ka vėlia-

ko įvykius, laukė, kada viešai ti jos vietas. Ji taip pat aplan-
atsilieps Biržų gimnazijos minė- kys ir Vasario 16 gimnaziją, 
iimui rengti komisija ir skelbs kurioje mokytojauja jos dėde 
darbo pasekmes. Rezultatų ne- <*ail. A. Krivickas. Aida, duk-
sulaukiant, gavosi įspūdis, kad ra dail. Stasės ir inž. Stepo 
minėjimo paruošos darbai neju-1 J a l i n s k ų , yra aktyvi lietuviš

koje veikloje, mėgsta muziką, 
dainą, tautinį šokį, vaidybą, po-

Marytė Ruzgienė, 
(sk.) • Dvi vietos lieka neužimtos nes i Uršulė Tavarienė ir Dalia Seferienė. 

Bronė Brazaitienė (pirm. 

da iš vietos. 
Šių metų balandžio 4 d. įvy-

voms stiebų prie O'Hare aen> kusiame Biržėnų ,kluoo susirin- eziją — yra veikli ateitininkė, 
dromo. Stiebus paprastai puošia k i m e dauguma narių pasisakė mokosi skambinti pianinu, dai-
\ėliavos tų kraštų, kurių lėktų- u ž g\ r įų gimnazijos minėjimo nuoja jaunimo chore, šoka "§i-
vai atskrenda į mūsų miestą. ! suruošimo atnaujinimą. Žinoma, lainėje", labai laisv2d suvaidino 
MiTiTilVAS « P4R4TVŽir minėjimas numatytas - kuk- . i r sodriu altu gerai dainavo vie 
MILIJONAS U PARAL1ZIL, ^ į i ažegnė je s k a J ė j e _ y ^ o n o j e iš pagrindinių roMų "Pirš-

Pemai gruodžio mėnesį North n arių iniciatyva rengiamas. Ta- lybos šapnagi.uos", o jos sukur-
Central linijos lėktuvas sudužo m e p a t susirinkime sudaryta ti eilėraščiai jau buvo spaus-
O'Hare aerodrome. Žuvo 28 ke- minėjimui surengti, sekanti ko- elinti "Ateityje". (sln) 
leiviai, 25 išliko gyvi, bet su- misija: J. Jokubonis, K. Mačiu-i — Camden, N. J., liepos 4 d. 
žeisti, šiomis dienomis teismas kas, dr. D. Variakojytė - Fric- Vandos ir Prano Petronių vy-
prpažino vieną mil. dolerių at- ke, H. Pavilonis, P. Bružas. i riausia dukrelė Ona susituokia 
pildo Rebekai Beasley, kuri to- Komisija, talkinama klubo su Bradford Hinkle Šv. Juoza-
je avarijoje visam gyvenimui pirm. A. Matuzo, dirba jau pora po bažnyčioje. Jaunoji baigusi 
buvo paralyžuota. Teisme dar mėnesių ir yra numačiusi minė- universitetą, gi jaunasis baigia 
yra 29 kitos bylos prašančios rimą rengti spalio 3 d. Chica- j medicinos studijas. Varlės įvyks 
beveik 19 mil. dolerių atpildo goję. Minėjimas pramatytas — gražioj tėvų rezidencijoje, 3197 

Nuotr. V. Baltrušaičio I už patirtus sužeidimus. | banketo pobūdžio su programa, Federal Street, East Camden, 
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