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LIETUVOJE

Jėgos nori atplėšti
Čekoslovakiją...
VILNIUS, okup. Lietuva. —
Vilniaus “Tiesa” liepos 24 d.
perspausdino “Pravdos” str. —
“Dėl ČKP CK Prezidiumo po
žiūrio”. Tai Kremliaus atsaky
mas į Prahos Prezidiumo ilgą
atsakymą, kuris ištisai, kaip
priderėtų, nebuvo paskelbtas.
Atsakyme teiškeliamos tik kai
kurios vietos, labiau Maskvai
priimtinesnės vietos.
Tačiau Lietuvos gyventojai,
“Tiesą” skaitydami, galėjo ir šį
kartą patirti, kad “dabartinė
padėtis Čekoslovakijos socialis
tinėje respublikoje tokia, kad
priešiškos jėgos stumia šalį nuo
sociaPstinės sandraugos”. Atsa
kyme ir vėl kalbama apie “de
šiniąsias, antisocialistines jėgas,
imperialistinės reakcijos skati
namas ir remiamas, kurios sten
giasi... restauruoti kapitalizmą
ir kurios užgrobė masinės infor
macijos organus”.

Čilės parlamentarų delegacija
Vilniuje
— Liepos 26 d. į Vilnių iš
Maskvos buvo atskridusi Sovie
tų Sąjungoj besilankanti Čilės
parlamentarų delegacija. Buvo
pavaišinta pietumis ir nuvesta
į “Lelijos” siuvimo fabriką. Oficialus priiminėtojas buvo A.
Barkauskas, vienas iš kompar
tijos sekretorių ir respubliki
nio sovieto posėdžių pirminin
kas. Svečiai davė jam Čilės kon
greso medalį. Delegacijoj buvo
keturių partijų atstovai: ketu
ri krikščionys demokratai, trys
socialistai, du radikalai ir tik
vienas komunistas. (E)
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Numatyta “Vileikos jūra”

OKUP. LIETUVA. — Iš Vil
niaus pranešama, kad Minsko
ir jo srities aprūpinimas Neries
(Vilijos) vandeniu tebėra gy
vas ir aktualus. Per Minską
tekanti Svisločės upė esanti
sekli, nevandeninga, netiekia
Vileikai reikalingo vandens kie
kio. Taigi sumanyta jam duoti
daugiau vandens iš Neries upės.
Šiam reikarui 5 km. nuo Vilei
kos miesto (Gudijoje) bus pas
tatyta užtvanka ir įruošta stam
bi Neries vandens saugykla, —
Vileikos jūra, į kurią bus su
kaupti ne tik upės aukštupio,
bet ir pavasario potvynio van
denys. Iš saugyklos specialiais
siurbliais vanduo bus tiekiamas
Minsko miestui. Kiekvienais me
tais gausiąs 490,2 mil. kub. met
rų vandens. Tokiu būdu Vilniu
je gaunamo Neries vandens kie
kis sumažėsiąs 18%. Specialiu
nuostatu būsią uždrausta fab
rikams teršti Neries vandenį.
(bk)

Kaina 10 a

Parama Biafros
Seimas vyks New Yorke, rugpiūčio 30 — rugsėjo 2 d. — Laukiama delegatų iš dau
gelio Vakarų pasaulio kraštų, net iš Australijos ir Nauj. Zelandijos — Plati progra
ma, daug dėmesio kultūros apraiškoms.

Graikijos režimo min. pirm. pulk.
Papadopoulos,* vakar, prieš jį pasi
kėsinus Atėnuose,
vos išvengęs
mirties.

Pasikėsinimas Atėnuose
Pirmas pasikėsinimas
po perversmo

ATĖNAI. — Vakar įvyko
bombinis pasikėsinimas prieš
Graikijos režimo vyriausybės
min. pirmininką pulk. G. Papa
dopoulos. Jis, grįžęs iš vasaros
būstinės vyko Atėnų gatvėmis
į min. kabineto posėdį. Pačiame
miesto centre numesta bomba
ir ji sprogo vos keliolika met
rų nuo min. pirmininko auto
mobilio. Papadopoulos išliko
sveikas.

Čia pat vietoje suimtas 37
metų amžiaus buvęs karys, lei
tenantas^ laikomas “fašistu”.
Tai buvo pirmasis pasikėsini
mas prieš vieną svarbiųjų 1967
inetų balandžio m. Graikijoje
įvykdyto perversmo ramsčių.

Nauji pasiūlymai
Paryžiaus pasitarimuos
PARYŽIUS. — Vakar į Pa
ryžių grįžo JAV delegacijos pir
mininko pavaduotojas C. Vance, buvęs Washingtone ir prez.
Johnsono ūkyje. Taip pat iš
Hanojaus pro Maskvą į Pary
žių grįžo Š. Vietnamo derybi
ninkas Le Duc Tho.

Seimas — didžiausias Lietuvos galės būti bent mintimi drauge
valstybės atstatymo 50 m. su su šiame seime dalyvaujančiais.
Į šį seimą laukimą atvykstan
kakties viešas atžymėjimo aktas
čių lietuvių bendruomenėse iš
Trečiasis Pasaulio
Lietuvių rinktų atstovų ne tik iš Jungti
Bendruomenės seimas, kuris pra nių Valstybių ir Kanados, bet
sidės Nevv Yorke rugpiūčio 30 d. taip pat ir iš visų Pietų Amerikos,
ir truks keturias dienas, šiais Lie Vakarų Europos kraštų, kuriuo
tuvos Laisvės Kovos Metais yra se yra susiorganizavusios lietuvių
ne tik vidujinis lietuvių bendruo bendruomenės, ir taip pat iš Aus
menės atstovų susirinkimas bend tralijos bei Naujosios Zelandijos.
ruomenės organizaciniams reika Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
lams aptarti ir tvarkyti, bet kartu valdyba turi duomenų, kad iš vi
ir didžiausias šiais metais lietu sų tų kraštų atstovai rengiasi at
vių rengiamas Lietuvos nepri vykti patys, ir manoma, kad šį
klausomybės atstatymo 50 metų kartą vargu kuris iš jų naudosis
sukakties viešas atžymėjimo ak pavaduotojais, gyvenančiais JAV.
tas. Dėl to jis svarbus ne tik lie Posėdžiai atidaromi rugpiūčio
tuvių bendruomenės kasdieninės
30 d. — Svarbūs pranešimai
veiklos aktyviesiems rūpintojams,
bet ir visai lietuvių visuomenei,
Seimas posėdžiaus New Yorko
visiems lietuviams, ne tik išeivi Statler-Hilton viešbutyje. Jau
joje bei laisvėje, bet ir pavergto ketvirtadieni, rugpiūčio 29 d. 6
je tėvynėje bei kitur, kur lietuviui vai. vakare ten bus pobūvis, skir
apie savo ir savo tautos likimą, tas į seimą iš įvairių kraštų atvy
apie dabartį bei ateitį įmanoma kusiems dalyviams susipažinti.
tik tylomis pamąstyti, bet neįma Penktadienį, rugpiūčio 30 d. sei
noma viešai savo nuomonę ištar mas bus pradėtas 10 vai. Šalia sei
ti, jeigu ji nėra visai tokia, kaip mo susitvarkymo reikalų, šiame
Lietuvai primestos valdžios skel posėdyje bus ir Pasaulio Lietu
biamoji nuomonė.
vių Bendruomenės Kultūros Tary
bos pranešimas su diskusijomis.
Atstovai iš daugelio kraštų
Po pietų pertraukos, 3 vai., sei
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini mui kalbės Vyriausio Lietuvos Iš
mo Komitetas imasi jam prieina laisvinimo Komiteto pirminin
mų priemonių padaryti, kad šio kas dr. J. K. Valiūnas, tema —
lietuvių akto turinys būtų žino Laisvinimo kova ir politinės per
mas visiems lietuviams visur: ži spektyvos. 8 valandą — literatū
nodami, kas šio rugpiūčio pasku ros vakaras, kuriame bus pateik
tinėmis ir rugsėjo pirmosiomis die ta mūsų įvairių kartų rašytojų
nomis lietuvių daroma New Yor kūrinių. Su literatūros vakaru
ko miesto vidury, tegu visi lietu bus ir kamerinės muzikos kon
viai visuose pasaulio kraštuose certas, kurį atliks Iz. Vasyliūno

Diplomatiniuose sluoksniuose
manoma, kad abu derybininkai
bus atsivežę naujus pasiūlymus.
Tai, gali būti, paaiškės šios die
nos abiejų delegacijų posėdyje.

Smarkios kovos
Vietname

Švedijoje gyveną Baltijos kraštų pabėgėliai Stockholme drauge su
ir P. j švedais aptaria kovos prieš komunizmą klausimus. Kalba prof. dr.
Birger Nerman, žymus pabaltiečių bičiulis.

SAIGONAS. — JAV
Vietnamo daliniai, 2 dienas smar
kiai kovoję su priešu Mekongo
deltoje, priešui padarė skaudžių
nuostolių. Jis neteko, užmuštais
ar į nelaisvę paimtais, apie 150
vyrų.

Po Prahos-R. vokiečių pasitarimų

Sutarta ūkinio bendradarbiavi
JAV žvalgybos duomenimis,
mo klausimu
vis dar tikima priešui vykdy
KARLOVY VARY, Čekoslo
siant Saigono stambaus mas vakija. — Pirmadienį įvykus še
to puolimą.
šių valandų pasitarimams tarp
R. Vokietijos diktatoriaus W.
Ulbrichto ir Čekoslovakijos par
tijos vado A. Dubčeko, susitar
ta dėl priemonių “toliau plėsti
abipusius ūkinius ryšius”. W.
Ulbricht vakar jau grįžo į R.
Vokietiją.
Šalia ūkinių klausimų (abu
kraštai yra stambiausi rytų blo
ke, be sovietų, pramonės plėt
ros atžvilgiu), svarbią vietą pa
sitarimuose užėmė santykiai su
Vak. Vokietija. Kaip įprasta
rytų bloko kraštų tarpe, bai
giamajame pranešime pareikš
ta, kad būsiančios dedamos pa
stangos priešintis “revanšizmo,
militarizmo ir neo-nacizmo nuo
taikų plėtrai Vak. Vokietijoje”.
Be to, A. Dubček su savo dele
gacija pritarė praėjusią savai
tę Ulbrichto padarytam pasiū
Respublikonų partijos prezidentinis ir viceprezidentinis kandidatai, R.
Nixon (dešinėje) ir Spiro T. Agnew (kairėje) šiuo metu Mission Bay,,, lymui pradėti pasitarimus su
netoli San Diego, Kalifornijoje, svarsto būsimos kampanijos planus. Jie Bonnos vyriausybės įgalioti
numato sutelkti S milijonus šalininkų tos kampanijos reikalams.
| niais.

Šaltai sutiko, vos viena vokiečių

vėliava

gyventojams

vadovaujamas kamerinės muzi
kos ansamblis. Programoj'e Čiur
lionio, Jakubėno, Gruodžio, Ra
čiūno, Budriūno, Gaidelio ir Ba
naičio kūriniai.

Šeštadienį, po diskusij'ų dėl
penktadienio pranešimų, 10 vai.
30 min. bus Lietuvos pasiuntiny
bės Vatikane sekretoriaus Stasio
Lozoraičio, jaunesniojo, paskai Australi.jo&i kariai Vietnamo fronte
ta — Okupuotos Lietuvos padė
tis ir išeivij'a. Po paskaitos
sei
Australijos kariai
mo dalyvių klausimai ir diskusi
jas.
Vietname
Demonstracija automobiliais
Šeštadienį po pietų, 3 vai. —
j'aunimo demonstracij’a
šūkiu
LAISVES LIETUVAI. Demons
tracija vyks automobilių vilksti
ne su atitinkamais plakatais per
miestą į Flushing Meadows par
ką, kur bus iškilmingas demons
truojančių sutikimas, paradas, po
to futbolo rungtynės tarp New
Yorko Lietuvių Atletų Klubo ir
Chicagos Lituaniea komandų.
Tuo pačiu metu, nuo 5 vai., sei
me vyks posėdis, kuriame bus
sprendžiami organizaciniai bend
ruomenės klausimai ir, svarbiau
sia, bus renkama Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba atei
nantiems penkeriems metams, o
nuo 8 vai. vakaro — iškilmingas
seimo pokylis su svečiais.

Kultūrininkų pagerbimas —
Renkama nauja Pasaulio liet.
bendruomenės valdyba — Iškili
mingas koncertas

Sekmadieni, rugsėjo 1 dieną,
10 valandą iškilmingos pamal
dos New Yorko archidiecezijos šv.
Patriko katedroje. 1 vai. 30 min.
Kanados LB pirmininkas A. Rinkūnas seimui kalbės apie išeivijos
švietimo ir kultūrinės veiklos rū
pėsčius. 3 valandą — iškilmingas
baigiamasis seimo posėdis, kuria
me JAV Lietuvių Bendruomenės
tarybos narys dr. Kęstutis Keblys
skaitys paskaitą tema — Valsty
bingumas ir tautiškumas. Po to
bus pasižymėjusių lietuvių kultū
rininkų pagerbimo iškilmė, po
kurios seimas bus supažindintas
su nauja Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba. Tuo seimo
posėdžiai bus baigti. Tada sei
mui, jo svečiams lietuviams ir ki
tiems skaidrėmis bus parodyta iš
sami išeivijos lietuvių dailinin
kų kūrybos paroda, o 7 vai., pa
čiame Nevv Yorko ir visos Ame
rikos įžymiausiame meno centre
(Lincoln Center) bus iškilmin
gas koncertas. Kompozitoriai —
Banaitis, Gaidelis, Kačinskas, Jakubėnas. Solistai — Stankaityte,
Baras, Vaznelis. Prof. Vytauto
Marijošiaus diriguojamas simfo
ninis orkestras ir Alfonso Mikul
skio vadovaujamas Čiurlionio an
samblis iš Clevelando.

R. Vokietijos penkių asmenų,
su W. Ulbrichtu priešaky, de
legacijai lėktuvu atskridus į
Karlovy Vary, oruostyje buvo
susirinkę apie 1.000 gyvento
jų. Minia šūkavo “Dubček, Dub
Pirmadienį, rugsėjo 2 d. seimas
ček” ir... nekreipė dėmesio į at
su svečiais laivu išplaukus Hud-vykusį svečią, Prahos reformų
sono upe į Nevv Yorko užmiestį.
priešininką.
Išvykos programoj — laisvi daly
vių
pasidalinimai mintimis bei
Nebuvo nė tradicinio, rusiš
įspūdžiais,
o 5 vai. apsilankymas
ko papročio — delegacijų va
prie
Laisvės
stovylos, kurios pape
dovams apsikabinti bei pasibu
dėje
Pasaulio
Lietuvių Bendruo
čiuoti į žandą. Visame mieste,
menės
seimas
padės
gėlių vaini
su 50.000 gyventojų, plėvesavo
ką, primindamas miestui ir pašau
vos viena rytų Vokietijos vė
liui, kad Lietuva šaukiasi laisvės.
liava.
(ELTA)
Pasitarimų metu abi delega
JAV Valst. departamentas su
cijos pietavo atskirai ir tik pa
sikalbėjimams pas .baigus įvyko protestu kreipėsi į Š. Korėjos
vyriausybę, nes jau beveik mė
bendros vaišės.
nuo, kai Panmunjome nebuvo
Prahos sluoksniuose nurodo pasitarimų “Pueblo” laivo ir jo
ma, kad abiejų kraštų santy
įgulos paleidimo reikalu.
kiai pagerėję ir sutarta spau
Burmoje įvykus liūtims, teko
doje vengti puolimų, tačiau kri
-evakuoti 36.000 gyventojų.
tikos balsai galimi.

Kovoti su agresoriais, remti
vietnamiečius
CANBERRA, Australija. ,—
Australijos krašto apsaugos mi
nisteris P. Lynch rugpiūčio 11
d. pareiškė, kad Australija ir
toliau su savo įnašu dalyvau
sianti Vietnamo kare. Kalbėjęs
karo
mokyklos pratimuose,
Lynch pažymėjo, kad tas įna
šas reiškia: “kovoti su agre
soriais ir remti Vietnamo gy
ventojus, kol ateis metas, kai
jie galės patys tvarkytis”.
Jis dar nurodė, kad pastaro
jo meto padrąsinantis veiksnys,
tai P. Vietnamo karinių dali
nių sugebėjimas vis paveikiau
dalyvauti kare.

ROMA. — Popiežius Paulius
' VI rugpiūčio 12 d. kreipėsi į
Nigerijos ir Biafros taikos de
rybininkus Addis Abeboje, pra
šydamas teikti pirmenybę “tūk
stančiams nekaltų žmonių, ku
riems gresia badas bei ligos”.
, Popiežius, vengęs liesti politi
nius klausimus, pareiškė viltį,
.kad žmoniškumo vardan bus
įmanoma teikti Biafros gyven
tojams visą įmanomą pagalbą.
Nigerija sulaiko paramos

siuntas
Iš daugelio pasaulio kraštų
lėktuvais siunčiamas maistas ir
kiti reikmenys badaujantiems
Biafros gyventojams. Tačiau
Nigerijos vyriausybė pastaruo
ju metu ne tik neleidžia lėktu
vams skristi į Biafrą, bet ke
liais atvejais juos apšaudė. Ni| gerijos vyriausybė nesutinka,
j kad lėktuvai skristų tiesiog į
i Biafrą, aiškindama, kad lėktuI vais galį būti gabenami ir gink
lai.

100.000 mirusių per vieną
mėnesi
Šveicarijos Raud. Kryžiaus
pareigūnai Biafroje paskelbė,
kad jų žiniomis praėjusį mėne
sį bado paliesti Biafroje mirė
100.000 gyventojų, daugiausia
vaikų.

Berlyne minėjo "gėdos sienos"
sukaktį
415 pabėgo į Vakarus per
6 mėnesius

(reiškė: tie šnipai pastebėjo, kad
1 mes iš sovietų karių perkame
Į JAV ir britų cigaretes ir “PlayV. BERLYNAS. — Vakar boy” žurnalą. Savo ruožtu, ruminėjus Berlyno “gėdos sienos” (sai tas “gėrybes” buvo įsigiję
7 metų sukaktį,
iškilmės į- iš vakariečių karių.
vyko ties siena, Vak. Berlyne.
Laisvę pasirinko 2.824.000
Dalyvavo trijų Vak. sąjungi
ninkų ir V. Berlyno valdžios
Dar prieš sienos įrengimą,
atstovai. Kalbose pareikšta vil 1961 m., 1949 — 1961 m. rug
tis — ateis metas, kai siena piūčio 12 d. iš R. Vokietijos į
bus nugriauta ir abi Vokietijos Vakarus pasitraukė 2.824.000
bus sujungtos.
gyventojų.
Šiuo metu sieną nelegaliai per
Vėliau bėgančių skaičius vis
žengti ir pasirinkti laisvę Va mažėjo. Pvz. 1963 m. laisvę pa
karuose, atrodo, neįmanoma. sirinko 3.692 gyventojai, 1966
Tačiau beveik kiekvieną savai m. — 1.736, gi 1967 m. — 1.203.
tę, rafinuotų kliūčių nepaisyda
mi, laisvę pasirenka rytų Ber
R. Vokietijos
gyventojas
lyno, ar r. Vokietijos gyvento
Braunschweigo
srity
laimingai
jai. Jų tarpe nemaža ir rytų
peržengė
sieną.
Jis
buvo
apšau
vokiečių sienos sargybinių. Per
dytas
kulkosvaidžiu.
pirmuosius šešius šių metų mėnesius pavyko, rizikuojant gy
Šen. M. Mansfield, senato dau
vybėmis, peržengti ar perplauk gumos vadas, grįždamas iš Mas
ti sieną 415 R. Vokietijos gy- i kvos ir Prahos Paryžiuje bu
ventojų.
vo priimtas min. pirm. C. de
Murville. Senatorių lydėjo JAV
Sargybiniai perka JAV
ambasadorius Prancūzijoje S.
cigaretes
Shriver.

Žemės drebėjimo Maniloje,
Praėjusį pirmadienį į Vaka
rus pabėgo rytų vokiečių sar Filipinuose, rugpiūčio 2 d., au
gybinis L. Kirsche. Jis pabėgo, kų skaičius jau pasiekė 329.
pajutęs esąs persekiojamas šni
pų. Spaudos atstovams jis paKALENDORIUS
Rugpiūčio 14 d.: šv. Euzebi
jus, šv. Atanazija, Grintautas,
Pajauta.
Rugpiūčio 15 d.: Švč. M. Ma
rijos j Dangų Paėmimas. Šv.
Tarcinas, šv. Limbanija, Utenis, Rugilė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien
dalinai debesuota, temp. sieks
apie 80 1. F., ryt — debesuota,
vėsu, galimi krituliai.
Saulė teka 5:17, leidžias 7:53.

Joanna Shimkus (Šimkute), lietu
vių kilmės filmų aktorė, jau porą
metų garsėjanti .Europos filmuose,
vis labiau žinoma ir JAV-se. Šiuo
metu New Yorke ir kitur kritikų
teigiamai
įvertinta jos vaidyba
prancūzų “Zita” filme.

DRAUGAS, trečiadienis, 1968 ra. rugpiūčio 14 d. turtinant, V-tosios Tautinės sto
vyklos didžiojo parado vaizdas
keisis — atskiri asmenys ir viene
tai, kurie šiuo metu taip gyvi mū
rem>Es sų
prisiminimuose,
atmintyje
blės, liks tik bendras didingas
iškilmingo parado vaizdas. O vis
dėlto, kai kurie vienetai ilgiau
liks neužmirštami. Atlanto, rajo
no, arba šios stovyklos Žemaiti
jos rajono sesės, visuomet švies
Redaguoja ps Irena Reglenė, 2652 W. 65th St., Chicago, Dl 60629 baltomis pirštinaitėmis, lyg gul
Tel.: 476 - 7089
-iAMLVfc
binai plauks baltomis uniformo
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE.
mis pasipuošę jūrų skautai, aki
nančiai besileidžiančios saulės Skautas Algis Tamošiūnas, vėliavų nuleidimo stovykloje iškilmių me
šviesoje baltomis bliuskutėmis tu, skaito V-tojoje Tautinėje stovykloje puvusių skautų-čių pasižadė
jimą.
Nuotrauka Gintaro Plačo
SESERIJOS STOVYKLĄ APLANKIUS
švies sesės akademikės. O kas gi
užmiršti galės fetromis 'pasipuo
šusius
Bostono ir Canados skau
Takeliu žemyn paėjėjęs pate
Seserijos stovyklon V-tojoje
stovykloje vieną rytą pakliuvau kau tankios lapynės tyliu šlamė tų vienetus? Baltos pirštinaitės Septintoji tarptautinė bių gaminiai Kolumbijoje jau
yra žinomi, nes Amerikos fir
atsitiktinai, trumpai vėliavų pa; jimu bylojančjon Žemaitijon. La arba fetros — nedidelės detalės,
pramones
paroda
mos visame krašte turi savo
kėlimo ceremonijai, o užsibuvau pija,paskandinusi rajoną pavėsy bet jos suteikė pasigėrėtino puoš
skyrius ir daugiausiai savo ga
ten visą pusdieni- Užmiršau ir je ir čįa dvelkia miško ramybė, numo bendram parado vaizdui
Bogotoje
minių
parduoda.
ir
šių
detalių
neužmiršusius
vie

kaip
senovės
padavimų
miškin

pietus ir kad darbas savojoje pa
K. Klastauskas
netus
visuomet
išskirs
Tautinės
goje
Žemaičių
žemėje.
Šion
tylon
lapinėje per kraštus verčiasi. Sese
Šiomis dienomis Bogotos
stovyklos
dalyvių
prisiminimuo

rija šioje stovykloje sukūrė ne kartkartėmis įsiterpia sesės Loros
mieste,
Kolumbijoje, vyksta
užmirštamą Lietuvos kampelį “vargonėliai”, bedūduoją Tauti se.
Tarptautinė pramonės paroda.
VALOME
Gal tai tik sutapimas, gal aš ser nės stovyklos dainą. Smagi daina
Toje parodoje dalyvauja ne tik
FOTOGRAFŲ DĖMESIUI
KILIMUS IR BALDUS
gu nostalgija, bet tur būt kiek ir, atrodo, kad linksmavakaris
Amerikos, bet ir Europos vals
Plauname
ir vaškuojame visų
vieną žygiavusį seserijos stovyk tuoj prasidės. O kas žino, gal
Tautinėje stovykloje stovykla tybių pramonės.
rūšių grindis
los takeliu gaubė ta pati tėviškės šio rajono puošmena — links- vusių skautų ir stovyklos lankyto
/Tenka pažymėti, kad šiais
BUBNYS — Tek RE 7-5168
mavakarį vaizduojančios tauti jų tarpe buvo nemažai fotogra metais parodoje aktyviai daly
nuotaika.
-♦ * -♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Dzūkijos rajonas įsikūręs Rako niais rūbais pasipuošusios figū fuojančių. SKAUTYBĖS KELIAS vauja socialistiniai
Europos
ąžuolyno pakraštyje, tarsi išstum rėlės, susirinkusios prie sodybos kviečia visus prisidėti prie jo skil kraštai. Kaip teko patirti di
A. ABALL ROOFING C0.
tas iš miško tankynės, šykštokas šulinio subatvakario vakaronei, čių papuošimo jūsų įdomesnė džiausią lankytojų dėmesį at
įsteigta prieš 48 metus.
pavėsiu, gal net skurdus, bet šie vidurnaktyje iš tiesų sutrenkia mis stovyklinio gyvenimo, ar ki kreipė Vakarų Vokietijos, Ispa
Dengiame visu rūšių stogus Taiso
me
arba
dedame naujus kaminus, rl
no kvapas ten kaįp Lietuvos lau linksmą klumpakojį. Gal tada tų skautiško gyvenimo įvykių nijos, Olandijos ir Čekoslovaki nas. nutekamuosius
vamzdžius Dažo
kų! Stovyklos vartai — šieno pa prabyla ir odoje išdegintas Že nuotraukomis. Nuotraukas siųs jos paviljonai. Sovietų Rusijos me iš lanko. Taisome mūra- "tuck
polntlng". Pilnai apsidraudė
vigas
stogė. To pat šieno danga pa maitijos žemėlapis, prabyla knyg kite šio skyriaus redaktorės adre paviljonas parodos lankytojus darbas garantuotas.
puošta ir parodėlės palapinė. O nėšiai, atbunda partizanai?...
su. Už prisiųstas nuotraukas mo smarkiai apvylė, nes Sovietų IA 1-6047 arba R0 2-8778
už vartų sankryžos, už šiaudinės
Apskaičiavimai nemokamai
Paviešėjęs romantiškoje Že kėti negalime, bet pageidaujan paviljone be šiaip mažaverčių
Skambinkite bet kuriuo laiku
pastogės, anapus rajono tvorelės maitijoje, patraukiu Aukštaiti- tiems, jas grąžiname. Siunčiant
eksponatų gausiai pasirodė su
plaukia javų laukai, tolumos ir jon, kuri pro medžių liemenis nuotraukas prašome paminėti įkomunistinių leidyklų ekspona
mėlynos pamiškės. Tikra vidudie plazdančiais raštuotąis raudono vykį ir, jei galima, nuotraukoje
tais, taigi komunistinėmis kny
nio kaitroje besnaudžianti tolimo audeklo takais iš tolo į save vilio esančių asmenų pavardes. Neuž
gomis
ir šiaip komunistine li
ji Dzūkija.
ja. Ar tik nebus kruopščiosios mirškite ir fotografo pavardės.
teratūra.
Sovietų Rusijos pavil
.Šalia dunkso išdidi Suvalkija. jaunamartės — Kanados sesės —
joną
žymiai
pralenkė kitų socia
Baltų beržų šlamėjimas ošia se ištraukusios šias tulpėmis lelijo
SUKAKTUVINIŲ METŲ
listinių
kraštų
paviljonai, kaip
sių dainos ritman: jos repetuoja mis raštuotas juostas iš savo krai
Užsieniniu lr
vietinių
automobilių
STOVYKLOS
Jugoslavijos,
Čekoslovakijos
ir taisymas.
Priklauso Chicago Motor
masinį montažą Suvalkijos die čio skrynių ir padabinusios jo
atveju, skambinkite
Dėl didelių nuotolių ir kitų Vengrijos, kurie išstatė gana tiub.ORNelaimes
nos laužui, Aišku, kad masinį, mis Aukštaitijos vartus? Aukštai
6-3134 arba OR 0-3353
Sav, — Juozas (Joel J11 ruitis
nes juk tiesa, kad suvalkietės tu tija, kokia tu nuostabi! Didinga priežasčių nevisi skautai-tės gale gerų ir įdomių pramoninių gari būt mandresnės už kitas. Už ir nepakartojama savo verpstė jo dalyvauti V-toje Tautinėje sto minių bei mašinų.
tat jų ir stalas įmantresnis — Lie mis, indaujomis, kviečių pėdais, vykioje, todėl Sukaktuvinių me-j Turistų dėmesį atkreipė Ko
tuvos žemėlapis nusmaigstytas miestų herbais, skaptuota koply tų stovyklos yra ruošiamos — lumbijos paviljonas. Ypač med
SIUNTINIAI | LIETUVA
skilčių vėliavėlėmis; ir svetainė tėle ir kitomis įrangomis, kurios Atlanto rajono stovykla — Ken-jvilnės fabrikai, pvz. “Coltejer”
OOSMOS EXPRESS
palapinių rate po skėčiu pūpso, dabina kiekvieną rajono kertelę. nebunk Porte, Maine, pas tėvus išstatė gana gerų ir gražių me- MARQUETTE GIPT PARCEL SERV
kurioje sesės poilsiauja ir svečius Ketvirtis šimtmečio išeivijos, sve i pranciškonus; Ramiojo vande-; džiagų ir gyvų manikenų, iš tų 2608 OOth St.
Tel. WA 5-2787
2501 OOth St.
Tel. WA 5-2737
priiminėja. Vadi j a gi, — turbūt tur užaugusi karta, bet niekas ne nyno pakraščio rajono stovykla medžiagų parodė puikias “Mini 1333
So. Halsted St.
Tel. 254-3320
Lietuvių
bendrov#
turinti teisę
—
San
Bernardino
kalnuose,
Ka
faldas
”
,
kuriomis
domėjosi
tusuvalkiečio gaspadoriaus pažy paneigs, kad ji dviem savaitėm
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
lifornijoje;
Kanados
rajono
storistai.
Taip
pat
ir
Kolumbijos
mys — susirėmusi palapines at atkūrė čia tėviškės kampelį.
cagos tiesiai J Lietuvą,.
Didelis pasirinkimas
Jvalrlų me.
vykia — nuosavoje “Romuvos” metalo pramonė išstatė nema- džiagų,
skirai, kitapus kelio, iš kur bud
ltal. lietpalčiu lr kitų prekių
Priimami doleriniai dovanų užsa
ria akim saugo savo beržynėlį.
Užsibuvau širdimi seserijoje ir stovyklavietėje, Kanadoje; Angli žai eksponatų.
kymai.
jo,
ir
Vokietijos
rajonų
kautai
j
Nemaia
8UBtou
M
Žalių raidžių gairė plevėsuoja iš taip sunku pakilti į kelią namoK. ir V. Žukauskai
stovyklaus bendroje stovykloje,1. ...
,.
..
,
didžiai ir šnara beržams Suval lia...
89"
.
,, ,
kijos vardą.
Brolis Zū Vokietijoje, o broliai ir seses Aus
Rezid Tel. 238-4683
tralijoje I autines stovyklos dvašia gyvens savoje stovykloje, šių
DR.
K. G. BALUKAS
— “Bičių duona” pradedama AKUŠERIJA |R MOTERŲ LIGOS.
metų gruodžio mėnesyje.
___
gaminti Lietuvoje. Ji būsianti
GIN EKOLOGIN P CHI RITROIJA
_ Į K. Vokietiją išvyko eks- panaudojama saldainių gamy- 6449 S. Fulaski Road (Crawford
kursija, susidedanti iš Gudijos, bai. Studijuojami išleisti nauji Medical Building) Tel. LU 5-6446
ligonius pagal sualtarlmę,
Latvijos, Estijos ir
Lietuvos gėrimai, panaudojant bičių pikį. Jei Priima
neatsiliepia, skambinti HU 8-8222
pionierių. Iš 300 ekskursantų paviljonai.
57 esą iš Lietuvos.
|
Jungtinių Amerikos Valsty0R. ANNA BALIŪNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS

elta s

V. s. Flora Kurgonienė ir &. Jonas Paronis aptari®, didžiojo parado
detales V-tojoje Tautinėje stovykloje.
Nuotr. Gintaro Plačo

STOVYKLA CALIFORNIJOS
KALNUOSE

kraščio rajono skautų vadovų ir!

dosnių skautų tėvų pasiryžimas
užtikrinti vietos lietuviškam jau
nimui stovyklavimo galimybes
lietuviškoje aplinkoje ir dvasioje.
Kviečiame visus paremti šias
pastangas moraliniai, o, kas ga
lime, ir pinigine auka, nes ini
ciatorių pečius slegia dar nema
ža skolos našta.
Ramiojo vandenyno pakraščio
rajono skautams-tėms ir jų vado
vams linkime sėkmingo ir pras
mingo stovyklavimo nuosavoje
stovykloje.

Šiuo metu, kai V-tojoje Tauti
nėje stovykloje stovyklavę skau
tai-tės gyvena ano didžiojo įvy
kio įspūdžiais, Ramiojo vandeny
no pakraščio rajono skautų sto
vyklavietėje, San Bernardino kai
nuošė, prie Didžiojo Lokio ežero,
aidi plaktukų kaukšėjimas ir elek
trinių piūklų daina... Los Ange
lės skautų vadovai su nuošir
džiais talkininkais skuba užbaig
ti savo naujos, nuosavos stovyk
lavietės pastatų įrengimo darbus,
nes šį savaitgalį čia suskris Pacifico vandenyno pakraščio skau
PUOŠNIAUSI VIENETAI
tai-tės Jubiliejinius metus vaini
DIDŽIAJAM PARADE
kuoti ilgai laukta stovykla. Iškil
mingas stovyklos atidarymas įPenktosios Tautinės stovyklos
vyks rugpiūčio 18 d. Iškilmėms
didžiojo
parado dulkės jau spėjo
tikimasi sulaukti svečių netik iš
nusėsti,
bet
stovykloje dalyvavu
Los Angeles, bet ir iš tolimesnių
šių
prisiminimuos
gausios ir tvar
vietovių.
kingos skautų-čių gretos vis žy
Nuosavos stovyklavietės įsigi giuos nesibaigiančiu
paradu.
jimas, be abejo prisidės prie vie Spalvingos vėliavos, darnus žy
tos skautiško veikimo pagyvini giavimas, drausmė, tvarkingos
mo ir sustiprinimo. Šia stovykla uniformos, įvykio iškilmingumu
viete naudotis galės ir kitos vieti ir jaunatviška šypsena švytį vei
nės lietuvių organizacijos. Svei dai... Metams slenkant įr nau
kintinas Ramiojo vandenyno pa jiems įvykiams prisiminimus pra
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Lietuvių Tautos Kankinių Paminklas Šv.
Marijos Gailestingumo Motinos — Aušros Var
tų koplyčia, šalia Švento Petro karsto Bazilikoje,
Romoje, jau ruošiama.

Kasimo darbai jau baigti, vykdomi sienų ir
lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami dekoracijų
projektai.

Vatikano ir lietuvių archyvuose liks koply
čios aukotojų vardai, kurie bus įdomūs ne tik
šiandien, o ir tolimoje ateityje. Reiktų, kad lie
tuvių vardų ten būtų tūkstančiai. Galima įrašyti
save, savo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų
kankinių vardus, pasiunčiant auką adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND
2701 W. 68th St., Chicago, III. 60629
Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių —
(tax deduetible).

PRITAIKO AKINIUS
2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v.
vak.. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.
Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076.

Ofisas 3148 West OSrd Street
Tel.: PRosDect 8-1717
Rez. 3241 Wt»t 66th Plane
Tel.: REpubUe 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
2801 West OSrd Street
Kampas 63-čios lr California

Atostogose nuo rugp. 11 iki 25 d.
Reikalui esant kreiptis į Dr. Vyt.
Taurą — tel. PR 8-1223.

DR. C. K. BOBELIS

VANDENS NULEIDIMO VAMZDŽIAI: aluminijaus.
baltai dažyti, be jokių sudūrimų, ant viso namo.
GARAŽŲ DURYS ir jų elektron.-radaro atidarymai.
TVOROS — geležies, nylono. Įvairių spalvų.
LANGAI IR DURYS — įvairių išdirbysčių ir metalų.
STOGELIAI — ant langų ir durų.
PAGERINKITE IR PAPUOŠKITE SAVO NAMUS.

KOSTAS
VISKAS

NAMŲ

BUTKUS
PAGERINIMUI

Šaukite telefonus rytais PR 8 - 2781

jj 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LU

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometriBtaa

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 5l8t Street
Tel. — GR 6-2400

Ofs. 786-4477.

Rea PR 8-6966

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBF — NERVU IR
EMOCINfiS LIGOS
CR4WPORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski Road
Valandos parai su si tart m a

ALERGIJA
2751 VVest 51st Street

SI
i
1

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

$

ASSOCIATE OPTOMETR1ST8
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 u. 63r<l St, GR 8-7044
b

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7687

5159 So. Damen

Avenue
p.

Valandos: 2-s-*#’ vai. p
Išskyrus -trečiad.lėni

Tel. 423-2660

Rez. Tol. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS

DR. E. RINGUS

Akušerija Ir motery liros

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

6132 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne Vai., pirmad., antrad.. ketvirtad. lr
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir

Ofiso HE 4-1414.

Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė akušerija lr moterų liros

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 691h Street

Prieš šv. Kryžiaus ligonine
VAL.: pirm. nuo 6 Iki 8 v. p. p.; ant
(71-os lr Campbell Ave. kampas)
rad. ir ketv. nuo 9 iki 11 v. ryto lr
Vai. kasdien 1-—8 lr 6—8 vai. vak. nuo 6-8 v. v.; penkt. nuo 9 Iki 11 v.
Šeštad. 12—8 vai. popiet.
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:
Trečiadieniais uždaryta
Telef. REpublic 7-2290
Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez.
PRospect 8-9081

2454 VVest 71st Street

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG®
VAIKU LIGOS

2656 VVest 68rd Street
Pirmad.,
antrad. ketvirt tr penkt
nuo 12 lkl 8 v. Ir nuo 5 lkl 8 v. v.
Šeštad. nuo 1 tkl 4 vai.

Ofs. PR 6-6022

Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika
2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v.
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susi
tarus.

Ofs. PO 7-6000

Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VVest 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 8
tkl 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso Ir buto tol. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7.
Ir šeštad. tik susitarus.

Trečiad.

Tel. — REliance 6-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK

DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ
CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet
ketvirtad. nuo 6—8 vak
Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGU,
PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, I
Kabineto tel; 687 2020
Namu tel, 839-1071
_______ Vizitai pagal ausltarlma

T.

DR.

J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,
4265 W. 6Srd Street

Ofiso tel. RlUlance 5*4410
Hez. GRovehill 0-0017
Valandos: pirm. ir kpt
10
Lkl 9 f
irai peVkt.
w J i^Vl^
nuo
12
2* vL

vi

tr vaka. rai n pagai susitarimą. ‘

P

9R. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2p7r«‘
Telefonas 926-8290

Valandos: 2-8 v v

penktad. 10-

Rezid. tel. WA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)

8925 VVest 59th Street

DR. VYT. TAURAS

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
penktad.
nuo 12-4 vai. p. p., 8<8
vai vak. šeštad. 12-8 vaL p.p., trečiad.
uždaryta.
Tet ofiso tr buto

W. am, St

OLympto 1-4159 penkt. nuo 2 lkl Tvai a?tr” TTed.
v.
v. .šeštad
2—4
n,uo • W
laiku
nagą; zuaitlttoL.
popW

DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15tb Street, Cicero
Atostogose nuo rugp. 6 lkl 18 d.
Reikalui esant kreiptis j dr. E. Kauni,

DR. IRENA KURAS

Of. tel. HE 4-2123, Ngmu G]

»"
■ ». TUMASOH
CHIRURGĄ*
2454 VVest 7lst Siaret

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

___ ir Seštod*
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
SPECttALISTft
TelefMma _ GRovehiU 6MEDICAL BUILDING
7166 South VVestern Avenue
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt
m chirui
nuo 11 vai. lkt 1 vai. p. p. Ir nuo
6 — 8 vai. vakare.
Trečiad. nuo
ak-ušerij
11 val. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad
11 vaL ryto lkl S vai. p. p.
val« h2624
Ofiso telef. RE 7-1188
Rea teL 289-2914
______ _ T^ūtdlenlaia uždarytą

dr. a

VALIS-LARO

West ®9th Stre

(Oflao lr rezidencijos)
Valandos pagal ausltarlma
Oflao tel PR 8-7778; Rea PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirm., ketv. t-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1—5 treč ir šešt. tik Valandos: pirm., ketv., B—8 val
susitarus.
antrad. lr penkt. 1—4 vai.
’
_______ Priiminėja tik susitarus
Ofiso — HE 4-5758.
Ofiso HE 4-1818
Rez. PR 6-9801

DR. M. BUDRYS

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

s

Tikrina akis.
Pritaiko akinius
Vai. pagal ausltarlma: Pirm., antr., “contact lenses”.
ketv. 2—B. 7—9 vai. Penkt. 2—6 Ir
Valandos pagal susltarlm^..
šeštad. 16—8 vai.
Uždaryta trečiadieniais.

Tel. 695-0533 — Elgin

DR. PETER T. BRAZIS

___

g
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DR. MARIJA LINAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

»»' -

Subscription rates: $16.00 per
ChiCpf^’g^and in Canaite.
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Berlyno siena

Kas atsakingas už dabartinius laikus?

GĖDINGAS KOMUNISTŲ
Žodžiais nepagerinsi socialinio gyvenimo

PRIEVARTOS LIUDIJIMAS
Seniai žinojome valstybių laisvę.
Kaip skelbia “New
^lių sienas, išmūrytas gintis York Times”, nuo 1961 m.
nuo išorinių priešų. Tačiau tik Berlyne į Vakarus perbėgo 503
komunistai gali “didžiuotis” raudonieji sargybiniai ir 279
išradimu naujos sienos — prie raud. kariai.
*
vartos savo žmonėms išlaiky
ti nuo bėgimo iš jų “rojaus”.
Gausūs nušautų bėglių į lais
Ta gėdingoji siena buvo išves vę kraujo lašai tiesiog nubloš
ta Berlyne 1961 metų rugpift- kia komunistų propagandos
eio 13 d., taigi šiemet jau 7 balsą, jų agitacinių kalbų ir
rpetai sueina, kai aukšti mūrai
brošiūrų melą apie gyventojų
spygliuotos vielos, raudonųjų tariamą laimę, krašte, kur vir
pastatyti sargybiniai su įsaky šūnėse yra pastatyti Krem
mu nušauti kiekvieną bėglį — liaus tirono agentai. Jiems nei
saugo diktatūrinio raudonojo kiek nerūpi, kad perkertant
režimo kieton kontrolėn paim Berlyną neperžengiama siena
tus žmones. Tai visiškai tokia
vietomis buvo atskirti tėvai
sįena, kokiomis apvedami ka nuo vaikų bei kiti artimieji.
lėjimai, koncentracijos stovyk Vakarų Berlynas, nebijojo
los. Berlyno siena, tai gyvas bent švenčių metu leisti savo
akmens liudijimas visam pa piliečius aplankyti rytų Ber
sauliui, kad komunistinė tiro lyno zonoje, kur kruvinas piau
nija kitaip savo kontrolėje etuvo ir kūjo režimas. Tačiau
sančių žmonių negali išlaikyti, rytų Berlynas nei švenčių pro
kaip tik panaudodama kalėji- ga nepadarė išimties — sa
miškas sienas, kaip tik su sek viems gyventojams neleisdavo
liais šunimis, kaip tik su gink vykti į vakarus, žinodami, kad
lo teroru.
gali daugelis negrįžti,. kad pi
*
liečiams tironiškas prievartos
Praėjo jau septyneri metai, režimas yra nepakenčiamas.
bet komunistai nesirengia tos Tik negausios išimtys daro
sienos nugriauti. Tai gyvas
mos seneliams, su sukta min
liudijimas, jog ir jie patys ži timi, kad nebereikėtų tiems
no, kad gyventojai jų režimu nedarbingiems mokėti jų už
nėra patenkinti, kad palikti dirbtų pensijų, jei pabėgtų...
* laisvam apsisprendimui dau
gelis jų išvyktų į vakarus, kad
Suprantama, kad toks mies
jiems sovietinė sistema yra to suskaldymas yra ne tik ne
tiek nepakenčiama, kad žmo humaniškas, bet ir žalingas ūnės kasa tunelius, bėga per kiniu atžvilgiu. Tačiau oku
kulkų lietų, kad pasiektų lais pantams ir jų pakalikams ne
vę. Buvo laikotarpių, kol dar svarbūs susidarantieji ūkiniai
tos sienos nebuvo, kad iš Ry sunkumai vienos ir kitos pu
tų Berlyno į Vakarus kas va sės Berlynui. Jiems svarbu ge
landa pabėgdavo po 100 žmo ležinėse raudonosios tironijos
nių. Ir šiemet per pirma pus replėse išlaikyti piliečius, at
metį, nežiūrint šiurpių sustip imant jiems galimybę bet ko
rinimų, pabėgo 415 žmonių.
kiomis priemonėmis pasiekti
Raudonieji sargybiniai ne tik laisvus vakarus.
Gėdingoji Berlyno siena tar
stropiai apžiūri kiekviena iš
nauja
dar apsisaugojimui nuo
važiuojančių iš raudonojo Ber
laisvos
vakarų spaudos, nuo
lyno mašinų, bet net specia
liais veidrodžiais, pakišamais laisvesnių vakarų vėjų. Net
po mašinos ratais, stebi, ar ir po tiek ilgos, daugiau kaip
kas nėra apačioje prisirišę, ar 23 metus užtrukusios kontro
lės, raudonieji vis dar tebebitaip nebando pasiekti laisvę.
Berlyno siena tai gyvas liu jo laisvų vakarietiškų idėjų,
dijimas, kad iki šiol nėra pa vis dar neįstengė susilaukti gy
sitikėjimo raudonajam Berly ventojų prielankumo ir pasi
ne ir Rytų Vokietijoje tarp tikėjimo, vis dar reikia grieb
valdančiųjų ir tarp piliečių. ti mūro užtvarų ir kulkomis
Jeigu krašto vyriausybė būtu spiaudančių sargybinių prie
renkama tikrai demokratiškai, vartos. Berlyno siena tai isto
jeigu gyventojų dauguma pri rijoje amžiais išliksiantis gė
tartų komunistiniam režimui, dingas komunistinės prievar
Berlyno siena nebūtų reika tos liudijimas. Jeigu vakarų
linga, bet kai kraštas valdo Berlynas iš savo pusės prie
mas okupantų pastatytu ne Berlyno sienos telaiko tik 400
mėgiamų pareigūnų, piliečiai sargybinių, tai rytų Berlynas,
palikę savo tarnybas, savo na kaip skelbia “N.Y.T.” turi net
mus, savo santaupas, visa sa dvi brigadas ir tris apmoka
vo nuosavybę, net ir savo ar muosius pulkus — viso 14,000
timuosius, rizikuodami savo karių. Tai rodo, su kokia kongyvastimis bėga nuo totalis- vulsinga baime komunistai
tinės priespaudos. Net patys saugo savo pavergtuosius nuo
J. Pr.
raudonieji sargybiniai bėga į bėgimo į laisvę.
Spaudoj ir gyvenime

NEPAILSTI,
Istoriko prof. Z. Ivinskio pasi
kalbėjimą su kun. B. Liubinu
“Darbininkas” leido per eilę nu
periu. Nr. 52-me išspausdintoje
dalyje kalbėdamas apie ateities už
davinius prof. Z. Ivinskis pareiš
kė:.
“Mes juk visi pažįstame mūsų
rūpesčius ir reikalus, lengvai nu
statome “diagnozą”, kas reikia da
ryti. Svarbu nepailsti, nenusiminti,
kai vis dar “naktis be aušros”,
svarbu išsilaikyti lyg tam kietam
žvirgždui svetimos jūros bangose.
Čia man prisimena K. Mannerbeimo memuarų paskutinieji žo
džiai, kuriais žymusis 84-rių me
tų maršalas porą mėnesių prieš
savo mirtį užbaigė savus atsimi
nimus. Mannerheimo žodžiais šuo
mių tauta išliks ir galės su pasiti
kėjimu žiūrėti į ateitį, jeigu ji
Žiūrės trijų dalykų: 1) laikysis
savo tėvų tikėjimo; 2) rodys tė
vynės meilę ir 3) bus drąsiai pa
siruošusi viską aukoti tėvynės la
bui.
. Buvau užsiminęs apie metodo ir
hlano reikalą mūsų darbuose. Jei
gu norime pasiekti didesnių rezul
tątų. turime veikti tikslingiau, pa
siskirstę pareigomis. Negalime vi
si visur visuose darbuose dalyvau-

IŠSILAIKYTI

Kai pradedame pasigerti di Valstybls daug kam daro ge- jos grėsmės. Europiečiai tada
desnių asmenybių ir pajunta I ro, bet retai kas už tai joms buvo silpni. Šiandien iš dalies
mas žmonių susmulkėjimas ir j dėkingas. Priešingai, ima net Jungtinių Amerikos Valstybių
pasireiškia didesni masių prasi maištauti. Kremliaus vadovai dėka Europa yra stipri. Ji pa
veržimai, tada plačiuose visuo j vis dar nesiliauja spiaudę A- jėgia skirti ne tik didesnį įna
menės sluoksniuose kyla neri meriką, vadindami ją pasaulio šą savo apsaugai bei gynybai,
mas. Tačiau retas žmogus pa “policininke” ir “imperialiste”, ' bet nori pati ir sprendimus da
klausia, o kodėl susmulkėja as kuri išgelbėjo Sov.^tų Rusiją ryti apsaugos reikalu. Mes taip
menybės ir didėja masių siau iš nacizmo nasrų, nors tą pa susipratom su savo dominavi
tėjimai ? Akylesnis sociologas saulinį savanaudiškumo ir nea mu Europos reikaluose, kad ne
tuojau pastebi, kad dalykai ne pykantos gaisrą (II pasaulinį galima atprasti nuo šio vaid
atsiranda per naktį, bet tai yra karą) sukūrė Hitlerio ir Stali mens. Mes jaučiamės dėl mūsų
dešimtmečių, o gal ir net šimt no nepuolimo bei draugystės sąjungininkų, kad jie nenori
“bendradarbiauti”. Mes vaizduo
mečio pasėka. Šiandien ne tik pakto pasibučiavimas.
partijų konvencijose, bet ir
Kodėl Amerikai už gerą at- iame prancūzų prezidentą de
mažesniuose susibūrimuose daž s'mokama neapykanta ir net Gaulle’į, kuris atstovaująs naunai pakalbama apie asmenybių maištavimu? Kai su tuo reiški i jajai Europos nepriklausomybės
’ krizę, apie Jungtinių Amerikos niu susiduria galvojantieji ame- dvasiai, kaip kažką negera, ne
Valstybių prestižo sumenkėji [ rikiečiai, jie mėgina ieškoti prie teisėta. Didžia dalimi ši mūsų
mą užsieniuose ir namie, ir žasčių. Ne būtinai kituose. Ir reakcija kyla iš pažeisto mūsų Komunistai nuolat stiprina gėdingąją sieną Rytų Vokietijoje, kad
žmonės iš raudonųjų priespaudos nesiveržtų į laisvę.
pradėta šaukti: “Amerika pa pačioje amerikiečių tautoje, jos ; pranašumo pajautimo.
busk ir atsinaujink”. Bet be būde.
Atsakomybės jausmas
veik niekas neprisimena, kad
Reinhold Niebuhr, amerikie
tas “apsiblausimas ar užmigi čių evangelikų teologas, buvęs
Ieško būdų pusiausvyrai
pelnas, bet nuopelnas istorijos
Profesorius R. Niebuhras nu
mas” atėjęs kartu su pragmatiz New Yorko Union teologijos se
išlaikyti
ir šio krašto nepaprastų ištek
rodo, kaip tas gerumo ir pra
mo filosofija, vykdant tai, kas minarijos etikos bei teologijos
lių.
našumo pajautimas istoriškai
Profesorius R. Niebuhras ieš
asmeniui, grupei, valstybei ar profesorius, prieš keletą metų
Pro visus tuos samprotavi
atsirado, pradedant nuo Tomo ko būdų atstatyti pačiame ame
valstybių grupei yra naudinga svarstė amerikiečių būdo bruo
mus
šviečia aiškus prof. R. Nie
Jeffersono, ir labiausiai išaugo rikiečio būde pusiausvyrą tarp
šiuo metu. Juk nepaslaptis, kad žus, kurie juos daro nepriimtisu antru pasauliniu karu, kaip ’ pranašumo, jėgos ir atsakingu buhro perspėjimas nepasiduoti
naudos samprata yra tiek ap ’ nūs kitiems ir vedančius į kon
susiraizgė savo dorybės prana mo pajautimo, o to pasekmė bus tai jėgai, kuri kasdienine kalba
valdžiusi asmenis ir vyriausy fliktus.
yra vadinama puikybe, kurią
šumo pajautimas su savo stipry pagerinti santykius su kitais.
bes, kad valstybės viduje ar
pirmiausia
išpraktikavo dan
bės, jėgos ir sykiu su at
tarp valstybių nustojo veikę bet Perdėtas dorybių pajautimas
Prof. R. Niebuhras skatina gaus angelai ir kuri juos nuve
sakingumo pajautimu. Iš šio ka
koki pastovūs ir visuotini prin
iš vienos pusės nepervertinti dė j katastrofą.
Pasak R. Niebuhro nuomo ro išėjom kaip stipriausia de
cipai. Valstybininkai iškilmin
Prof. R. Niebuhras amerikie
nės, amerikiečių didžiausia kal mokratinė jėga. Su jėgos pajau savo kilniadvasiškumo pajauti
gai kalba apie žmogaus teises,
mo. Taip, jį rodo Marshalo pa čių būdo bruožus dėstė “Satur
tė, gal būt, yra perdėtas ame timu augo ir atsakingumo pa
pareigas, apie tautų apsispren
rama, užsienio paramos progra day Evening Post” (1963.XI.11,
rikinių dorybių pajautimas. jautimas: jei 1946 m. Jungti
dimą, apie “nedalomą laisvę”,
ma. Tačiau Niebuhras perspė o jo atpasakotos mintys paim
Mums atrodo, kad Amerika tai nės Amerikos Valstybės paliko
apie teisingumo vykdymą socia
ja, kad ši parama amerikiečiam tos iš “Darbininko”).
vienintelis kraštas, kuris išky nuniokotą Europą rusų malo
liniame ir tarptautiniame gy la aukščiau smulkių tautinių
tesąs tik lašas — nesudaro nė
nei, tai 1948 m. Amerika pa
Po JAV-bių respublikonų ir
venime, bet kad tie žodžiai ir
vieno
procento tautos pajamų.
ambicijų, kurios kilniadvasišku juto už Europą tiek atsakomy
demokratų
partijų konvencijų
Mūsų pretenzijas jr atsakomy
palieka žodžiais, o ne veiksniais
mas, dosnumas ir gera valia bės, kad Marshalo planu ėmėsi
tektų
laukti
didesnio amerikie
bei žygiais. Ir jaunoji karta tai
bę blaiviai įvertinti trukdo dau
yra nepalyginama su kitais.
ją atstatinėti ir, žinoma, atsta
čių
bendi
adarbiavimo
savo kraš
mato ir ją erzina ir kartėlį ke
gelis aplinkybių. Pirmiausia,
Šis specialus savosios dory tė.. Ir šiandien Jungtinės Ame
to
ir
viso
pasaulio
gerovei,
iš
lia, kad žymieji valdžios žmo
mūsų gyvenimo standartas, ku
bė pajautimas užtemdąs mums rikos Valstybės jaučia atsako
ryškinus
dvasinio
primato
ir
ris dvigubai didesnis už pažannės ir visuomenės veikėjai no faktą, kad esam iš tikrųjų kraš
mybę už viso pasaulio likimą.
'giausias Europos tautas, o Azi asmenybių reikšmę viešajame
ri negeroves pašalinti tik žo tas, kuris kaip ir visi, kuris sie
Neišlygintos
savo
dorybės,
joje, Afrikoje nė nesvajojamas. gyvenime. Kai mes kaltiname
džiais ir verkšlenimu: blogis kia savų interesų. Savas savo
jėgos
pranašumo
pajautimas
ir
Trukdo ribose išsilaikyti ir šiuos laikus, tai mes kaltiname
apspito mūsų miestus, o neban sios dorybės perdėjimas įžeidžia
iš
kitos
pusės
atsakingumo
pa

do čiupti už pakarpos pragma
išplitusio antiamerikonizmo bei patys save, nes mes kuriame ši
mūsų sąjungininkus ir sukelia jautimas ir iš to atsakingumo
nedėkingumo pajautimas. O an- gyvenimą. Kokie mes patys etizmui, kuris išperėjo siautėji prieš mus silpnesnes pasaulio
plaukianti Jungtinių Amerikos tiamerikiečiais vieni rodosi iš same, tokie yra ir laikai. K. Kr.
mus bei riaušes, vainikuojant tautas.
Valstybių veikla kelia konflik pavydo, kiti kaip Prancūzijos
jas susišaudymais, namų pade
Pokariniais metais Amerika tus tarp Amerikos ir kitų tau prezidentas de Gaulle, siekdami
gimais ir apiplėš inais.
Gyvename paradoksų laiko buvo vienintelis vakarų Europos tų, kurias paliečia Amerikos tautinės vienybės, kiti dėl to, ATRASTI SV. PETRO NAMŲ
i kad mato mūsų klaidas.
tarpį. Juk Jungtinės Amerikos saugotojas nuo Sovietų Rusi 'veikla.
PALAIKAI
Antra, derinant didelių ir ma
žų interesus reikia būti pasi
JERUZALE.
iKaip praneša
mas “sukirmėjusių” miško me
rengusiam virsti nepopuliariem, Šventosios Žemės archeologinių
džių metodas, kaip skelbiant Lie
kada mūsų sprendimas yra tei kasinėjimų direktorius pranciš
tuvos istorijos šaltinius... Žinoma,
singas,
o taip pat prisiimti ne konas kunigas Virgilijus Corbo,
po tiek daug metų aš nebegalė
populiarumą. kad aiškėja, jog kasinėjant šiemet Kafarnaumo
čiau pasakyti, ar ištraukom su
jungti kokių nors žodelyčių ne
mūsų sprendimai buvo neteisin senosios
bizantinišlkosios baž
buvo prikaišiota, ar padėta bent
nyčios griuvėsiuose, buvo su
gi.
daugtaškių, nors ir buvo pažymė
rasti šv. Petro Ap. namų pa
ta, jog kalba netaisoma.
Kas veda j katastrofą
laikai.
Pagal padavimą senoji
Šiaip jau reikia labai pasigesti,
kad mūsų žymieji veikėjai, galima
Mes turime suprasti, kad ne bažnyčia buvusi pastatyta šv.
sakyti, visai nėra vedę sayo už
sam visa žiną. Turim vengti Petro namų vietoje, tačiau iki
rašų tuo pat metu, kai jie stovė
“sąmoningos arogancijos, ky šiol nebuvo giliau tyrinėjama.
jo politinio gyvenimo viršūnėje,
lančios iš nesąmoningo savo Paskutinių kasinėjimų metu su
ar dalyvavo svarbiuose įvykiuose.
jėgos pajautimo, ypač santy rasti didelio kambario griuvė
Daugeliui faktų objektyviau iš
siaiškinti visada labiau patarnau
kiuose su sąjungininkais”.
siai, turintieji daug įvairių įra
tų iš to pat laiko autentiški dieno
Nepaneigdamas amerikiečių šų ir garbinimo ženklų iš pir
raščiai negu po keliasdešimt metų
tam tikro pranašumo, prof. R. mųjų krikščionybės amžių. Ypa
rašomi memuarai (esame dėkingi
Niebuhras dar kartą kreipia tingai dažnai sutinkami įrašai
Šių
dienų
Vak.
Berlyne,
kur
daugėja
modernių
namų
statyba
ir
dau

ir už tai!).”
dėmesį, kad tai ne dabarties nuo "eleison” ir “Petrus”.
J. Daugi. gėja senesnio amžiaus gyventojų skaičius.

UŽTVANKA
Romanas

JUOZAS TOLIUŠIS
ti. Kiekvieno planingai numatytas
85
atsistojimas tik ten. kur jis dau
giausia galėtų nuveikti Lietuvos
Jis kalbėjo taip paprastai, tartum būtų pasakęs, jog
ir jos ateities labui, laiduotų šiandien graži diena. Po galais, konduktoriau, juk tik
mums didesnį pasisekimą.”
tavo dėka aš sėdžiu šioje atkrantėje ir tebesidžiaugiu
Paklaustas apie okupantu spau
sdintas jo dienoraščio ištraukas, gražiuoje Dievo pasauliu, o tu kalbi lyg nieko nebūtų
įvykę.
prof. Z. Ivinskis atsakė:
“Pagal savąjį metodą, bandyda
— Duok ranką, Keruti, ir leisk padėkoti. Juk tu
mi baltus kompromituoti kitų išgelbėjai mano gyvybę.
tremtinių akyse ir juos tarpusavy
— Užmiršk, Mantrimai, jei ne aš, kas nors kitas
je kiršinti, komunistai yra paskel
būtų
tave ištraukęs. O jei tai pavyko man, aš džiau
bę dienoraščių ištraukų eilės es
giuosi
bent dalinai tau atsilyginęs.
tų ir latvių veikėjų. Iš lietuvių
buvo dėmesingiau skelbiamos už
— Man atsilyginęs? Už ką?
rašų atrinktos ištraukos Z. Blyno,
— Juk tu mus tris grąžinai gyvenimam
arkivysk. J. Skvirecko ir mano. 2i
Koks nuostabus mūsų pasaulis! Mes padarėme ge
noma, pasitaikė ir prievarta išgau
rą
vienas
kitam ir galvojom, kad iš savo pusės mes
tų ir vėliau paskelbtų pareiški
padarėme
permažai.
Ar ne tokiomis skolomis sukurti
mų (pvz. V. Rastenio), kurių in
tencija buvo ta pati.
žmonijos principai!
Kai manųjų užrašų ištraukas
Aš norėjau pašokti ir apkabinti Kerutį, bet atsi
skaičiau, man tikrai buvo nemalo stojau pamažu ir vargingai, lyg visi mano kaulai būtų
nu, kai pastebėjau, jog iš mano
anų laikų “noticų” tebuvo pada buvę sulaužyti. Krantu, šaukdamas “tėte”, atbėgo Vy
rytos kandžiai atrinktos ištrau tukas ir prapuolė konduktoriaus glėby. O aš tik uždė
kos. Jeigu tie dienoraščiai išliks jau ranką ant Keručio peties ir nieko nepasakiau. Karš
archyve ten, kur jie dabar saugo tas lašelis nuriedėjo skruostu ir sutirpo ant drėgnų mano
mi, bus tikrai galima įsitikinti, lūpų. Džiaugsmo ašara, ar ne!
kaip vis buvo išgrobstyti iš plačių
Šlubuodamas patraukiau prie užtvankos, nuo kurios
tekstų tik tokie sakiniai kurie tar
1
į
mane
skubėjo Kazys. Jis dar iš tolo išsižiojo, bet aš
navo komunistų propagandai. Vėl
čia pritaikytas tas pats gerai žino- 1 pirmas apibėriau jį klausimais.

— Nuo kada, Kazy, tu užsiimi aiškiaregystėmis?
Kuris aitvaras tau atnešė Kunigiškių vardą?
— O, aitvarai tupėjo valsčiaus archyvuose ilgus
metus, tik mes to nežinojom.
— Bet mudu valsčiuje aną kartą nieko neradome.
— Taigi ir Ignas nerado, ko ieškojo, bet dėl to jis
šiandien ir yra bėdoje. O mudu, Jonai, šiandien pra
dedame tikruosius sausinimo darbus. Ir garantuoju: be
jokių kliūčių ligi pat galo.
Jis suplojo delnais ir nusišypsojo, kiek tik jo žiau
nos leido.
— Puiku, Kazy, bet aš vistiek nežinau, kodėl ties
Kunigiškiais išsiliejo Jūra?
— Gal dabar mane už tai apkulti. Dalinai tai ma
no kaltė, bet anuo momentu aš buvau per daug įdū
kęs, kad pakeisčiau savo nusistatymą. Pameni, kai po
žymenų išraustymo mudu knisomės valsčiaus palėpėje
ir radome užtvankos planą. Tai buvo tik vienas pro
jekto lapas, rodos, trečiasis. Paskui aš nusibeldžiau ap
skrities inžinieriaus archyvan, tikėdamasis ten rasti ir
kitas planų detales. Kažkuriame užkampyje aš jas ra
dau. Buvo jie pasmerkti sutrūnijimo mirčiai, nes nuo
tada, kai juos senasis inžinierius iš valsčiaus su kitomis
bylomis pargabeno, niekas jų nejudino.
Bet kai juos atsivežiau atidžiai peržiūrėjus paaiš
kėjo, jog tai buvo kiti planai. Teisingiau — tų pačių
planų kitas komplektas. Jokių naujų informacijų, lie
čiančių mūsų sausinimą, aš neradau, bet kelios pasta
bos, įrašytos vieno lapo kampe, staiga apvertė viską
aukštyn kojom.
Gal Fogelis ir būtų įamžinęs sūnaus projektą, bet
užtvankai ši vieta netiko. Kažkas buvo atlikęs Jūros ma
tavimus ir nustatęs, kad čia upę užtvenkus, ties Kuni

giškiais ji išrėplios iš krantų. Atrodo, kad Fogelio pro
jektas ten ir mirė: po anomis nežinomojo pastabomis.
Bet Ignas viso to nežinojo. Jis, kaip mudu anąkart ir
spėjome, turėjo pirmąjį planų komplektą. Gal ir Fogeliukas savo projektą apgynė prieš rūsčius teisėjus to ne
žinodamas.
— Oi, reikia tau pylos, Kazy! Juk tu man tuokart
nieko apie atradimą nesakei.
— Norėjau pasakyti, bet anomis pastabomis ir aš
pats nelabai tikėjau. Todėl rytojaus dieną ir išmoviau
į tuos stebuklingus Kunigiškius. Jie nuo čia ne taip jau
toli, koks ketvertas kilometrų prieš srovę. Išmaknojau
ten visas pakrantes ir atradau, kad plane įrašytosios
pastabos buvo teisingos. Tu negali įsivaizduoti mano
buvusio džiaugsmo. Aš norėjau sukviesti visus kaimo
vyrus ir nugirdyti juos ligi apsvaigimo. Kaip mūsų kai
mynas amerikonas, grįžęs po dvidešimties metų iš Pen
silvanijos kasyklų.
Grįždamas norėjau sukti tiesiai pas Igną ir jam viską
atvirai išpilti. Tegul nešdinasi iš Pajūrio, kol dar ne
vėlu. Aš beveik pas jį ir nuvažiavau, bet mano džiaugs
mas buvo per didelis ir būtinai turėjau ta naujiena pasi
dalinti su tavimi.
— O kaip ties Kunigiškiais? — aš pertraukiau Ka
zį. — Argi Fogelis negalėjo ten kokią krantinę supilti
ir apsaugoti upės išsiliejimą.
— Gal būtų ir galėjęs, — jis atsakė su lengva ironi
ja,
bet as nežinau, ar jam butų užtekę to dvaro.
Toks projektas net ir apskrities iždui būtų sunki našta.

(Bus daugiau)

i)

Marshall Fieldas III, Taut. gvar
VASAROS PABAIGAI VISI Į
dijoj turįs Sgt. 4 laipsnį. Taip
ir jis anomis karštomis dieno
NEW YORKĄ!
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vilkėjo
kario
uniformą
ir
PAVERGTO LIETUVIO ŽVILGSNIS Į VIETNAMĄ
T** .,
buvo karinėje tarnyboje, nors
1968 m. rugpiūčio men. 30, 31 dienomis
mėn. 1 ir 2 dienomis. STATLER - HILTON, 32 and 33
iš tėvų, senelių ir prosenelių
Vietnamo karas iki kaulo į- kodėl pavergtas lietuvis ir ne- yra paveldėjęs milijonus dole
'.-^KrA^'r'*WL93k
griso Amerikai, graudžiai nu- nori, kad panašus gyvenimas rių. Bet karinės tarnybos pa
str. N.Y. šaukiamas
liūsta ir Amerikos lietuvis, kai lydėtų laisvo P. Vietnamo žmo- reiga ir šiame krašte neatsižvel
reikia sūnų išleisti j tą beviltis- nes.
gė į turimus milijonus. VI. Rm.
ką džiunglių karą. O kaip į visa
|
tai, žiūri pavergtos Lietuvos žmo KĄ GERO LIETUVAI D AVR
i 10% — 20% — S0% purinu mokėsit
gus, atstovaudamas ne parti- i
PARTIZANAI?
už apdraudę nuo ufruies lr automo1 blllo pa.x
jos oficialiąją nuomonę, bet iš- :
PROGRAMOJE:
frank zapolis
reikšdamas savo jausmus? Štai [ Į šį klausimą paskutiniame
“Į Laisvę” nr. taikliai atsako
3208% Wwl O.Mh Street
tuo reikalu pareiškimas žmo
SEIMO POSĖDŽIAI
J. D., recenzuodamas vieną kny
Chloago. Illinois
gaus, gyvenančio okup. Lietu
Pirmasis, seimo atidaromasis posėdis, rugpiūčio 30, 1968.
Tel. GA 4-8054 Ir GR 8-4S3B
voje, kurio nuomonę galėjo už gų:
9 vai., ryto, Schvyler room.
“Vyresniosios kahtųs lietu
rašyti laisvoje Amerikoje gy
Iškilmingasis seimo posėdis, rugsėjo 1, 1968.
vis Lietuvoje, pats išgyvenęs
3 vai. po pietų, Schvyler room.
venąs jūsų korespondentas:
SIUNTINIAI J LIETUVĄ
“Mus gali suprasti tik Viet partizaninių kovų laikotarpį, už
SEIMO BANKETAS
ir kitus kraštus.
klaustas apie partizanus, pap
namo
žmonės,
nes
jie
dabar
gy

Dalis’ Vokietijos lietuvių jaunuolių — suvažiavimo dalyvių.
Rugpiūčio 31, 1968. 8:00 vai. vakare STATLER - HILTON,
vena mūsų pergyventus laikus. rastai atsako: ‘Jei ne partiza P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av.
Terrace
Ballroom. Baliaus puota. Žymūs svečiai amerikiečiai,
Mes vis šaukiam: šalin Ameri nai, lietuvių Lietuvoje nebūtų Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
Miss Lithuania finalisčių pristatymas, vainikavimas ir dovanų
kos rankas nuo Vietnamo! Šau likę’. Jų įsitikinimu, Stalinas
įteikimas, ŠOKIAI. Groja Joe Thomas orkestras (vakariniai rū
kia įstaigos, fabrikai, šaukia buvo sudaręs planą po karo iš
bai).
BILIETAI: $12.50. Jaunimui -r- studentams tik į banketo šokius
ir kolchozininkai. Leiskit žmo Lietuvos išvežti bent 70 proc.
10 vai. vakare $3. Staliukų užsakymai priimami iki š. m. rug
nėms nusimesti skurdo ir viso lietuvių. Partizaninės kovos de
MOVING
piūčio
26 d.
kių prietarų naštą. Leiskit žmo portacijas labai sulėtino ir taip
Apdraustas perkraustymas
nėms gyventi tarybinėj sant buvo sulaukta Stalino eros ga
IŠKILMINGOS SEIMO PAMALDOS
Įvairių atstumų
Vokietijos lietuvių jaunimo terialiai ne, moralai taip. Su varkoj, kur nėra nei skurdo, lo. Jaunesnioji karta į partiza
Šv. Patriko katedroje, rugsėjo mėn. 1 dieną, 1968 m. 10 vai. ryte.
sekcija ruošėsi šiam suvažiavi paskaita buvo s.įrištos disku kur niekas nevaržo, kur visapu nus žiūri kaip į Lietuvos did
Fifth Avenue N.Y.
A.
VILIMAS
mui rūpestingai. Apie jį buvo sijos, kuriose, po vyresniųjų siška laisvė. Su prietarais gy vyrius .kurie ne tik išdrįso pa
Šv. Mišias atnašauja Vyskupas Vincentas Brizgys.
823 WEST 34th PLACE
tariamasi ištisus metus, įvairio provokacinių užpuolimų, gyvai venti buvo baisu, reikėjo bijo sipriešinti iki dantų Amerikos
Pamokslą sako: Tėvas Gediminas Kijauskas, S.J.
Telef. — FRontier 6-1882
se vietovėse buvo daryti vieti dalyvavo jaunieji. Liepos 30 ti Dievo, bijoti nuodėmės. Da apginkluotam šimteriopai gau
JAUNIMO MOTORKADA
nio pobūdžio suvažiavimai, ku paskaitą laikė Stasys Lozorai bar nieko nėra, tai nieko ir ne sesniam priešui, bet ir ilgiems
Antikomunistinė demonstracija. Šūkis: LAISVES LIETUVAI !
rie turėjo jaunimą paskatinti tis jr., iš Italijos. Jis klausy baisu. Jei gyventi nepatinka, tai laikams nustatė santykius tarp lllllllllllllll..... .
Motorkados sutikimas: Flushing Meadovvs Park N.Y. STATE
didžiajam susitikimui Romuvo tojus perkėlė į Lietuvą, nuro virvę ąnt kaklo, ir jau lydi su lietuvių ir rusų tautų. Partiza- j
PAVILION,
Queens — rugpiūčio 31, 1968, 3 vai. po pietų. Visi
Krepšinio
Išvyka
je. Laukta lietuvių jaunuolių dydamas, kokioje ūkinėje ir orkestru į kapus... Dauguma iš nų lavonų niekinimu rusai pade
dalyvaukime drauge su jaunimu — nepalikime jo vieno, mes
iš visų Europos kraštų. Viltys dvasinėje būklėje ji dabar gy senesnės kartos, jiems per daug monstrąvo pačius brutaliausius
Australijon
gi tariame: — jis mūsų ateitis!
pasiteisino tik iš dalies. Liepos vena ir tame fone išryškinda gera, per daug laisvės. O gyvų aziatiškus papročius, kurių Eu Redegavo Jonas šoliūnas. Daug |
FUTBOLO RUNGTYNES
28 suvažiavo į Romuvą iš viso mas Lietuvos jaunimo proble žemė nepriima. Tarybiniai iš ropa jau nebepažino daugelį nuotraukų. Knygoj yra daug me
apie 60 asmenų, iš kurių 10 te mas. Jaunimas esąs giliai lietu auklėti taip jau nedaro, nors šimtmečių. Turės praeiti daug džiagos apie Australijos lietuvių
Rugpiūčio 31, 1968, tuoj po jaunimo
motorkados sutikimo,
KISSENA PARK aikštėje. Rungtynės tarp svečių iš ČIKAGOS
buvo trumpalaikai svečiai. 43 viškas. Tas lietuviškumas nėra mus visus dar gražiai auklėja... laiko, kol rusų nusikaltimai Lie gyvenimą Knygos dydis 8J/2 x 11
colių. 153 pusi. Kaina $3.00
LFK LITHUANICA ir LAK (Lietuvių Atletų Klubas) komandų
nuolatiniai suvažiavimo dalyviai romantika, o konkretus ryžtos.
tuvoje taps tik istoriniai fak
Antai
mūsų
brigadoj
vienas
(vyrų ir jaunių). Kviečiame valandėlei staptelti grynam ore ir
Gaunama
Drauge,
4545
W.
63rd
buvo iš Vokietijos, 3 iš Austra Gražiai esanti išvystyta jauni
tai”.
pasekti rungtynes. Paremkime sportuojantį jaunimą!
St., Chicago, Illinois 60629.
turi
6
vaikus
ir
dar
nė
vienas
lijos, 2 iš JAV, po 1 iš Angli mo saviveikla, su aukštos koky
Įsigilinkime į šiuos žodžius,
V\ MENO KURINI Ų SKAIDRĖSE PARODA
jos, Italijos ir Šveicarijos 30 bės dainų ir šokių vienetais. iš jų nedirba. Vyriausioji mer minėdami Baisųjį birželį, kritu- Taipgi pas leidėją —
vyrų ir 21 mergina. Vakare Jaunimą labai erzina nuolatinė gaitė dar tik 7-je klasėje. Taigi, tusius kovotojus ir asmeniškai
J. J. Bachnnas, Tabor Farm
1968 m. rugsėjo mėn. 1 d., nuo 4:30 iki 6:30 vai. po pietų,
katalikams pamaldas atlaikė propaganda, kurios veidmainiš iš aštuonių šeimos narių tik vie bendradarbiaudami su kraštu.
Sodus, Michigan 49126
PENNTOP SOUTH ROOM, STATLER * HILTON N.Y.
tėv. J. Urbaitis, atsitiktinai ke kumas lengvai atpažįstamas. nas dirba. Ir jis išdrįso parsi
Illinois State gyventojai prie kainos
LITERATŪROS IR KAMERINES MUZIKOS VAKARAS
IR MULTIMILIJONIERIUS
turi pridėti 5% taksų.
liaudamas per Europą stabtelė Prie sovietinių varžtų jaunimas nešti pasivogęs 10 pėdų rugių
SAUGOJO NUO RIAUŠIŲ
Dalyvauja lietuvių rašytojai ir kamerinės muzikos ansamblis iš
jo Romuvoje, o pamokslą pa- nepriprato. Kiekviename žings- nuo kolchozo lauko. Atėjo pir
IIIIIIIIIIIII1IIIIIIIII|I>I||||||I1I||IIHIIIIIII1I|>
Bostono, vadovas Iz. Vasyliūnas.
mininkas su milicija ir rado
Sklaidau savo įmonės laik
Programoje: Poezija, proza ir lietuvių kompozitorių kūriniai.
tuos rugius. Už tokį baisų pa raštį ir akys krypsta į aštuo
Vakaro pradžia: 7:30, rugpiūčio mėn. 1968. STATLER - HILTON,
sielgimą gavo tris metus ka nias nuotraukas tų žmonių, ku
Schvyler room.
TELEVIZIJAS
lėjimo. Kita mūs brigados mo rie balandžio pradžioje po dr.
Po programos šokiai, Miss Lithuania rinkimai. Groja Joe Thomas
teris prisirinko nuo bulvienos M. L. King nužudymo buvo pa paprastas ir spalvotas nebrangiai
orkestras. BILIETO KAINA: $3.
2 ragžes bulvių ir jau bandė šaukti į Tautinę gvardiją ap taisau. Už patarnavimą vietoj $3,
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys
neštis į namus, bet pirmininkas saugoti miestą nuo įsisiūbavu
DIDYSIS SEIMO KONCERTAS
Pasiteiraukite apie naujas
sučiupo ir už tai gavo metus sių juodukų riaušių. Štai sep
LINCOLN CENTER - PHILHARMONIC HALL Lincoln Center
J. MIGLINAS
kalėjimo. Kito karvę rado pri tynių “Sun-Times — Daily
Plaza N.Y. .Rugsėjo 1, 1968, 8:00 vai. vakare.
2549
W.
69
St.,
n
auk..
PR
6-1063
rištą prie dobilienos, tai sumo News” reporterių veidai, kurie,
SIMFONINE MUZIKA: Banaičio, Gaidelio, Kačinsko ir Jakūbėno
kėjo 50 rublių. Argi tai negra apsirengę karių uniformomis,
|| kūriniai. Pirmą kartą išpildomi. SOLISTAI: Stankaitytė, Baras
žiai auklėja? Jie jau daugiau riaušių metu buvo karščiausio
ir Vaznelis. Simfoniniam orkestrui diriguoja: Prof. VYTAUTAS
MARIJOŠIUS.
nevogs mūsų turto. Kolchozo se v’etose ir iš ten abiem dien
ČIURLIONIO ANSAMBLIS iš Clevelando, vadovas muzikas Alf.
turtas, tai mūsų visų turtas. raščiams rašė įdomius reporta
MIKULSKIS,
Ona Mikulskienė — kanklių orkestro vadovė. Solistai:
Mes visi turim jį saugoti, juo žus. Bet iki tol nė į galvą ne
J. NAUJOKAITIS
Roma Mastienė, Irena Grigaliūnaitė ir Algimantas Grigas. Ansam
džiaugtis. Tik neliesti.
Apdraustas perkraustymas.
blis pilname sąstate: Chorai, kanklės, Liaudies instrumentai. Spe
atėjo mintis, kad riaušių metu
Ilgų metų patyrimas
cialiai III Seimui paruošta programa.
Bet dar vis atsiranda tokių tarnybai į Taut. gvardiją buvo VVA 5-9209
Chicago, Illinois
BILIETAI:
4, 5, 6, 8, 10 ir 12 dolerių.
multimilijonierius
nedėkingų padaužų už suteiktus pašauktas
EKSKURSIJA LAIVU APIE NEW YORKĄ
gerumus. Antai prieš kelias die
nas ėjome iš brigadinio susirin
Laivas išplaukia iš Batery Park 10 vai. ryto. Grįžta 5 vai. va
Iš Vokietijos lietuvių suvažiavimo “Romuvoje”. Suvažiavę jaunuoliai
kare, rugsėjo 2. 1968. Ekskursijos laivas priplauks prie LAISVES
kimo ir ištiko labai blogas oklausosi paskaitų.
H I G
STATULOS. Bus padėtas vainikas — speciali programa ir cere
ras. Tamsu, sniegą pusto, nieko
monijos. Laive šokiai, alus ir užkandžiai. Bilieto kaina už viską
sakė diakonas Jonas H. Šukas. nyje jaučiamas tylus pasiprie nesimato. Mus pasivijo pirmi
%
$5.
Evangelikų pamaldas laikė kun. šinimas, taip kad galima kal ninkas su lengva mašina. Vy
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS VISUR DALYVAUTI
J. Urdzė. Suvažiavimą atidarė bėti apie dvigubą egzistenciją rai jį sustabdė ir sako: pirmi
PADEMONSTRUOKIME
LIETUVIŠKĄJĮ RYŽTĄ IR SUTARI
Jaunimo sekcijos pirmininkas — oficialią ir privačią. Stipro ninke, mašina mūs visų, tai
per annum
per annum
MĄ.
kun. Vingaudas Damijonaitis, kai reiškiasi alkoholizmas. Atei pavėžyk šias senes, nes jos ne
on regular savings
on investment bonus
BILIETAI GAUNAMI:
pasveikindamas susirinkusiuo na mados iš Vakarų, bet mažai pareis, liks sniege. Pirmininkas
Į visus parengimus: Antanas Reventas, 87-66 95th strcet,
Savings Insured to $15,000.00
Woodhaven. N. Y. 11421, telef. (212) 441-9725
sius jaunuolius, pristatydamas žinoma apie lietuvių jaunimą , atsakė, kad jis negali, nes turi
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Tik į banketą:
Marija Kregždienė, 104-28 89th Ave
moderatorių, paskaitininkus, or laisvajame pasaulyje. Ryšiai su skubėti į namus, kur jo laukian
4071
Archer
Avenue, Chicago, Illinois 60632
Richmond
Hill, N.Y. 11418. telef. (212) 847-6475.
ti
žmona...
Vienas
jaunas
vyras
ganizatorius ir svečius. Sekė ei Lietuva labai svarbūs. Bet jie
L. Sperauskienė, 307 VVest 30th Street,
lė sveikinimų. Galiausia kiek neturi pripažinti sovietinės o- lurėjo geroką lazdą ir ja kirto
New York, N.Y. 10001, telef. (212) CH 4-2643.
vienas dalyvis prisistatė pats, kupacijos, nė prie jos pripratin mašinėlei į langą. Stiklą išmušė,
pasisakydamas iš kur esąs, ką ti. Neturi silpninti tautinės dva bet pirmininko nekliudė...”
FRANK’S TV and RADIO INC.
Bilietai į parengimus dar gaunami:
Tai šiandieninio okup. Lietu
sios ir atsparumo krašte ir už
veikiąs.
3240 SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
Juozas Andriušis / Insurance - Real Estate
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO,
sienyje. Neturi griauti išeivijos vos gyvenimo reali detalė. Štai
87-09 Jamaica Ave. VVoodhaven N Y. 11421
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS. TAIPGI ORO
Liepos 29 prasidėjo paskai politinės ir kultūrinės padėties,
telef. (<212) VI 7-4477.
VĖSINTUVAI
IR
SPALVOTOS
TELEVIZIJOS
APARATAI.
tos. Moderatorius kun. Bronius neturi skaldyt mūsų visuomenės.
Vitas Gerulaitis / Insurance - Real Estate - Travel
Liubinas paaiškino bendrąjį su Paskaita baigta raginimu neuž Vytautas Brazaitis rodė savo
94-10 Jamaica Ave. VVoodhaven N Y 11421
važiavimo studijinį planą. Pir miršti Lietuvos, jai sudėtų au susuktą filmą iš Jaunimo kon
telef. (212) 847-5522.
' *
majai paskaitai pakvietė direk kų. Lietuva nėra kapinynas, o greso Chicagoje, antradienį Kri
JAY Lietuvių Bendruomenės apylinkėse pas
torių Vincą Natkevičių. Tema gyvas kraštas. Sekusiose disku stina Brazaitienė pravedė dainų
platmtojus: Bostone, VVorcesteryje, Hartforde
— lietuviškojo jaunimo proble sijose mintys dar buvo išryš vakarą, o trečiadienį Mečys
Kas tik turi gėrę skonį,
Eliz*bethe N.J., VVashingtone D.C.,
mos Vakaruose. Pirmoj eilėj kintos ir konkretizuotos. Lie Landas vadovavo linksmavakaPhiladelphijoje ir Baltimorėje.
buvo mestas žvilgsnis į bendrą pos 31 paskaitininkas diakonas riui. Pasišokta kiekvieną vaka
viskę perka pas Lieponį!
Į Didįjį koncertą prie kasos — Lincoln Center
sias jaunimo problemas, ypač Jonas H. Šulcas iš Italijos kal rą.
PhUharmonic Hali nuo rugpiūčio 5 d
išryškinant revoliucinį polėkį. bėjo apie visuotinąsias jaunimo
Suvažiavimas užbaigtas rug
Siunčiu ........................... $ čekį
Nagrinėtos nepasitenkinimo ap problemas. Pabrėžta, kad jau piūčio 1. Jį apžvelgė dalyviai G. ,
raiškos ir priežastys. Patarta nimo nerimą ėmėsi išnaudoti Bauras ir P. Nevulis, modera- j
(siųsdami užsakymą pridėkite adresuotą, su pašto ženki,,
x
Prašau prisiųsti bilietų:
1
ženklu, voką)
rinkti tiesos grūdus iš visur. Pa kairieji politikieriai savo tiks torius kun. Liubinas dar kartą i
brėžti gėrio pradai jauname lams, tuo suskaldydami jauni iškėlė pagrindines jo mintis, y- j
Į Seimo koncertą ........................po
dol. viso ........... dol.
žmoguje ir jo noras būti ne mą. Diskusijoms vadovavo ne pač paralelę tarp jaunimo Lie- '
Į Seimo Banketą .......................... po
veiklos objektu, o partneriu. To moderatorius,
o abiturientas tuvoje ir lietuvių jaunimo už- j
dol. viso........... dol.
FURNITURE CENTER, INC.
liau pereita prie lietuviškojo gy Petras Nevulis ir studentas Me sieniuose, organizatorių vardu
Į Ekskursiją laivu ....................... po
dol. viso ........... dol.
venimo problematikos — nutau čys Landas. Diskusijos baigtos kun. Damijonaitis visiems nu
Į
Literatūros
ir
Kamerinės
MARQUETTE PK., 6211 S. Western. PR 8-5875
tėjimas, aplinkos įtaka, šeimos atskiruose rateliuose.
sipelniusiems padėkojo, o daly
muzikos vakarą.............................. pQ
kūrimas, įsijung mas į lietuvių
vių klausė, kaip turėtų atrody
Vedėjas — J. LIEPONIS
dol. viso
dol.
Dvi
popietes
buvo
religiniai
visuomenės gyvenimą, santykiai
ti sekančiųjų metų suvažiavi
pokalbiai,
vadovaujami
evangeį
Bilietų užsakymams prašome pasinaudoti šia atkarpa
su tauta. Vienas iš įdomesnių
mas. Pareikšta pageidavimai,
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom
likų
kunigo
Urdzės
ir
katalikų
į
pasiūlymų — ste igtis savo gy
kad diskusijos vyktų mažuose
“ «u„y.d,™. AWoodhave„.
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro
venamajame krašte tapti tau diakono Šulco.
būreliuose, kad nedalyvautų jo
Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet
Vakarais programa buvo link ! se senieji, kad suvažiavimas
tine mažuma. Į klausimą, ar lie
p.l.b. m seimo komitetas
tuvybė apsimoka, atsakyta: ma smesnio pobūdžio. Pirmadienį I užtruktų ištisą savaitę.
ELI
J
DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. rugpiūčio 14 d.

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
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P.L.B. III SEIMAS

EUROPOS LIETUVIŲ

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

MOVING

4.75

TĘS
5.25

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

8

Mūsų kolonijose
Worcester, Mass.
NAUJAI SUPILTAS

KAPAS

Woncesterio lietuvių koloniją
ištiko nelemtos dienos. Rugp
4 d., atėjo liūdna žinia: Julius
Mikalauskas mirė šv. Vincento
ligoninėje. A. a. Julius savo
gyvenimą taip tvarkė, kad visai
ramiai galėjo nors ir kasdien
skirtis su šia ašarų pakalne ir
keltis į Dievo paruoštą amžiny
bę. Savo artimus, kartu su savo
kilnios širdies žmona Amelija
Bikinaite, mylėjo net daugiau
kaip save! Tik į Lietuvą arti
niesiems yra pasiuntęs siuntinių
už per 7,000. dol. A. a. Julius
neturėjo laimės eiti aukštų
mokslų, nes gausioje ūkininko
šeimoje paaugęs ir tik 4 pra
džios mokyklos skyrius baigęs,
perėjo į gyvenimo mokyklą.
Pavyzdingai įsikūrė Jurbarke,
plaukiojo kapitonu Nemuno gar
laiviais, kiek vėliau įsigydamas
ir savo nuosavą garlaivį.
1944 metais rudenį, Lietuvą
semiant
raudonajam tvanui,
Julius su laivu daug kam padė
jo išsigelbėti nuo mirties ir Sibiro. Pasitraukusį Julių su šei
ma iš Lietuvos į Vokietiją vo
kiečiai privertė
plaukioti tuo
pačiu laivu Vyslos upe ir Bal
tijos
pakraščiais iki gegužės
mėnesio, kai laivas tapo paskan
dintas.
1949 m. Julius su šeima ap
sigyveno
Worcesteryje.
Čia
dirbdamas fabrike greitai įsikū
rė vėl nuosavuose namuose.
Pamilęs visa savo siela Lie
tuvą ir Nemuną su jojo gražio
mis apylinkėmis, Julius vis dar
nenustojo vilties kada nors dar
kartą išvysti Nemuną ir savą
gimtinę; deja, viltys neįvyko.
Šermenyse lankėsi daug žmo
nių, o į amžino poilsio vietą po
pamaldų bažnyčioje rugp. 7 d.,
nežiūrint kad tai buvo darbo
diena, palydėjo virš 40 automo
bilių, dalyvaujant parapijos kle
bonui kun. Jutkpvjčiui (Jutt),
kun. Martinkui iš Providence,
R.I., ir kun. Steponaičiui. Atsi
sveikinimo žodį prie kapo tarė
vietos lietuvių
bendruomenės
pirmininkas P. Stapelis, pabrėž
damas velionies pavyzdingumą.
Po apeigų prie kapo, trims ku
nigams
balsingai užtraukus
“Angelas Dievo...’’ ir nuoširdžiai
pritariant palydejusiems, nesi
matė veidų, kurie būtų
nesišluostę ašarų.
Velionis paliko sielvarte žmo
ną Ameliją ir didžiame nuliūdi
me dukrą Romą su žentu Arvy
du Matoniu ir dviem anūkais,
sūnų Vidmantą, brolį Kazimie
rą Kanadoje, tris seseris Lietu
voje ir kitus gimines Ameriko
je ir Lietuvoje.
J- Mat.

— Katalikai Norvegijoj. Šiuo
metu Norvegijoje yra aštuoni
tūkstančiai katalikų. Jie pri
klauso Oslo vyskupijai ir dviem
apaštališkiem
vikarijatam:
Trondheimo ir Tromso.

VISŲ

BALSAI

OFFICIAL PUBLICATION

Be lt onaettd fcy tho Poople of
the Stata of IUinoia, represente.l
in the Ganaral Assembly.
Saetion 1.

NOTICE OF PROPOSED
NATURAL RESOURCES
DEVELOPMENT BOND ACT

This Act shall be known and niay
be cited as the “Natūrai Resources
Development Bond Act".

The Seventy-fifth General Assemhly of the State of Illinois, by a
vote of the members of each House
thereof and approved by the Govemor, enacted the “Natūrai Re
sources Development Bond Act",
calling for submission to the electors of the ąuestion of ivhether
such Act shalt become effective
and tvliether the State of IUinoia
shall issue bonds in the amount of
not more than $1,000,000,000 for the
conservation and development of
natūrai resources in Illinois.
By virtue of Section 8 of such
legislation and in accordance with
Section 18, Article IV, Illinois Constitution, the above-stated proposition mušt be submltted to the electors of the State of Illinois at the
general election to be held on the
first Tuesday after the first Monday of November, 1968.
The text of the Act is published
below, as reąuired by the State
Constitution. The following State
ment and Suggestions has been
prepared to afford a proper understanding of the proposition.

Section 2.

STATEMENT AND
SUGGESTIONS

Scope of the Program. Proceeds
of the bond issue will be used for
the acąuisition and development
of outdoor recreational faeilities,
for the control and prevention of
vvater and air pollution, for conser
vation and management of vvater
resources or for flood control or
for any combination of such purposęs.
Term, Interest and Sale of Bonds.

The bonds are to be fully retired
vvithin 25 years of the date of issue.
They are to bear interest at a rate
of not more than 5% per year. The
issuance, sale and retirement of the
bonds vvill be under the supervislon
and control of a Bond Board consisting of the Governor, the State
Treasurer, and the Attorney Gener
al. The bonds are to be sold, after
newspaper publication of notice, to
the “highest and best bidders, for
not less than their par value, upon
sealed bids".
Payments to be M adė. Payments
on the principai and interest of the
bonds are to be made from a
Natūrai Rerources Development
Bond Retirement and Interest Fund
in the State Treasury, as provlded
in the Act.
In order that this Bond Fund
contains sufficient moneys to meet
the reąuired payments, the General
Assembly is authorized to direct
the transfer, from time to time, of
State Funds from the General Reve
nue Fund to this Bond Fund. The
General Revenue Fund is supported
by a major portion of the tax revenues of the State. If the General
Assembly should fail to direct such
transfers of funds, then Section 7
of the Act, which levies a property
tax upon all real and personai prop
erty in this State subject to the
taxation, vvill be in full force and
effect. The proceeds of this tax,
If levied, shall be paid into this
Bond Fund for the purpose of makIng payment of the principai of and
interest. on the bonds. However,
if suflicient money to meet the re
ąuired payments has been transferred from the General Revenue
Fund to the Bond Fund or is avail
able from other sources of revenue,
then no tax levy vvill be nečessary
and none will be made.
Referendum

Reąuirement.

The

Act providing for this bond issue
vvill go into full force and effect
only if it receives a majorlty of the
votes cast for members of the Gen
eral Assembly at the November,
1968 election. The form of ballot
is specifled below in the text of the
Act.

THE ACT OF THE
GENERAL ASSEMBLY
An Act to authorize the issuance
and sale of bonds of the State of
Illinois for the purpose of obtaining
funds to be used vvithin this State
for the conservation and develop
ment of natūrai resources and to
provide for the payment of the prin
cipai of and Interest upon such
bonds, making an appropriation ln
eonneetion therewith and repealing
Acts therein named.

UŽ

The State of Illinois is authorized
to issue and sėli and provide for
the retirement of bonds of the State
of Illinois to the amount of $1,000,000,000 for the purpose of providing
funds for ūse in this State for the
conservation and development ot
natūrai resources.
Section 3.

The issuance, sale and retiremen
of bonds authorized by this Ac
shall be under the general supervision and control of the Bulldin
Bond Board created by "An Act tu
authorize the issuance and sale ot
bonds of the State of Illinois for the
purpose of obtaining funds to be
used for making permanent lmprovements at educational institutions ovvned by this State and to
provide for the payment of thprincipai of and interest upon such
bonds”, approved July 23, 1959, as
amended, and the Buiiding Bond
Board created by “An Act to author
ize the issuance and sale of bonds
of the State of Illinois for the pur
pose of obtaining funds to be used
for makjng permanent improve ments at mental health and otlic
public vvelfare institutions ovvne
by this State and to provide for th
payment of the principai c
and interest upon such bonds”, ap
proved July 22, 1959, hereinafte.
called the Board.
The honds shall bear interc
payable annually or semi-annuall
from their date, at the rate of n
more than 5% per annum. Ti
bonds shall be šeriai bonds and 1
dated, issued and sold from tln
to time in such amounts as nu
be nečessary to provide funds f<
the development of natūrai re
sources vvithin this State as pr<
vided by Section 4 of this Act. Ea<
bond shall be in the denominati.
of $1,000 or some multiple there.
and shall be made payable With'
25 years from its date. These bom
shall be signed by the Govern<
and attested by the Secretary <
State under the seal of the Štai
and countersigned by the Štai
Treasurer. The signatūros of tl'
Governor and the Secretary of Sta
may be lithographed faesimilo si'
natures. Interest coupons Avit
lithographed faesimile signatures o
the Governor, Secretary of State
and State Treasurer may be attached to the bonds. The fact that
an officer vvhose signature or facsirnile thereof appears on a bond or
Interest coupon no longer holds
such office at the time the bond nr
coupon Is delivered shall not in*
validate such bond or interest cou
pon.
Pending the preparation and exeeution of any such bonds, temporai.
bonds may be issued vvith oi" vvithout Interest • coupons. The bonds
shall be sold to the highest and be;
bidders, for not less than their pi.
value, upon sealed bids. The Boar
shall, from time to time as bom
are to be sold, advertise ln at lea;
2 daily nevvspapers, one of whic
is published ln the City of Springfield and one in the City of Chi
cago, for proposals to purchase thbonds. Each of such advertisements for proposals shall be pub
lished at least 10 days prior to the
date of the opening of the bids.
The Board may reserve the right
to reject any artd all bids. The
bonds may, at the reąuest of ovvners, be registered as to principai
vvith the Secretary of State. The
bonds shall be deposited vvith the
State Treasurer, and vvhen sold tlie
proceeds of the bonds shall be paid
into the State treasury and kept
in a Beparate fund vvhlch shall be
known as the Natūrai Resources
Development Fund, vvhich separate fund is hereby created.

Section 4.
The proceeds from the sale of
bonds issued pursuant to this Act
shall be approprlated by the Gener
al Assembly in such amounts and
at such tlmes as it deems necessary or desirable for the acąuisi
tion and development of outdoor
recreational faeilities, for the con
trol and prevention of vvater and
air pollution, for conservation and
management of vvater resources or
for flood control or for any com
bination or all of such purposes.

VIENĄ!

Išrinkime Valdą Adamkų į sanitarinio distrikto
patikėtinius
Dvidešimts metų, kuriuos pra
gyvenom Amerikoje, prabėgo in
tensyvaus darbo ir pastangų įsi
kurti svetimam krašte ženkle.
Daug kas gal net užmiršom, ar
bent nebegalvojam apie pirmą
sias dienas, pirmuosius metus,
kai jautėmės čia tik daugiau ar
mažiau pageidaujamais svečiais,
be teisės ko nors norėti, reika
lauti ar tikėtis. Buvom ramūs, de
kingi ir dirbom dėl duonos kąs
nio.
Laikai pasikeitė. Duona jau
aptepta sviestu ir gana storu
sluoksniu, o mūsų reikalavimams
ir nepasitenkinimams nėra galo.
Deja, dauguma tų nepasitenki
nimų pasireiškia tįjf žodine kriti
ka. Mažai kas stengiamės padėti

padėtį pakeisti ir tik laukiame,
kad ji pati pasikeistų. Bet gero
sios fėjos magiškos lazdelės ste
buklai vyksta tik pasakose ir to
dėl nuo mūsų priklauso, kokią ateitį susikursim arba bent steng
simės sukurti.
Pasinaudokime proga
Kalbam apie savo tautos išlai
kymą, apie Lietuvos vardo išgar
Valdas Adamkus
sinimą, apie įtaką, kuri padėtų
nutiesti laisvės kelius i mūsų kraš
tą. Dabar turim progos sudaryti galėtų ne tik padėti vienam, ki
tam ar trečiam lietuviui, bet taip
galimybę tokiai įtakai.
pat supažindintų įtakingus val
Turėti savo žmogų bet kokiam džios asmenis su mūsų tautos
valdžios poste yra naudinga, tuo problemomis, atkreiptų jų dėme
daugiau poste, kuris yra pakan sį į mūsų pastangas išlikti tauti
kamai reikšmingas ir svarus, kad niu vienetu ir kiekviena proga

•Mtima
The State Treasurer may, with
the approval of the Governor, lnvest
and reinvest, at the «xlatln* mar

ke t price and in any event not to
exceed 102% of par plūs accrued
interest, any money in the Natūrai
llesources Development Fund in the
State treasury vvhlch, in the oplnlon
ef the Governor communtcated in
\vritlng to the State Treasurer, is
not needed for eurrent expenditures
due or about to become due from
such fund, in direct and general
obligations of the United States
Government. The cost price of all
Kuch obligations shall be consldered
us cash ln the custody of the State
Treasurer, and such obligations
shall be conveyed at cost price as
cash by the State Treasurer to his
successor. The money in the Natu rai Resources Development Fund
n the form of such obligations shall
ie set up by the State Treasurer
.is a separate account of such fund
and shovvn dlstinctly in every reMiit Issued by hitn regarding fund
ualances.
All earnlngs accruing upon any
such investment shall be paid Into
ihe Natūrai Resources Development
i!und Retirement and Interest Fund.
A U of the moneys recelved from
the sale or redemption of such lnvestments shall be replaced ln the
Natūrai Resources Development
. 'and.
Section 6.
To the extent that funds are
available in the General Revenue
Fund of the State, the General As
sembly is authorized to direct the
transfer. from time to time from
the General Revenue Fund to the
Natūrai Resources Development
Bond Retirement and Interest Fund
vvhich separate fund in the State
treasury is hereby created vvhich
vvhen added to money recelved by
such fund from other sources vvill
be suflicient to pay the principai
of and interest on the bonds provided for by this Act, as the šame
become due, and to the extent such
transfer of funds is authorized by
the General Assembly for that
purpose, the taxes levied for the
payment of the principai of and
interest on such bonds as provlded
by Section 7 of this Act shall be
aha ted.

Section 7.
Eacli year, after this Act becomes
fully operative, and until all of the
bonds' Issued as herein provlded
have been retired, there is levied a
direct annual tax upon all real and
personai property in this State sub
ject to taxation for such amount as
shall be nečessary and sufficient to
pay the interest, as lt shall accrue,
on all honds Issued under this Act
and also to pay and. discharge the
principai of such bonds at par value,
as such bonds fail due: and the
amounts of such- direct annual tas
shall be approprlated for that specific purpose.
The proceeds of this tax shall
be paid into the Natūrai Resources
Development Bond Retiiement and
Interest Fund in the State treasury.
The reąuired rate of such direct
annual tax shall be flxed each year
by the offlcers chargfed by lavv vvith
flxing the rate for Blate taxes on
the valuation of reni and personai
property in this State subject to
taxation ln accordance vvith the provisions of the statutes in such
rases. If, hovvever, money has been
transferred from the General Rev
enue Fund to the Natūrai Resour
ces Development Bond Retirement
and Interest Fund for the šame
purpose for vvhich this direct an
nual tax is levied and imposed, such
offlcers shall in fixing the rato o£
the direct annual tax make proper
allovvance in the amount of money
so transferred and funds recelved
irom other sources in reduetion of
the tax levied under this Section,
and the tax levied under this Sec
tion shall be abated in that amount

Section 8.
The proposition of vvhether this
Act shall tako effect a dėbt of
$1,000,000,000 ba contracted, bonds
be issued to that amount and tho
principai of such bonds be paid vvithln 25 years of their date and tho in
terest thereon be paid as lt accrues
by levylng and lmposlng a direct
annual tax and by authorlzlng the
General Assembly to transfer mon
ey ln the General Revenue Fund to
the Natūrai Resources Development
Bond Retirement and Interest Fund
therefor, shall be submltted to the
People of the State of Illinois at the
general election to be held on Tues
day next after the first Monday ot
November, 1968į on * ballot to be
substantlally ln the follovving form:

shall the Natūrai Re

sources Development
Bond Act enacted by
the 75th General As
sembly, become ef
fective and the State
of Illinois contract a

1

Imposed bereln for that purpose,
shall bo lrrepeal&blo until such
dėbt and Interest ls paid ln fult
and for th© making of such pay
ments the faith and credit of tho
Stato of Illinois is hereby pledgcd.

dėbt of $1,000,000,000
and Issue bonds to
that amount as pro
vlded in such Act,
and shall the State
of Illinois levy an- ^Es
nually a direct tax
sufficient to pay the
interest on and to
discharge the princi
pai of such bonds in
accordance vvith that
Act, vvhlch Act provides that, to the extent that funds are
available in the Generai Revenue Fund of
the State, the Gen
eral Assembly is au-____
thorized to direct the
transfer of funds
from time to time
from that fund to the
Natūrai Resources
Development Bond
Retirement and In
terest Fund suffi
cient to pay the prin
cipai of and interest
on the bonds provided for by that Act.
and to the extent
that money is so NO
transferred then the
approprlate officers
in fixlng the rate of
that direct annual
tax shall make prop
er allovvance in the
amount of money so
transferred in redue
tion of the taxes to
be levied and such
tax shall be abated
in that amount?
Such ballot shall be separate
from all others used at such eleetlon, except that vvhere voting ma
chines or electronlc voting systems
are used under the direction of any
county derk or board of election
commissioners,. such voting ma
chine or eleetronie voting Systems
may be used to vote upon sueli
proposition instead of upon the
separate ballot.
Notice of the submission of the
proposition shall be given, the ballots canvassed and returned, abstracts of the vote made and sub
mltted, the votes canvassed and
declaration of the result made in
the šame manner as is provided by
Sections 3, 5, 6 and 7 of “An Act
to provide the manner of proposing
amendments to the constitution,
and submitting the šame to the
eleetors of this State", approved
March 14, 1877, as lamended, ln
case of the submission of a proposed constitutlonal amendment. If
separate ballots are used, ballots
for the submission of such propo
sition shall be printed on paper that
is vvhlte in color.
Section 9.

The Secretary of State sha’.I
cause publication of this Act to be
made, once each vveek, for 3 months
at least before the vote of the
people is taken on this Act, in at
least 2 daily newspapers, one of
vvhlch shall be published in the
City of Springfleld and the other
ln the City of Chicago. The Secre
tary of State may make additlonal
publications in other counties as in
the case of a proposed constitutionai amendement.
Section 10.

If any section, sentence or clause
of this Act is for any reason held
invalid or to be unconstltutional,
such decislon shall not nffect the
valldlty of the remaining portlons
of this Act.

Section 11.
This Act ehall go into full force
and effect upon receiving at the
general election at vvhlch it ls
submltted the majority of votes
reąuired by Section 18 of Article
IV of the Constitution. The provlslons of this Act for the pay
ment of the principai of such
bonds at maturlty and of the Inter
est thereon annually or seml-annually, as it shall accrue, by author
lzlng the General Assembly to di
rect the transfer of funds ln the
General Revenue Fund to the Nat
ūrai Resources Development Bond
Retirement and Interest Fund for
that purpose and by the direct

PAU D POWELD
Secretary of

State

Approved this 31st day of July 1968
■VVILLIAM G. CLARK
Attorney General

Section 12.
The sum of $250,000 or so much
thereof as may be nečessary, Is
appropriated to thą Secretary of
stato for the adminlstratlon of
this Act.

CAPITOL BUILDING
SPIIINGFIELD, ILLINOIS

Section 13.

SECRETARY OF STATE

Tho “Pure IVaters Development
Act", approved August 14, 1967;
tho “Resourco Development Bond
Act”, approved August 14, 1967;
and “An Act creating the Pūro
\Vaters Board and defining its
poarers and duties”, approved
August 14, 1967, aro repealed.
Section 14.

VVhereas, this Act replaces similar enactments passed by tho
General Assembly ln 1967 dealing
with vltal conservation ^problema
faeing this Stato and it is Imperativo that tho ąuestion of
whether this Act .should tako
effect and the State issue bonds
and levy a tax as provided in the
Act be submitted to the people
of this State at tho next general
• lectlon, ln November, 1968, therefore an emergency exlsts and this
Act shall take effect Immediately
pon its becoming a law. (ApI . oved July 30, 1968.)
FORM OF BALLOT

The above described proposition
shall be submltted to the votera
at the General Election Noventber
5, 1968, upon a separate wliite
ballot, except that tvhero voting
machines
or eleetronie voting
ystems are in ūse, such voting
lachines or eleetronie voting
■ stems may bo used to vote upon
; ach proposition. Tho proposition
■ iall be submltted in substantialthe follovving form:

OFFICE OF THE .

I, PAUL POVVELL, Secretary ot
State of the State of Illinois, do
hereby certify that the foregoing
contains a true copy of the Act of
the Seventy-fifth General As
sembly, approved July 30, 1968
entitled “An Act to authorize the
issuance and sale of bonds of the
State of Illinois for the purpose of
obtaining funds to be used vvithin this State for the conservation
and development of natūrai re
sources and to provide for the
payment of the principai of and
interest upon nuch bonds, making
an appropriation in eonneetion
therevvith and repealing Acts there
in named”, the orlginal of which
is on filo in this office, and the form
In which the proposition to be sub
mltted to the voters vvill appear on
a separate vviilte ballot, except that
vvhere voting machines or elee
tronie voting systems are in ūse,
such voting machines or elee
tronie voting systems may be used
to vote upon such proposition, at
the General Election to be held on
the Fifth day of November, A. D.
1968.
IN VVITNESS VVIIEREOF,
hereunto set my liand and
afflx tho Great Seal of the
State of Illinois. Done at my
ofllce In tho Capitol Buiiding,
in the City of Springfleld, this
31st day of July, A. D. 1968,
and of the Independence of
the United States tho ona
hundred and ninety-thlrd.
I

PROPOSED

PAUL POVVELL

NATURAL RESOURCES
DEVELOPMENT BOND ACT

Shall the Natūrai
llesources Develop
ment
Bond Act
enacted by the 75th
General
Assembly,
; become effective
and the State of
! Illinois contract a
I dėbt of $1,000,009,■ uOO and issue bonds
I to that amount as
( provided in such Act,
, and shall the State YES
' of Illinois levy an' nually a direct tax
sufficient to pay the
i interest on and to
' discharge the princi; pal of such bonds in
accordance vvith that
! Act, vvhich Act proI vides that, to the extent that funds are
r
i
tvailable in the Geni
••tal Revenue Fund
T the State, the Gen
iai Assembly
ls
’ . nthorized to direct
i : be transfer of funds
‘rom time to time
from thatl fund to
tlie Natūrai Re
sources
Develop
ment Bond Retire
ment and Interest
Fund suflicient to
pay the principai of
and Interest on the
bonds provided for
by that Act, and to
the extent that
j
money is so transi
' ferred, then the ap. propriate officers in
fixlng the rate of
that direct annual
tax shall make prop
er allowance In the
amount of money so
transferred ln re
duetion of the taxes
to be levied and
such tax shall be
abated
ln
that
amount?

Secretary of State
(Seal)

DAUGYBfi LIETUVOS MIESTE
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros,
MIC, knygoje

“Marijos garbinimas
Lietuvoje”
—(,—

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl
įdomių vietovių aprašymo ir dėl
gausios istorinės medžiagos tinka
pasiskaityti kiekvienam lietuviui,
besidominčiam Lietuvos istorija ar
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — kaina tik $3.00
Galima įsigyti “DRAUGE”.
Illinois State gyventojai prie kainos
turi pridėti 5% taksų.

Kuriam

galui

mokėti daugiau?
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBTLrUS SUTAUPY
SITE NUO $500 TKT $1.000
PLYMOUTH

*

VALIANT

BALZEKAS MOTOR
SALES, INC.
4030 Archer. VI /-I515
“U WILL LIKĘ US”

annual tax upon real and personai

paklibintų svetimųjų lengvai už das tarp tuščių sienų, kuriose pro
mirštamą nepriklausomos Lietu blemos nenustelbiamos vien tuš
čiais pažadais, kuriose yra ir ge
vos reikalą.
ros valios žmonių, valdančių šj
Visi žinom, ar tai asmeniškai, kraštą ir galinčių padėti, jei bus
ar iš spaudos, Valdą Adamkų,
kas juos apšviečia, įtikina, tinka
kandidatą į sanitarinio distrikto mai supažindina su esama padė
patikėtinius. Lengvai galim pasi timi.
tikrinti atestacijas apie jo veiklą
lietuviškame bare, apie jo pas
Reikalinga visokia parama
tangas prasimušti j politinį lau
ką, kuriame mums taip reikia
Užmirškim partijas, pažiūras,
jaunos ir energingos pajėgos, ku asmeniškas ambicijas ir prisimin
ri kalbėtų mūsų vardu, atstovau kim, kad visi esam lietuviai, vi
tų mūsų interesus, kovotų už mū suose plaka širdys tuo pačiu il
sų reikalus.
gesiu ir troškimu, visi didžiuoja
Valdas Adamkus yra puikus mės bei branginam savo kilmę
kandidatas atstovauti svetimųjų ir vardas Lietuva visų mūsų au
tarpe mūsų tautą ir todėl būsim syse skamba viltingai ir nesunai
patys kalti, jei dėl apsileidimo, kinamai.
apsnūdimo ar neryžtingumo neParemkim Valdą Adamkų ne
išnaudosim progą ji išrinkti i sa
tik
moraliniai, ne tik savo bal
nitarinio distrikto postą. Nepasisu,
bet ir finansiniai, nes mūsų
tenkinkim tik žodine kritika, bet
centas
prie cento sudarys šimtus
savo balsu ir savo kaimyno, pa
ir
tūkstančius,
be kurių Ameri
žįstamo ir bendradarbio balsu
koje
nė
gražiausiam,
kilniausiam
įveskim lietuvį į valdžios sferas,
kuriose žodis nenuskamba lyg ai- ir daugiausiai nusipelniusiam

♦••»

-prtpėrty wHlch fna tam'ftO atofl

CHRYSLER

vardui nebus vietos ant rinkimi
nės lentos.
Ne vieno ar kito šimtai su
kraus kapitalą, reikalingą rinki
minei propagandai, bet kiekvie
no mūsų atliekamas doleris ir
centas, o su juo eis ir mūsų min
tys, linkėjimai ir pastangos atlik
ti bent mažą darbelį savo tau
tos labui.

Todėl, turtingi ir biedni, seni
ir jauni, skautai, ateitininkai ir
studentai, visi bent vieną kartą
būkim vieningi savo tautos vai
kai ir ne žodžiais, bet darbais
keiskim pasaulio veidą, kuriame
ir mes turim teisę savo balsui.
Paveskim tą balsą lietuviui,
kuris žada jį panaudoti mūsų vi
sų gerovei!
R. Raslavieienė
Nigerijai pradėjus apšaudyti
lėktuvus, kuriais siunčiama pa
rama Biafroje badaujantiems,
Tarpt. Raud. Kryžius tas siun
tas laikinai sustabdė.

*

IMPERIAL

Čekiai turistams į
Eucharistinį kongresu
Patogumui vykstantiems mal
dininkams į Eucharistinį kon
gresą, Banco de Colombia išlei
do specialius čekius, taip vadi
namus “Cheque Viajero”, ku
riuos galės, turėdami svetimą
valiuta, iškeisti į čekius pezais.
Tokie čekiai bus keičiami visuo
se Banco de Colombia ir aero
dromų specialiose įstaigose. Su
tais čekiais galės viską pirkti,
apmokėti kelionę, viešbučius ir
panašiai. Lietuviai, vykstantieji
į Kolumbiją, šį patogumą turi
nepamiršti ir laiku Banco de Colombia įstaigose dolerius išsi
keisti į tokius čekius. Kadangi
Kolumbijoje doleriai viešai nekortiruoja ir keliauninkiai ope
ruodami doleriais gali būti ap
gaunami ir net apvagiami.

(k. k.)

B

DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. rugpiūčio 14 d.

Lietuvių Fondo Šeimoje

ąžuolas, žadąs greitai
NEPALŪŽTI

Izidorius nepaprastai mėgo gam
tą ir gimtąją žemę ir prie jos visa
širdimi buvo prisirišęs. Tad buvo
be galo sunkios dienos, kai okupa
cijos metais draskė jo pamiltą že
mę svetimieji ir grobė sunkiai įgy
tą turtą..
Išgyvenęs bolševikų nuoskaudas.
antrą kartą jiems artėjant apleido
gimtąjį kraštą. Svetimuose keliuo
se pakelia gyvenimo sunkiąją dalį.
Buvo prisiiglaudęs įvairiose DP sto
vyklose, bet ilgiausia
išgyveno
Memmingene.

Izidoriaus gyvenimą lydėjo sun
kios nesėkmės. 1943 metais neteko
mylimosios žmonelės Marcelės, ku
ri šį pasaulį apleido pačiame am
žiaus gražume, tesulaukusi vos 32
metų. Šeimos laimę vis tik džiugi
no gerosios žmonelės padovanotos
5 dukrelės — Birutė, Modesta, Al
dona, Zita ir Irena ir sūnus Kęs
tutis, kuris baigė mokslus ir dabar
dirba kaip inžinierius Floridoje,
keturios dukrelės įsikūrę Ameriko
je. turi šeimas, išsimokslinę ir visuamenininkės. Tik Irena tebebudi
gimtoje žemėje — Lietuvoje.
Izidorius Strauka paprastutis,
prasimokslinęs senais laikais, bet
išeivijoje liko toks pat didelis ir
mielas lietuvis, kaip kad buvo ir
gimtoje žemėje. Šaulių sąjungoje
jau nuo 1924 metų ir čia jis dar
jai tebepriklauso. O kur jo nerasi
lietuviškose organizacijose. Žiū
rėk, su Balfo knygute renka au
kas vargstantiems, tai besisielojąs
namų savininkų reikalais, ar betrūsiąs Lietuvių Bendruomenės labui.
Jį užtinkame ir kitose lietuviškose
organizacijose. Ir tai ne tuščiomis
rankomis.
bet vis savo sunkiai
uždirbtu skatiku paremiant lietu
viškąjį reikalą.

NUOMOTI

APDRAUDĘ AGENTCH 4
vairių. gyvybė®,
automobilių,
sveikatos, bus
nio.
Pauntios
lAsi
mokėjimo sųlj
gos.

J.

BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė., I’R 8-2283
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MOVING
SERENAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV 67th Place
WA 5-8963

— Nelatravau, lenkiau karčiamėles per aavo gyvenimo metus,
tai užtikrinau savo vaikams gra
žesuę ateitį, išleidau į mokslus ir
dar centą pridėjau jų laimingesSOPHIE BARČUS RADIO
niam įsikūrimui. Nepamiršau ir
ŠEIMOS PROGRAMOS
Lietuvoje esančių, — tęsė malonų
Kasdien nuo pirmadienio iki penk.
pokalbį dar tvirtas ąžuolas Izido tadlėnio
10 iki tl vai. ryto. šešta
rius.
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki
vai. ryto. Vakarais pirmadie
O gal ką apie gyvenimo ilgą 0:30
niais 7 vai vaka.ro
paslaptį galėtumėte mums pasa
7159 South Maplevrood Avenue
kyti — bandau Izidoriaus gyveni
Chicago. Illinois 606290
mo kelią atspėti?
VISOS PROGRAMOS IS WOPA
—- Vis ąamžių sunkiai dirbau.
1490 kil. AM ir 1027 mg FM
Amerikon atvykęs dirbau SilverTelef. HEmlock 4-2418
cup kepykloje 12 metų. Dirbau iki
75 metų amžiaus, taigi sulaukęs
pensijos amžiaus dar dešimtmetį
pridėjau magaryčių. Ir dabar dar
Heating Contractor
pajėgus dirbti ir kur suspėdamas
Įrengiu naujus lr perstatau se
pauiroinėju.
Apie mediciną kiek
nus visų rūšių namo apšildymo
nusimanau iš t'elčiarystės laikų ru pečius lr air conditioning Į
naujus lr senus namus Stogų
sų armijoje. Joje ištarnavau net
rinas t gutters). vandens šildy
pusdevintų metų. Dar ir Nepriklau mui boilerius. Turiu leidimus
dirbti
ir užmiesčiuose.
somos Lietuvos kariuomenėje at Darbas mieste
atliekamas greitai Ir są
pyliau pusantrų metų. Visada ju žiningai. Apskaičiavimai nemo
du, daug sportuoju, o kaip mato karnai.
DOMAS ŽUKAUSKAS
te dabar dar bėgu parko takais,
HEATING A SHEET METAL,
važiuoju dviračiu. Valgau ne po 4444
S. ŠVesteni. Chicago 9, III.
daug, bet balansuotą maistą, kas
Telefonas VI 7-3447.
dien daržovių sriubos, nevartoju
cukraus, bet medų. Daug geriu
sunkų, o svarbiausia nepersival
REAL ESTATE
gyti, laiku gulti, gerai išmiegoti.
Tas, manau, man ir davė progos
NAMŲ PIRKIMAS —
sulaukti ilgo amžiaus. Ir tai dė
PARDAVIMAS
— VALDYMAS
koju Dievuliui — nusišypsojęs bai
gė pasakojimą žvalusis Izidorius Butų nuomavimas — Income Ta*.
Notariatas —• Vertimai
Strauka.
O kai mintimis sugrįžome prie
Apdraudų Agentūra
lietuviškųjų reikalų jis lyg šviesiu
pragiedruliu mato ateinančių metų
gražesnę Lietuvos ateitį ir dėl to BELL REALTY
jis ir remiąs Lietuvių Fondo idėją,
J. B A C E V 1 C > US
kuri užtikrins lietuvybės išlaikymo 6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-22SS
pradą. O jeigu Dievulis anksčiau
pašauks ir nesuskubsiu įnešti pil
7 kamb. bungaknv, centrai, gazu
nos tūkstantinės, sako Izidorius, šildymas, 30 p. sklypas. 67 lr Maple
wood.
tai tą darbą mano vardu iš testa3 butai lr krautuvės patalpa. $360
per men. 51 ir Kedzle.
m nto atliks geroji dukrelė Birutė pajamų
3 miegamųjų mūr. bungalow,
*
Navickienė.
meti). Brighton p-ke.
Pažymėtina, kad jo dukrų šei
ŠIMAITIS REALTY
mos taip pat yra Lietuvių Fondo
CL 4-2399
šeimos nariai, uolūs visuomeninin 2737 VV. 43 St.
kai.
INCOME TAX
iįliela.m Izidoriui Straukai, nu REAL ESTATF
skubėjusiam tokį ilgą ir gražų gy DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
venimo kelią, linkime dar daug A. & L. INSURANCE AGENCY
šviesių ir sveikų gyvenimo metų.
AND REALTY
Gi jo atliktais darbais mes tik ga
A. LAURAITIS
lime gėrėtis ir iš jų ne vienas pa
1645 So. Ashland Avė., LA 3-8775
simokyti.

O paskutiniu laiku jis įstojo į
Lietuvių Fondo didžiąją šeimą įnešdamas porą šimtų dol. ir pa
žadėjęs, kol gyvas bus kas met po
šimtinę.
— Nagi, va. kaimynui patalki
ninkavau dažyme, tas išmetė šim
Rytoj, tikėkime, vėl sutiksime
tinę, o kur ją dėsiu. Gi Lietuvių malonų Izidorių beskubantį dideliu
Fondan. Ir savo gerąją žmonelę žingsniu Marąuette Parko plačiais
įamžinau, — kalbėjo Izidorius sa takais. Ir tai dar ilgus metus.
vo turtą atiduodamas lietuviškam
Jurgis Janušaitis
reikalui.
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RE AL

ESTATE

CLASSIFIED GUIDE

Du suaugę ii* dirbantys asmenys
IMKITE KAS VERTINGA.
ieško 4 ar 5 kamb buto Brighton
S kumb., 1 % a., tvirta 20
pko. apyl. Siūlyti tel. VVA 5-2271. m. Erdvus
statyba, 2 vonios, mūr. gu ražas.

M I S C E L L A N E O U S

Jeigu kada anksti rytą vaik ti
nėtum Marąuette Parke, atkreipk
dėmesį į dviračiu skubantį, links
mai nusiteikusį žmogų. O neretai
ji sutiksi parko taku sparčiu žings
niu bebėgantį. Pagalvosi, juk tai
jau nebejauno žmogaus esama, o
toks. judrus. Užkalbinu kartą, jį.
Įdonąųs ir šnekutis. Tai Izidorius
STRAUKA,
aštuoniasdešimt pir
muosius metus bebagiąs, taura
giškis, nuo Laukuvos, Ilgas am
želis liudija ir šio žmogaus gy
venimo būdą.

Tai tvirtas ūkininkas, valdęs virš
penkiasdešimt hektarų žemės. Pra
žydus nepriklausomo
gyvenimo
metams, jis griebėsi pačių naujau-1
šių ūkininkavimo priemonių. Spau
da, agronomai, žemės ūkio specia
listai — tai Izidoriaus geriausieji
draugai.
Nesistebėtina, kad jo
ūkyje sužydo patys moderniškiausieji ūkininkavimo metodai. Bū
davo išauginami patys gražiausi
bekonai.

IEŠKO

(Currency Exchapge

46 p sklypas, arti Marų. pk.
mo
kyklos,' $26.006.
5)6 kflmk., 12 m. mūr. arti Na
bisco, centr. oro vėsinlm., jrengt rū
sys, guraž $27.50*1
Nauj. 6 butų mūr., arti l*'ord City.
$11.000 pajamų, $82.600.
Geras med. apkultas, 2 bui., 2 š-ld..
gni-ifž'J arti' mūsų. 9161300,
Puikus meti.. 7 kumb., 2 vonios,
garaž., naujas šild.,
platus sklyp.
Marų. pk., $17.500
Med., 3 būt., labui
platus sktyp..
garaž., atskiri Sild .
Maru
nurke.
$ I 0.700.
Apari. mūr. apie $0.000 pajum u Ir
kiti priedai. Marų. pk. platus sklyp., !
garaž. $69.600.
Liuksus apartai., neša $13.000 pa
jamų. Marųuette pk. $89,500.
.Apai'lm. mūras.
20 but. supila
apie $37.000 pajamų.
Vertingas ir
gražus objektas Marų. pk. $195.000.
Už 914,500 nupirkit tvarkinga Sva
rų

n ■ m ■ m i■i.iaiiii ■
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Tvarkingas, telBlnga«

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KlTOKl PASTATAU
2457 VVest 69th Street

TeL HE 4-7482

Sav. parduoda 2-jų butų po 6 kb»
mūr. arti 64 ir Artesian. Dideli
kamb. Plytelių virtuvė ir vonia.
Gazu karštu vand. apšild., 2 maš.
garažas. Alumin. langai. Šaldyt.,
pečiai ir kt. priedai. $32.000 ar pa
siūlymas. PR 6-2723.
Apyl. 63 ir Central parduodamas
6 kamb. mūr. namas.
Plytelių
virtuvė, 3 mieg., valgomasis arba
ketvirtas mieg. k. 2 plytelių vo
nios. 10 rūbinių, pilnas rūsys. Ga
zu apšild. Didelis kiemas, patio ir
atskiras sandėliukas.
Savininkas.
Sus’tariimui skambinti PO 7-4186.

ĮTAPOME NAUJUS NAMUS
U liekame

HELP VVANTED — MOTERYS

'*•

'
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HELP VVANTED — VYRAI
♦ • ♦ ♦♦ ♦

•

EXPER’I> SIHPPLNG CLERK

A chance to ūse your head and
ingenuity. All designing will be
class “A” high produetion injection
plastic molds.

S622 So. Racine, 434-111 ?
HELP VVANTED

ALEX ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 VV. Cermak, Cicero, UL Tel. OL 6-2233
Cnrime šimtus namų Cieeroje, Benvyne, Riverside, La Grange Parke
lr kituose ve karin intam priemiesčiuose. Prašom užsukti I mūsų įstaigą
tr išsirinkti iš katalogo.

6

kainb. mūr. “Built-lns”, koktl«a plytelės, karšto vandens šildymas
a-g.n Marų. pke. $21,500.
3 po 4 $4 kamb. apynaujis namas,
tsklr.l šildymai gazu. aliumin. lam
ai 2 autom, garažaa. Netoli parko.
42,800.
6 kamb. medinukas.
2
vonios,
•ražlai remodelluotas. Nauja šiluma
2 autom, garažas. Netoli roūų jstaigos. $1.2,400.
4 miegamųjų apynaujis mflr. štluia
gazu
Centralinis
vėsinimas.
Jlum. langai. įrengtas rūsys. 2 augaražas Netoli parko. $27.500.
& butų, 10 metų mūrus. Atskiri
lldymai gazu. Gražus namas, geros
adomos. 111-ta ir California Avė.
69,000.

NERIS

9 butų, I metu liuksusinis mūras.
Pajamų virš $18,000 per metus. Piet
vakarių priemiestyje. $129,000.
14 butu mflr.
Visi išnuomuoti.
Neaukštos
nuomos.
Pajamų
virš
$12,000 per metus. Marąuette pke.
$83,000.
100 « 220 p. sklypas prie ežero.
25 minutės nuo Chicagos. Geras su
sisiekimas
greitkeliu.
Labai graži
vieta. Teiraukitės.
2 po 5)6 kamb ir S kamb. angliš
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marųuette pke. $52,000.
7 kamb. mūr bungalow. Gražiai U.
taisytas, šiluma gazu. 2 auto
mūr.
garažas. Gage pke $21.000.
5 kamb. mūr. rezidencija. 1H vo
nios. šiluma gazu. Garažas
Platus
sklypas Marąuette pke. $16,600.

REALTY

5)4 kamb. 11 m. mūr. bungalaw,
prie 73 ir Rockwell.
Kilimai, gazo
šild. alum. Įaugai $22.900.
3 but. 2 aukšt. didelis
mūr. na
mas prie 63 ir Kedzie 40 p. skly
pas, 2-aū.to mūr garaž. $35.900 ar
ba pasiūlymas.
1)6 aukšt. 20 m. švarus mflr, ma
mas 5—4 kamb. prie 71 lr Sacramento. 40 p. sklypas. Taksai $350.00.
2-auto garaž. $29.600.
12 butu mūr. prie 67-tos lr RoeltweU, $13,500 metinių pajamų. Kaina
$78,600. Įmokėjau $15,000 savininkas
duos paskolų.
Naujas de lnxe 2 aukštų mūr.
Marųuette pke. 7 kamb. butas savi
ninkui lr 4 nuomos skolai mokėti.
$74,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS —
1M1GRACTJA

2735 W. 71st SL

REAL

6924 South VVestern Avenue

VAINA

3517 VV. 71* Street — RE 7-9515

Tol. 471-0321

O1
Skelbkitės

TeL 925-6015

tTX
Drauge”. |

CYLINDRICAL
GRINDER
Experienced man capable of making own set-ups on large O. D.
and I.D. work.
mfg.

company

An Eųual opportunity employer

Excellent Opportunity
Inumediate Opening

Laboratory Technician
ASCP OR MT
Good salary, fringe benefits
Pleasant tvorking conditiąna.
Permanent positions. Apply:
Administrator

SCREW MACHINE
OPERATOR

VVABASH
MEMORIAL HOSPITAL
Decatur, Illinois 62525
A n Eųual opportunity employer

GAS ATTENDANT

CALL VVAYNE

iExperienced preferred.
Good Pay — Days
No Mechanical
PRESTO CAR VVASH
4321 N. Milwa«kee

PRESTO CORPORATION
2601 N PULASKI ROAD
TEL. — EV 4 6505

EXCELLENT OPENINGS FOR

ENGINEERS

VVrite, Call Or VVire
(213) 767-4726

PROGRAMMERS

R & G SLOANE MFG DIV.
The Susąuehanna Corp.
7606 No. C'lybonrn
Sun Valley, California 91352

SYSTEM ANALYSTS O
PERMANENT POSITIONS
TOP VVAGES AND FRINGE BENEFITS

An Eąual opportunity employer

VYRAI
RUSH RESUME.IN CONFIDENCE TO:
P. O. BOK 218

Challenging Career in New Agency tvlth Opportunity
to Develop Program

VARNER AND ASSOCIATES

SUPĘRVISORS AND DEPARTMENT HEAD
Reąuired by Children’s Aid Society of the
District of Thunder Bay
The Canadian Lakehead is an interesting area with opportunity
for outdoor recreation sumraer and winter; a growing University,
excellent schools and churches.
BASIC SALARY — $9,909 for Supervisor
and $9500 for Department Head
Salary recognition given for experience.
Applicant mušt have M.S.W. and experience in
CHILD and FAMILY VVELFARE field.

VVrite or Call: MR. J. II. DAVVSON, Local Director
Phone: (897) 344-9124

I.AS CRUCES, NEVV MENICO 88991

DIE

DESIGNER

Experienced in Progressive design for multi-plant automotive parts
manufacturing company. Presses up to 400 ton, gage to 200.
Permanent position, exncllent fringe benefits. Plant location siiburban Akron Canton area.

METAL STAMPING DIVISION

MONARCH RUBBER COMPANY
AC 216-877-9311

HARTVILLE, OHIO 44632

PORT ARTHUR, Ontario, Canada

'An Bųiial Opportunity Employer”

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS
OUTSTANDING

patalpose)

Medinis 2 butai, 6 lr 4 kamb., pi
gus. $12.900.

App’t

Steady employment Paid holidays
Paid vacations Health and life in
surance. ’ Excellent opportunity.
We vvill train.
1339 S. Kilbourn Avė., Cliicugo, III.
Plmne 762-7909 — Ext, 241
Applv betvveen 8:30 A M. - 4 P.M.

Mušt be experienced on Brown &

WITH COVERS AND HANDLE!30 and 50 gal Free delivery

P. O. Box 27

Pliene Mr. VVrighl For
6 6 6 - 5 2 6 6

Exper. helpful but not necessary Sharpe. Steady work.
Good potential for Right man

MOLD DESIGNER

CLERK

Mušt Know Eastem Centrai, Central
States And Middle West Tarlffs
Permanent Position

ORDER PICKERS
STOCKMEN
B. F. Nelson Mfg. Co. PAINT F I L L E R S
401 Main Street N. E.
AND PACKERS
Miiineapolis, Minnesota 55413

Reikalinga moteris pardavinėti le 18521 So. Halsted, Riverdale, III.
dus, hot dogs, hamburgers. Va
468-9133
_
849-1770
landos nuo 6 iki 11 vai. vakaro,
l’astee Freeze, 2535 VV. 69th Str.,
NEEDED AT ONCE
telef. HEmlock 4-8399.

THE

McLEOD

MECHANICS

OPPORTUNITY !

STEADY VV O K K
TRUCK — TRAILER — TRACTOR
* EXPERIENCE NECESSARY
«= UNION VVAGES AND BENEFITS

INFIRMARY

In Florence, South Carolina, offers exeellent openings for
NURSE ANESTHETISTS,
MEDICAL TECHNOLOGIST, A.S.C.P.
Salaries open — also
REGISTERED NURSES
All shifta. Good salaries plūs differentials paid. 330 bed hospital.
Apply in Wfiting to

VVrite

or

Apply

AKRON - CHICAGO, INC.
im«

TRIPLETT BOULEVARD
AKRON.
An Eąual Opportunity Employer

OHIO 44308

Director of Nurses or Administrator
2 ELECTRONIC TECHNICIANS

4259 S. Mapleivood Av- CL 4-7459

Member of M.L.S.

Work minules from ldealfishing
hiiųting area.
Eolding carton
manufacturer needs
printing and
euttlng pčešHnoan.
Permanent year
around
čmpioyihient.
l,e»H
than
Journeyman ų i ml I f 1 cations eonsldereil
All company benefits. Call Personnel
Mgr., Joe Qiaz: A. C. 612-332-841 1.
h nd

bonell

GARBAGE DR'JMS

71 tr Talman. Mūr. 4 kamb. ir 2
patalpos ofisams arba bizniams. Tik
$16,500.
Prie 69 lr Campbell. Med. 1 % a. 2
butai, 6 lr 4 kamb. $16,900.
Prie 71 lr Maplewood. Med. 2 bu
tai — 6 lr 4 kamb. Platus sklypas.
$21,500.

RATE

WflNTED

An Eųual opportunity employer

PARDAVIMUI

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

EKCELLENT OPPORTUNITY
Immediate Opening

Ine.

Call Ray Shore CH 3-1090

BUTAI rinktiniams nuomininkams.
Nelaukit — užsiregistruokit dabar!
Aptarnauja pietvakarinę dalj 7 me
lus. Savininkai kreipkitės dėl patar
navimo nemokamai.
Best Agency, 2925 W. 63. PR 8-OO32

r greitas

Ir
į\ airius patai! vilius

Uetrauskae Builders,
Tel. 585-5285

IŠNUOMOJAM — FOR RENT

patarnavimas visais , Rea) Estate
reikalais. Be to, veikia Notariatas.
daromu ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tak ir atliekami kitokį
patarnavimai.

E.YCĘLUEhįT O PPOftTpNITY
Immediate Opening

kamb. namą su garažu

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

...^-.i—

H ELP VV ANTED — V V RAI

PRESSMAN

CONSTRUCTION C0.

3 butai Marųuette pke. Gazo šti
ly mas, ceramlc vonios daug prielų. Garažas $28,600.
Modernūs dn butai po 6 kamba
rius Marų Parke
gazx> šildymas i
karpetal. garažas. $31,800.

Sąžiningas patarnavimas
š • a ' s » • * e • ' •e ♦ •

♦

7

HELP VVANTED — VYRAI

PSYCHIATRISTS (2) $24,000 per year
PSYCHOLOGISTS (2) $660 to $1334 mo.
PSYCHIATRIC SOCIAL WORKER (I)
$608 mo. to $1178 mo.
PSYCHIATRIC NURSES AND
PUBLIC HEALTH NURSES

1 MECHANICAL DRAFTSMAN
With 3 or moro years ejcperienee ln industry and desire to teach, are
needed ln one of Iowa’s expanding vocatlonal-technlcal schools. A.pplt-

cant mušt he able to verify Industrial eocperionce. College or post-high

school training desirable but not necessary.

Contact

New program designed to deliver Services to a large rural
area. Excellent opportunity for industrious and Creative professionals. Good fringe benefits — excellent living conditions.

VV.

KYLE

WESTERN IOWA TECH
222 S. FLOYD BLVD., SIOUX CITY, IOVVA — Tel. (712)252-2797

VVrite or Call (406) 365-3124 or 454-2171

WELL ESTABLISHED NORTHVVEST SUBURBAN MANUFAC
TURER THAT OFFERS EXCELLENT PAY, LIBERAL BENE
FITS ASD GOOD JOB SECURITY, IS NOVV HIRING FOR THE
FOLLTVVING POSITIONS:

EASTERN MONTANA
MENTAL HEALTH BOARD
BOX 38 — GLENDIVE, MONTANA 59330

J?

REAL

ESTAT

Med. 2x5. Br. p. 3 mieg. kiekvie
Mflr. 2x5. Gage p. Garažas. Gazo
nam. $16,500.
šild. $24,800.
Mūr. 2x«. Butas rūsy. Naujai
Med. tt kamb. 2 vonios, rūsys, ga
šild. Naujas garažas. M p. $31,800
ražas. 72—Wostern. $14,500.
Med. 1)£ a. 3 kamb. Rūsys. 71 —
Med. 2x4. Rūsys.
Priedo tuščias
Campbell. $14,000.
sklypas. M. p. $22,900..
Med. 1)6 a. 2 butai. M. p. Rūsys,
Med. 5 kainb. 37
p. sklypas. 71
Gazo šild. Garažas. $16.500.
lr Western. Tik $8,000.

KAIRYS REAL ESTATE

2943 vvest 59 str., t©i. he 6-5151 arba he 6-5161

— TOOL AND DIE MAKERS
— DRILL PRESS - SET UP

RIXONCLOSERS
9100. WEST BELMONT AVENUE
FRANKLIN PARK, ILLINOIS
Call 678-6510 — Atk lor Ron Zimmerman
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

J

MUSU KOLONIJOSE
Boston, Mass.
dalyviai

Kaip žinome, Pasaulio Lietu
vių B-nės III-sis seimas vyksta
^Iew Yorke rugpiūčio 30, 31 ir
rugsėjo 1—2 dienomis. Seimas
pradedamas šv. Mišiomis Šv.
Patriko katedroje.
Seimo proga Lincoln centre
bus lietuviu kompozitorių — Ba
naičio, Gaidelio, Kačinskio ir Jakuibėno simfoninių kūrinių kon
certas. Koncerto solistai: ?tanai tytė, Baras, Vaznelis. Simfo
niniam, orkestrui diriguoja prof.
'Vytautas Marijpšius. Antrojoj
koncerto daly pasirodys Čiur
lionio ansamblis iš Clevelando
(vadovas Alfonsas Mikulskis).
Bilietai į koncertą nuo 4 iki 12
dolerių. Koncertas vyksta rug
sėjo 1 d, .7:30 vai. vakare Lin
coln Center, New Yorke. Į tą
Lincoln centrą netaip jau leng
va patekti su savo kūriniais. O
j^a proga bus tikrai lietuviška
programa. Rengėjai skatina ir
prašo ir tolimesnių apylinkių
lietuvius dalyvauti šiame okncerte.
Rugpiūčio 30 d. d. 7:30 vai. va
kare Statler - Hilton viešbuty
New Yorke programoje: lite
ratūros vakaras iš visų kartų
rašytojų; kamerinės muzikos
koncertas irgi lietuvių kompo
zitorių kriniai, išpildomas ka
merinės muzikos ansamblio iš
Bostono, vadovas Izidorius Va
syliūnas; Miss Lithuania, arba
iškiliausios lietuvaitės rinkimai.
Pareitą kartą Chicagoje gra
žuolės karūna teko bostoniškei
Giedrei Galinytei. Bostone ir
apylinkėse gyvenančios lietu
vaitės turėtų pasistengti susi
grąžinti tą karūną į Bostoną.
Ijietuvaitės, norinčios dalyvauti
gražuolės rinkimuose, turi už
pildyti pareiškimą, kurį galima
gauti L. B. Bostono apylinkės
ar apygardos valdyboje. Miss
Lithuania išrinkus, jai bus įteik
ta pereinamoji gintaro karūna
ir $300 piniginė dovana, antrą
vietą laimėjusiai $10Q ir 3-čią
— $50. Kandidatės turi būti lie
tuvaitės, ne jaunesnės 18-kos
<9netų, netekėjusios ir pakanka
mai mokančios lietuvių kalbą.
Po rinkimų vyks šokiai.
Seimo banketas bus rugpiūčio
31 d. Statler - Hilton viešbuty
je. Čia bus pristatytos Miss Li
thuania finalistės, padarytas ga
lutinis sprendimas gražuolei,
įvyks jos karūnavimas, o po to
Jokiai.
To seimo proga bus ekskursi
ja laivu ir padėtas vainikas prie
Laisvės statulos. Meno kūrinių
skaidrėse paroda ir jaunimo motorkada su šūkiu •»— “Laisvės
Lietuvai!” Ši mo torkada važi
nės po New Yorką. Seimo pro-

SEARS

ga vyks ir lietuvių komandų fut
bolo rungtynės.
Seimo reikalais Bostone lan
kėsi rengimo komiteto jaunimo
sekcijos atstovas Algirdas Spirauskas ir Informacijos sekci
jos Jonas Rūtenis. Bostone jie
turėjo platesnį pasitarimą, pra
šė Bostono ir apylinkių lietu
vius dalyvauti seimo , parengi
muose ir paremti pinigais, o
ypatingai atsilankyti į koncertą
Lincoln centre, kad salė nebū
tų apytuštė.

SEIMAS. PROGRAMA,

j
j

I
<

‘

knygelė su kantatos rėmėjų yBrocktono. Palaidota Blue Hill vaus Pietų Amerikos ūkininkų -į
, kapinėse.
sąskrydyje. Iki šiol į tą sąskry
skelbimais ir sąrašu.
•'
t
h’
Izabelė Steinbergienė buvo su- dį jau įsirašė 95,000 dalyvių, bet HEKITAGE MEMOR1AL8 1
'
&, i • Jj > ■) c s į 4 »
■
BALFO VAKARIENE
r/.
I Ut O 7F 1
j laukusi 93 metų amžiaus ir iki manoma, kad pasieks 400,000 ANTKAPIAI IKI
PAMINKLAI
Metinė Balfo vakarienė bus pat mirties turėjo gerą atmintį. ūkininkų dalyvių.
i
Gyveno
dukters
ir
žento
globospalio 6 d. Lietuvių Piliečių klu
yra pilnai garantuoti
Ūkininkų sąskrydis įvyksta
bo salėje So. Bostone. Kalbės ‘ jama jų namuose.
Sears, Roebuck auti Co.
Balfo reikalų vedėjas kun. Pia
Nuliūdime paliko dukterį Bro už Bogotoš, taip vadinamoje vie
nas Geisčiūnas. Taip pat bus nę Monkevičieni ir žentą Anta tovėje Mosųuera. Tokiam skai
VAINOS nuo $74.95; į 19 *«nną /eina pristatymas tr
galima gauiti kan. Končiaus, il ną Monkevičių, kurie ją taip pat čiui žmonių suvežti yra nemažą
pa dėjimas ant kapo. Kapinių ntokesteial stakiral
gamečio Balfo pirmininko, atsi gražiai globojo. Steinbergienė problema. Tačiau kongreso or*-*1
Ml TAI PO'II • APIAKS AVIMAS • PAIKMiIMj
minimų knygą apie Balfo veik i .turėjo ir snų, kuris kaip sava ganizatoriai yra suorganizavę
viso
krašto
eismo
priemones
ir
lą.
noris žuvo Lietuvos nepriklau
o 153 South VVestern Ave.
Tel. HEmlock 4 48UI
geležinkelius; tad nebus sunku
THUMAH J KKARDR. vertSI*.
somybės kovose.
MIRS IZABELE
mų ūkininkus į Mosųuerą nuvež
ti ir grąžinti į Bogotą.
IŠTEKĖJO L. šILIMAITR
STEINBERGIENK

.
Autobusas į seimą
Iš Bostono organizuojamas
autobusas į tą seimą'. Jis išvyks
rugp. 31 d. (šeštadienį) ir grįš
pirmadienio vakare. Autobusu
važiuoti yra tuo patogu, kad jis
nuveš į vietą ir vėl paims iš ten
be jokių rūpesčių. Bilietai autobusui gaunami pas Oną Ivašįęienę ir Baltic Real Estate įstaigoję.
Girdėsime “Kovotojus”
Muziko Juliaus aiGdelio kan
tata “Kovotojai”, žodžiai St.
Santvaro, kuri buvo specialiai
parašyta Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 50-čio pami
nėjimui ir išpildyta Chicagoje,
bus pastatyta Bostone, Jordan
Hali, lapkričio 2 d. Kantatą iš
pildys amerikiečių “Promuzika”
choras su profesiniu orkestru ir
solistais.
Šiuo pastatymu rūpinasi Lie
tuvos Nepriklausomybės atsta
tymo 50-čio paminėjimui komi
tetas. Tą vakarą visi Bostono
ir apylinkių lietuviai turėtų
skirti išklausymui šio koncerto.
Ta proga bus išleista programos

Izabelė Steinbergienė - Grigaliūnaitė, gyvenusi Dorcherster,
Mass., mirė rugpiūčio 2 d. Carney ligoninėj. Buvo pašarvota
Lubino laidojimo namuose. Pa
laidota rugpiūčio 5 d. iš Šv. Pet
ro parapijos bažnyčios So. Bos
tone su šventomis mišiomis, ku
rias atnašavo kleb. kun. Anta
nas Baltrašūnas, asistuojant
kunigams Albinui Janiūnui ir
Jonui Klimui, o taip pat daly
vavo ir kun. Aloyzas Klimas iš

D EKORAVIMAS
16 VIDAUS IR Iš LAUKO

Uliniai ir apmušti baldai valomi
. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050

Naujasis Gyvenimas
Į lietuvių kalbą išvęrtė A. Tywruolis, Goethės, Šilerio, Šekspyro
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T.
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta į
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00. Gaunama DRAUGE ir

pas knygų platintojus.

FUNERAL HOME
THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Popiežius Paulius VI
tarp ūkininkų

! kė atitinkamą pamokslą Mal
dininkai numato pasiekti Čens, takavą (220 km. atstu nuo VarKaip jau žinome, Kolumbijo : šuvos) rugpiūčio 14 d.
je, popiežius Paulius VI daly

Parking Facilities

‘ 6845 SOUTH WESTERN AVE.

REpubUc 7-8600

A. -f- A. LIUCIJUI VITKAUSKUI,
lL^ūįcPi"6oy//

raiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai MARIJAI,
dukroms ALEI. LIŪDAI. MARYTEI ir jų šeimoms, se
seriai JANINAI BUKAVECKIENEI ir jos šeimai.

Joes it...6gsč/

PETKUS

LIUCIJA KAIRIENE
BRANGUOLE ir JONAS PARONIAI
MARIJA ir JURGIS SUGINTAI
IRENA KAIRYTE

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS

MODERNIOS

KOPLYČIOS

2533 West 7lst Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Dailininką VYTAUTĄ IGNĄ,
jo tėvui
A. -f- A.
JONUI IGNATAVIČIUI
mirus, giliai užjaučia

AIKŠTE

Tel. GR 6*2345-6
Tel. TO 3-2108-09
STATYTI

AUTOMOBILIAMS

EUDEIKIS

J. B. MILAKNIAI

DARGIS
DRUG
STORE

A. -J- A.
DR. VINCUI PALIOKUI mirus,

4605 - 07 South Hermitage Avenue

2425 W. Marquette
Road

jo žmonai MARlfAI, dukterims ALDONAI ir VITAI su
šeimomis, ir broliui DR. BALIUI su šeima reiškiame
gilią užuojautą.

4330 - 34 South California Avenue

LAIKE

15-tos dienos

A. -J- A.

Reg. Pharmacist

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

WISI FOLKS CALL IT

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

CHARLES P. DARGIS

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių
ir kitų papuošimų.

nuo rugpiūčio mėn.

YRA
UŽDARYTA

DIREKTORIUS

Telefonas — YArds 7-1741-2

Onutė ir Vladas Karpuškai
Jonas ir Vida Maleiškai

Tel. HEmlock 4-6050

ATOSTOGŲ

LAIDOTUVIŲ

Trys Modemiškos Koplyčios:

HOUSE PAINT

JONO

2443 West 63rd St., Chicago, III.
Telef. PRospeet 8-0833
r.

—

PRospeet 8-0834

. j

ŠLITERIO

Jau suėjo septyneri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą. kurio netekom®
1961 metais.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugpiūčio rhėn.
15-tą dieną 7 vai. vakaro švenčiausios Panelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, Marąuette Parke.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti
už a. a. Jono Šliterio sielą.
Nuliūdęs Žmona, sūnus, dukterys ir žentas.

''IRKITE DABAR TIESIOG NUO<
M R. NELSON.
SAVININKO

SAINT CASIMIR

MONUMENT CO.
3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams idanų
Panrinkimaa Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3 - 6335
Vienas blokas nno kapinių

YERKESHAR0WARE
6832 S. Western Ave.

Chicago, UI. 60629, Tel. PR 6-1300

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių IdUdotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Antano

Olio

10

m.

•

•

STEPONAS C. LACKAWICZ

mirties

8424 W. 69th STREET
2314 VV. 2Srd PLACE

MINĖJIMO AKADEMIJA
ĮVYKS RUGPIŪČIO foEN. 24 D. 8 VAL. VAKARO

JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJ SALĖJ.
Didžiojo poeto Dantės intymiuo
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis.

ZHB&EVANS

— Keli tūkstančiai lenkų mal
Liepos 13 d. ištekėjo Lilija
Marija Šilimaitė už Armondo dininkų rugpiūčio 6 d. pradėjo
Veneziano. Medaus mėnesį pra tradicinę pėsčiųjų kelionę i Ma
rijos
Šventovę Čenstakavą.
leidžia Europoj.
Prieš jiems išeinant, Lenkijos
• primas kard. Wyszyn3ki pasa-

Mirus buv. Alytaus gimnazijos mokytojui

Jūs tikrai su šiuo sutiksite,
kai dažote savo namus “Dutch
Sugrįšim rugsėjo mėn. Boy” dažais. Galite matyti kaip
lygiai jie tepa, kaip ekonomiš
3-čią dieną
kai jie padengia, kaip gražiai
atrodo. Tikrai įvertinti “Dutoh
Boy” dažus galite tik tada, kai
Prašome patikrinti savo po kelių metų jūsų namai vis
receptus dėl pakartotinų iš dar bus gražūs. Taigi nerizikuo
kite mėgindami pigius dažus —
PAIEŠKOJIMAS pildymų.
reikalaukite “Dutch Boy” dažų
Ieškomas Aleksiejus Kamins
Dėkingi esame už jūsų
savo namams.
kas, sūnus Vlado, gimęs 1911 m
paramą.

Iki 1944 m. gyv. Kybartuose,
Šarūno.-g-vė. 1945 m. išsiskyrėm
Vokietijoje ir daugiau nesimatė
me Prašau, jei kas turi žinių
apie mano vyrą, rašyti adr: A.
Kaminskienė, Kapsuko
Nr.
36, Kybartai, Lithuania.

£

Rengia Amerikos Lietuvių Taut. S-gos Chicagos
skyr. Atsiminimus apie didįjį mūsų lietuvį patieks
adv. Antanas Lapinskas.
.1
Meninei programai vadovaus komp. Darius La
pinskas.
Dainuos Margučio radijo dainų konkurse
pirmą premiją laimėjusi Dalia Zakaraitė iš Rock
ford.
Įėjimas nemokamas.

Plačioji visuomenė maloniai kviečiama akade
mijoje gausiai dalyvauti.
VALDYBA

ONA PETKEVIČIENE
PAUKŠTYTE

Vietoje gėlių aukoti šv. Mišioms arba Lietuviu Fondui.

gimines, draugus ir

PETRAS BIELIŪNAS
8. CAUrOBNU AVK.

T»4. LAtayett. ssi":

ANTANAS M. PHILLIPS

Gyveno 3032 So. Boek.yveU.St.
• .
Mirė rugp. 13 <*.. •»«», 4:45 vai. v*40' sulaukus 61 m. amt.
Gimė Lietuvoje. Kilo ii Marijampolės apskrities. Australijoj lsKyveim 0 pi.. Amerikoje 8 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Povilas, 3 sūnūs: Juozus ir
Arminus su žmona Andre ii- anūkė Ona .Marytė. 3 seserys: Bronė
Murkime su šeima ir A«a Kubilienė su šeima iryv.
Bostone, 3
broliai: Pranas Paukštys (Chicagoje). brolienė Kazė Paukštienė su
šeima (Bostone). Vinms Paukštys su šeima (Toronte), ir dr. Jonas
Paukštys (Veneeneloj). giminaitė Jadvyga Paukštienė su šeima ir
<biug draugu ir pažįstamų.
Kūnas bus paašrvotas treč. t vai popiet Petkaus Marųuette
koplyči) 2533 iV. lįst St.
Laidotuvės įvyks jienktad., niep. 16 d. iš koplyčios O vai. ryto
ims atlydėta į Sve. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčių. kurioje
jVyks gedulingos pamaldos už velionės sielų- Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiera kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus:
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Tol. REpubUo 7-1218
Tel. V lrginia 7-6672

pažĮstamus

VILI CI>U: VYRAS, SCNCS, SESERYS IK KITI GIMINES.
Laidotu vii.i direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. GB 6-2345.

8807 8. IJTTIANICA AVE.

Tet YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8864 S. HALSTED STREET

TeL YArds 7-19U

LEOHAROAS F. BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVE.

Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIH
8819 80 LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1188 — 1189

VASAITIS —BUTKUS
1446 80. 50tb AVE., CICERO, ILL.

Tet. OLymplc 2-1008

LAWH FUHERAL HOMB
Slgmund J. Sutkus
7009 STATE RD„ OAKLAVVNS DLU TeL — 686-2820

8

DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. rugpiūčio 14 d.

Chicagos žinios

X Gail. sesuo Ieva Kasuiūnienė, keleri metai dirbanti BilKRANAS UŽMUŠĖ
lings ligoninėje Chicagoje (ope
DARBININKĄ
raciniame skyriuje),
susirgo.
Jai buvo padaryta nedidelė ope
Plieno darbininkas žuvo ir
racija, kuri sėkmingai pavyko. septyni buvo sužeisti 120 pėdų
Ligonė jaučiasi gerai ir tikisi i aukštumo kranui apsivertus be
Įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk.
anMa
greitai namo sugrįžti. Linkime keliant 25 tonų plieno balkį
Red. J. Plačaa Medžiagą siųsti: 7045 So Claremont Ave.. Chicago, UI. biKkJtt
X J. J. Bachūnas, Pasaulio greitai pasveikti.
prie naujos statybos 10 S. Canal
X P. Susko, gyv. Chicagoje
Lietuvių bendruomenės pirmi
st. Kranas iš antro aukšto nu
ninkas, įvertindamas “Draugo” ir susirašinėjąs su artimaisiais krito į požeminį rūsį.
KO Aš TROKŠTU TĖVŲ
MERGAIČIŲ STOVYKLA
kultūrines pastangas, dienraš Kaune, prašomas atsiimti atė
ŽEMEI
jusį
laišką
su
fotografija
“
Drau

čiui paremti prisiuntė savo as
DIRIGENTO ŽMONA
Šiais metais aš stovyklavau
menišką 20 dol. auką. Nuošir go” administracijoje.
ŠOKIKĖ
Mano didžiausias troškimas mergaičių stovykloj Dainavoj
X
Marija
Petkienė
sunkokai
džiai dėkojame.
Grant Parko simfoninis or yra, kad mano tėvų žemė Lie- dvi savaites. Mūsų būrelio varX Inž. Br. Nainys, LB centro serga ir jau pora mėnesių guli
kestras
rugp. 17 ir 18 d. duoda tuva atgautų nepriklausomybę das buvo “Lietuvaitės” ir turėvaldybos pirmininkas, dalyvavo Šv. Kryžiaus ligoninėje. Jos
valstybe. jom padaryti gairelę. Mūsų vėpa baletinių šokių ir baleto muzi ir vėl taptų laisva
Wisconsino Lietuvių dienoje Ke- draugės linki jai greitai
Mes
visi
privalome
įvairiausiais
nava ant viršaus turėjo saulę,
kos programą. Įdomu, kad diri
noshoj, Wisc., ir pasakė kalbą. sveikti.
būdais
prisidėti
prie
nepriklauviduryje
_ dvi egles, o apačioSohermerhorn
x Kunigunda Yatkienė jau gento Kenneth
Kai kurias tos kalbos
vietas
somybės atstatymo pastangų. je tris kraujo lašus; įstrižai bupersispausdino amerikiečių Ke pasveiko ir dalyvavo Marijonų žmona, baletininkė Lupę SerraIš savo lituanistinės mokyklos vo parašyta — Lietuvaitės..
no,
kartu
su
šokėju
Royes
Ferbendradarbių
išvykoje.
noshos,
Racine ir Milwaukee
mokytojų
ir tėvelių esu daug ko Mes siuvinėjom, piešėm, šokom
X
Della
Kairaitienė
susirgo
nandez
išpildys
Pas
de
Deux
iš
laikraščiai
,ypač pabrėždami
Pugnio
Esmeraldos
ir
Minkaus
'
girdėjęs
ir
išmokęs apie savo įr dainavom. Vieną dieną sunkir
dabar
yra
St.
Francis
ligo

tas vietas, kuriose pirmininkas
Don
Quixote.
Programoje
taip
tėvų
žemę,
bet labai trokštu vežimiu mes važiavom į parką,
ninėje.
Ji
yra
visų
mūsų
vie

nurodė Amerikai gresiantį ko
pat
bus
RimSky
Korsakovo
pats
ją
aplankyti
ir savo aki- Vakarais turėdavom
progra
nuolynų amžina narė.
munizmo pavojų.
X Lietuvos geografijos vado Scheherezade ir Prokovievo Cin- nais viską pamatyti.
mas: Kaukių balių, laužus ir
-i , t
X Dr. Juozas Sakalauskas, vėlis, dr. Zenono Ašoklio pa derella. Įėjimas nemokamas.
Tikiu, kad Lietuva vėl bus linksmavakarius.
Mus mokė
buvęs diplomatas, Klaipėdos ruoštas ir švietimo tarybos pri
laisva ir Gedimino kalne suple Ses. Igne, Sės. Jurgita, Sės.
• „ jSS&CNf- . A
kr. gubernatoriaus patarėjas, imtas, jau atiduotas spaudai.
vėsuos
trispalvė mūsų vėliava. Loreta, Audronė Alkaitytė ir Gaivinasi nuo vasaros karščių. Piešė R. Ališauskas, Montreal, Can.
BRANGSTA
gubernatoriaus pavaduotojas ir Užsakymus siųsti Amerikos LB
Vėl suskambės bažnyčių bokš Laimo Underytė. šiais metais
APSIKIRPDINLMAS
šiaip jau aukštas Užsienio rei Kultūros Fondui.
tuose varpai. Žmonės vėl sku man stovykloj buvo įdomu ir
Chicagos kirpėjai jau prade bės į Aušros Vartus laisvai ir
kalų m-jos pareigūnas, dabar
x Liepsnos tapybos demons
smagu.
BROLIS
BAŽNYTĖLĖ
gyvenąs Muenchene (Vokietijo travimas, vadovaujant dail. inž. da imti brangiau už apkirpdini- b,e baimės melstis ir dėkoti Vi
Taura Zarankaitė, 9 m.
Mano brolio vardas yra An Miške pamačiau bažnytėlę.
je) kaip garbės rentininkas, at M. Ivanauskui, bus atliktas šian mą. Paprastomis dienomis ima sagaliui. Tuomet vėl visi po pa
po
$2.75,
o
šeštadieniais
ir
dieVASARA
drius. Jis padeda Amerikai lais Ji buvo medinė. Gražu.
vyko į JAV, kur lanko savo gi dieną (trečiadienį) per televi
saulį išsiblaškę lietuviai galės
| nomis prieš šventes ima po laisvai sugrįžti į tėvynę ir ramines bei pažįstamus. Chicago zijos VII kanalą.
Man labai patinka vasara. vę išlaikyti. Jis yra kariuome Į vidų įėjus pasimeldžiau,
,$3.00.
Ambassador VVest viešbuje aplankė “Draugą”, kur susi
X Elenutei Rupšlaukytei, gy
S12 50 už i m'ai
gyveHti- Aš irgi nore- jau ngra pamokų ir taip gražu nėje ir su kitais jaunuoliais Pasidarė gera ir ramu.
tiko su savo senais bičiuliais. venusiai Chicagoje, yra laiškas ' čio kirpykla išlupa
'
čiau ten sugrįžti. Norėčiau gy- ir šilta. Mūsų visa šeima važiuo gyvena Kalifornijoj. Jis eina į Ant altoriaus stovėjo gėlės,
Dr. Sakalauskas šiuo metu rašo nuo P. Vaštoko iš Lietuvos. Jį apkirpdinimą, apskutimą, ma venti Vilniuje arba Kaune, o ja stovyklauti. Man labai pa elektrikų mokyklą. Jis man ra Molinė buvo vaza.
veikalą lietuvybės problemomis. atsiimti “Draugo” administra sažą, manikiūrą ir batų apva gal net ūkyje. Mano tėveliai tinka stovyklauti; galima mau šo laiškus ir aš jam rašau. Jis Pasilenkiau jų pažiūrėti,
lymą. Vyrų plaukų apkirpdini- yra kilę iš ūkininkų šeimų ir tu
cijoje.
dytis, miegoti palapinėje, o va ir dovaną atsiuntė gimtadieniui. Spindėjo jose rasa.
mo stilizavimas kainuoja $7.
ri daug gražių prisiminimų apie karais prie laužo dainuoti. Tik Taip pat pasveikino mamą Mo
X Onai Rudakas, gyv. Chica
Lietuvos kaimą. Iš jų aš daug liūdniau kai lyja. Per vasarą tinos Dienos proga. Aš myliu Prieš išeidama dar kartą
goje, yra laiškas nuo sesers sū
pasimeldžiau
ARASi GOLFO AIKŠTĖJE
esu girdėjęs apie Lietuvos gam- nusibosta žaidimai, laukiu ru savo brolį ir meldžiuosi, kad jo Už visus savo artimus.
naus iš Lietuvos.
Atsiimti
Golf iniakai nustebo pamatę , tos grožį.
“Draugo” administracijoje.
Pažiūrėjau į Kristaus statulą,
dens ir mokyklos, noriu pama nesiųstų į Vietnamą.
Renata Slonskytė, V sk.
arą
lesantį
zuikį
Park
Ridge
Jo veidas buvo geras, ramus.
X Chicagos sendraugių vyčių
Svarbiausias mano troškimas tyti visus draugus.
“Pirmieji žingsniai” Nr. 5.
kuopa savo namų darže (2453 golfo aikštėje. Brookfieldo ir dabar, kad Lietuva taptų ne
Vilija
Jakaitytė,
EU
sk.
mok.
K.
Donelaičio lit. m-los laikr. Pamilau aš tą bažnytėlę,
Lincoln
Parko
zoologijos
sodai,
W. 47th Str.) rugp. 18 d. ruo
priklausoma, o tada visos sva
Ji tokia rami ir miela,
Marąuette parko lit. mok.
šia gegužinę — pikniką. Bus ge užklausti apie arą, pranešė, kad jonės galės tapti tikrove.
MANO ŠUO
Nors stovi tankiam miške ji, ...
ra proga susitikti su Chicagoje tai ne pabėgėlis iš jų sodų, bet
Ją palietė Dievo ranka.
Mes
turėjome
šuniuką.
Jos
Algirdas Krasauskas, VII sk.
Agnė Katiliškytė
gyvenančiais vyčiais, pabendrau retas klajūnas patekęs į šį ra
vardas buvo Kudlytė. Kai aš ją
Dariaus - Girėno lit. m-la.
I’ “Jaunystės Žaibo’’, Lemonto^
ti. Pradžia 2 vai. Įėjimas nemo joną iš šiaurės.
gavau, ji buvo visai mažytė. Aš Maironio Lit. M-los mokinių laik
kamas. Pelnas skiriamas namų
V
ją labai mylėjau. Vieną dieną
KELIONĖ Į GAMTĄ
IŠNIEKINO KAPINES
skoloms sumažinti.
ji kur tai dingo ir daugiau ne
x Muzikės Alice Stephens
sugrįžo pas mane. Man buvo Aš meldžiuos už Lietuvą
Vandalai nakties metu išverVieną šeštadienį
sužinojau,
mokinių vasarinis rečitalis į- tė daugiau 300 antkapių Evans-, kad Milda, karūnas ir aš vaI labai liūdna be jos, bet tėveliai
I vyks rugp. 20, 21 ir 22 dienomis tono 109 metų senumo katalikų Įžiuojam pasivažinėti. Labai apKiekvienas lietuvis, gyvendamas
pažadėjo man nupirkti kitą.
laisvame
pasaulyje, turėtų daryti
(antradienį, trečiadienį ir ket Kalvarijos kapinėse.
Daiva
Rarškytė,
III
sk.
mok.
Žinovai | sidžiaugiau.
Dr. J. Sakalauskas
virtadienį), 8 vai. vak., Chicago spėja, kad nuostolių padaryta
Marąuette Parko Lituan. mok. viską, ką jis gali, kad Lietuva vėl
būtų laisva.
Susipakavome maistą ir su
Conseivatory Coliege, 64 E. apie $500,000.
x Chicago Tribūne ir Cicero
Aš meldžiuos už Lietuvą ir, lan
NAUJA
MOTERIS
dėjome į mašinos
bagažinę, i
Van Buren St., Nelson Memokydamas lietuvišką mokyklą, ruo
Life VIII. 11 laidose plačiai pa
Keistų
žmonių
yra
pasaulyje.
rial Hali (7-tame aukšte). Įėji DIDŽIAUSIAS SUNKVEŽIMIŲ Patys sulipome į mašiną ir iššiuos būti geru lietuviu ir niekuo
garsino M. Ivanausko rengiamą
Štai trumpa vieno negro Joseph met
važiavome. Privažiavome kraumas nemokamas. Kiekvieną va
nepamiršti Lietuvos.
tą
PERKROVIMO
CENTRAS
liepsnos tapybos parodą. Abudu
Hadik — Barkoczy istorija. Jis
Petras Kisielius,
tuvę, ten mano sesutė nupirko
karą dainuos skirtingos solis
dienraščiai pažymėjo, kad tos
paveldėjo labai didelę sumą pi “Žiburjlis-”, Cicero Aukštesniosios
Didžiausias pasaulyje sunk- dešrelių. Paskiau nuvažiavome
tės. Programai paįvairinti, bus
tapybos autorius yra lietuvių
nigų (apie vieną milijoną dole Lit. M-los laikr. nr. 10.
išpildomi duetai, trio ir kvarte vežimių perkrovimo centras sta-• j benzino stotį, ten Šarūnas
kilmės dailininkas, architektas,
rių). Bet jis nenorėjo tų pini
tai, užbaigoje pasirodys visas tomas 142 akrų sklype prie' nupirko benzino ir pasiėmė češią meno šaką puoselėjąs jau
gų imti, nenorėjo būti milijonie
3500 So. Pulaski. Statyba kai- jnėlapį. Pasižiūrėję į žemėlapį,
ansamblis. (30 mokinių).
30 m. Kaip žinia, paroda įvyks
MOČIUTĖ
rium. Senų laikų vengrų įstaty
p.uos
25
mil.
dolerių.
Kai
ji
bus
nutar
ė
m
važiuoti
į
Wisconsin
’
ą.
X Ku.n. dr. A. Juška, Cicero
VIII. 24, 25, 31 ir IX. 1,2 die
Mano močiutė gyvena Lietu
mai draudė vyrams atsisakyti
aukštesniosios lituanistinės mo užbaigta, jąja kasdien naudo
nomis Roosevelto mok. gim
Pradėjome važiuoti. Pavažia
voje.
Ji gyvena su mano dėde.
nuo
paveldėjimo.
Tada
jis
sugal

sis
apie
3,000
sunkvežimių.
Ten
kyklos direktorius, planuoja ir
nastikos salėje, 50th Ave. ir
vus kokį pusvalandį, man pasi
vojo
pasidaryti
moterimi.
Moj
Aš
niekad
jos nemačiau, bet nopat
dirbs
apie
5,000
asmenų.
ruošiasi naujiems — 13-siems
15th iSitr., Cicero, III.
darė nepatogu.
Mano kojos
terims tokio draudimo nebuvo.Į rėčiau pamatyti. Mačiau tik jos
mokyklos mokslo metams. Lau
Pasitaisiau Skautų rankų darbo kryžius V Į1892 m. jis paprašo
teismą,, nuotraukas. Aš jai rašau laišX Dantų gydytoja Ona Ba- kiama į mokyklą įstojant naujų VIRTUVĖ GAMINS VALGIUI' pradėjo skaudėti.
patogiai
pagalvę
ar
atsiguliau.
KONVENCIJOS
DALYVIAMS
sautinėje
skautų
stovykloje
Rako
;
kad
įstatymų
akyvaizdoje
jislkus ir ji man raišo. (Taip pat
kaitienė, sunegalavus jos šir mokinių. Direktoriaus adresas:
Bet
negalėjau
užmigti.
miške.
Nuotr.
Gintaro
Plačo^ūtų
moteris.
Teismas
sutiko
siunčiam viena kitai dovanas.
džiai, Įsivežta į ligoninę.
1515 So. 50 Ave., Cicero, III.
Chicagos International amfi
jo
prašymą
patenkinti.
Jis
ir
vieną
kartą ji man atsiuntė laPo poros valandų kelionės, sunkiau, negu aukštyn. Pasiekę
60650. Tel. OL 2-0231.
teatre įrengiama 30x16 pėdų
X Teklė Narbutienė,
ilgus
toliau
gyveno,
kaip
vyras,
tabai
gražų
žiedą. Aš ją labai myX Vėl naujų stalinių FM virtuvė, kurį tris kart į dieną atsiradome VVisconsin’e. Priva- pakalnę, įlipome į mašiną ir nu
metus gyvenusi Brighton Par
čiau
jo
dokumentuose
buvo
įraiį
u
į
r
manau,
kad ji mane myli.
stereo aparatų gauta Gradinsko galės paruošti maistą 6,000 de-,žiavome tokį didelį kalną. Išli- važiavome tolyn.
ke, pardavė savo namus ir per
šyta
Josephine,
ne
Joseph.
KaMagdutė
Belickaitė,
IV sk. >
krautuvėje. Nešiojamų radijų mokratų konvencijos delegatų1 pome iš mašinos ir pradėjome
sikėlė gyventi pas dukrą ir žen
žin,
ar
atsirastų
kas
nors
šian

Privažiavome
tolkius kalne
— kelį tuzinai. 2512 W. 47 St., ir svečių. Canteen korporacijos Į lipti į tą kalną. Labai sunku buGERAS PIRKINYS
tą, 7648 VVest Oakton str., telef.
lius,
apsižvalgėme
ir vėl įlipo dien, kuris atsisakytų priimti
FR 6-1998.
(sk.) I pareigūnai, virtuvės įrengėjai, j vo lipti, bet kai Šarūnas pamo825-1962. Tėklė žinoma visuo
milijoną dolerių?
Studentas: — Tėveli, aš šian
X Terros parduotuvė šį šeš praneša, kad sunaudos 50,0001 kė, kaip reikia lipti, pasidarė me į mašiną.
menininke ir puiki šeimininkė.
dien
pirkau pigiai labai gerą
tadienį bus uždaryta. Klientų vištų, 50,000 svarų bulvių, 15 lengviau. Užlipome ant pačios
Privažiavome aukštą bokštą.1
ŠVARA
Jos draugės tikisi, kad ji, pasi
vartotą
mašinėlę.
patogumui ketvirtadienį ir penk tonų jautienos, ir 16,000 galio viršūnės. Aplinkui augo beržai Lipome į jį. Pradėjau bijoti, '
ilgusi veiklos, vėl sugrįš į Brig
Tėvas:
— Iš ko sprendi?
MOkytojas
:
Kas
yra hitadienį Terra atdara iki 9 v.v. nų kavos. Korporacija už mais ir kiti medžiai. Toliau matėm kad nenukrisčiau.
Pasiekėme
hton Parką.
Studentas:
— Ta senutė su
giena ?
(sk.) tą užmokės $225,060. Nepasa didelį ežerą. Suvalgę dešreles, viršų. Toli
galėjome matyti
gebėdavo
per
minutę parašyti
Mokinys: — švaros palaiky
X Sporto diena V. Adamkui
x Dainavos stovyklai parem kyta koks bus pelnas.
lipome žemyn. Žemyn lipti buvo ūkius. Aš labai bijojau, o Šarū
mas, kada nelaukiama svečių. tik penkis žodžius.
remti. Rugpiūčio 30 d. 8 v. v. ti vakaras įvyks rugsėjo 7 d.,
nas su Milda tyčia stūmė mane
White Sox parke (35 St. prie šeštad., Jonyno salėje. Gera va
prie krašto. Pradėjau šaukti.
Dan Ryan greitkelio) Europinį karienė, įdomi programa ir šo
Pagaliau man davė ramybę.
futbolą žais Chicagos
profe- kiai. Po vasaros atostogų visuo
Įlipę į mašiną vėl važiavome.
sion. komanda Mustangs su vie menė kviečiama
nuotaikingai
Privažiavome
Michigan’o ežerą.
na iš stipriausių komandų — praleisti vakarą kilniam tiks
'Ten
buvo
labai
šalta, aš tuojau
San Diego. Į rungtynes pažadė lui. Tel.: 434-5719.
(pr.)
grįžau
į
mašiną.
Po kiek laiko
jo atvykti aukšti svečiai, etni
atėjo
ir
Milda
su
Šarūnu.
nės grupės išpildys savas pro
gramas, bus vėliavų
paradas PALIKO ĮSTAIGOMS DAU
Važiavome atgal į Chicagą.
ir kt. Mustangs vadovybė suti GIAU PENKIŲ MILIJONŲ
Parvažiavęs tuojau ėjau į lovą,
ko šią dieną skirti mūsų kandid.
nes buvau labai pavargęs.
Neištekėjus mirusi Madeline
V. Adamkui. Lietuviai prašomi iMagerstadt, 78 metų, gyvenusi
Aloyzas Pakalniškis.
gausiai dalyvauti,
pademons j 4930 S. Greemvood, testamentu
truojant
kitataučiams mūsų ; paškirstė
$5,326,612 dviems
Autobuse
vieningumą ir stiprumą. Bilietai universitetams,
ligoninėms ir
gaunami Lituanikos kl. patal
Vairuotojas: — Kodėl nesumo
kitoms labdaringoms įstaigoms.
pose, 2622 W. 69 St.
(sk.)
kėjote pinigų už vaiką?
Chicagos universitetui palikta
Tėvas: — Mano berniukas
x Jaunas lietuvis, dirbantis $1,995,739. Northwestern uni
yra
keturių metų amžiaus.
įvairiose pamainose, ieško kam versitetui paskirta $1,048,096. Sidabrinį kunigystės jubiliejų atšventė. Iš k. į d.: kun. Albinas Gurk
Vairuotojas: — Jis mažiausia
bario prie lietuvių šeimos Mar Didesnė dalis jos palikto turto lys, kun. Jonas Petrauskas ir kun. Albinas Šeputa, marijonai, Maria
ąuette pk. ar Gage pk. apylin buvo iš Sears Roebuck kompa napolio mokyklos profesoriai, rugp. 8 d. atšventė kunigystės sidabrinį yra septynių metų.
kėje. Rašyti
Draugas, Ord. nijos akcijų, kurių ji turėjo jubiliejų. Koncelebracijos šv. Mišiose mokyklos koplyčioje prezidavo
Tėvas: — Jis atrodo vyres
juos įšventinęs Hartfordo arkivysk. Henry O’Brien. Rugp. 11 d. ju
vertė buvo biliatai vėl koncelebravo šv. Mišias, kuriose dalyvavo iš arčiau ir nis, nes jis viskuo labai rūpina Amerikos liet. Montessori dr-jos Vaikų namelių auklėtinis lavina pirš
3059, 4545 W. 63 St. Chicago, 65,700 šėrų. Jų
tukus, skirstydamas pupeles į du indeliu. Sis pratimas palengvins
$3,264,468.
III. 60629. (ak.)
si.
toliau suvažiavę jų giminės, prieteliai ir rėmėjai geradariai.
j«.m vėliau išmokti rašyti
.
Nuotr. V1 j^evičiaua

Žvaigždutė

(

<

