
4-
JONAS RUGIENIUS 2-1-69

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS

4543 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TELEPHONE: LUdlow 5-9500
tt-iel lithuanian world-wide DAILY

VOL. LO Price 10 c. PENKTADIENIS, FRIDAY, R UGPIŪCIO, AUGUST 16, 1968 Kaina 10 c Nr. 193

LIETUVOJE
Patvindys Šežupę ir Sūduvos 

ežerus

Ok. Lietuva. — Iš Vilniaus 
pranešama, kad Marijampolėje 
(dabar rusai vadina Kapsuku) 
augant pramonei, yra labai padi 
dėjęs Šešupės vandens teršimas. 
Kaip žinoma, pereitais metais dėl 
to buvo kuriam laikui uždarytas 
cukraus fabrikas. Taigi, esąs in
tensyviai svarstomas “Šešupės ap 
vandinimo” projektas.

Šiam reikalui prie didžiųjų Sū
duvos — Dusios, Simno ir Žuvin
to ežerų busią įruoštos tam tik
ros užtvankos bei šliužai. Būsią 
patvenkti ir Metelių, Obelijos e- 
žerai, Seiros upelis ties Leipalin
giu. Panašiu būdu sureguliuoja
mi Seirijų ir Agavo ežerai.

Šiuose ežeruose būsiąs sukaup
tas pavasario potvynių ir liūčių 
meto vanduo, kuris pasieksiąs Žu 
vintą, o iš jo Dovinės upeliu Še
šupę. Ežerų vandens lygis pakil
siąs 20-70 cm; juose būsią sukaup 
ta 35,5 milijonų kubinių metrų 
vandens. Pakilęs vanduo sustab- 
dysiąs Žuvinto užpelkėjimą. Lei
palingio ir Krokialaukio gyvento
jai susilauksią tinkamų maudyk
lių. .Šešupėje ties Marijampole bū 
siąs sudarytas naujas ežeras su 
paplūdimiu.

Manoma, kad taip pertvarkius 
vandenis, Šešupės vanduo nebū
siąs taip labai užterštas nešvaru
mais ir geriau valysis. (bk)

Žinios iš Lietuvos
— Žemės Ūkio Akademija 

Kaune liepos 26 d. išdavė 170 
diplomų. Diplomai šiuo atveju 
buvo ne agronomų, o inžinierių 
- mechanizatorių, ekonomistų, 
ir hidromelioratorių.

— Palangoje įrengtas naujas 
restoranas “Birutė”, apie kurį 
jau esą kalbama “ne mažiau, 
kaip apie Šeduvos malūną”. 
Mat ir čia patalpos menininkų 
išpuoštos senoviškos išvaizdos 
papuošalais, didžiajame lange 
spalvoto stiklo Birutės paveiks
las, bare — Birutė su Kęstučiu, 
o iš viso ši svetainė primenan
ti “senovėje ošusius ąžuolus, 
milžinus, dievams amžiną ug
nį saugojusią vaidilutę Birutę”. 
Tik svečių jau eilės. Mat joj 
pabuvoti atvyksta ne tik iš įvai
rių Lietuvos kampelių: “ja ža
visi kitų respublikų žmonės”, 
anot “Tiesos” korespondento V. 
Minioto. O jų Palangoj dabar 
daug... (E)

Jordano karalius Hussein ryt 
skrenda į Angliją. Jam numa
toma padaryti operaciją — pa
šalinti auglį žandikauly.

Sovietų S-gos derlius šiais 
metais būsiąs didesnis, palygi
nus su 1967 m. Mackievičius, 
žemės ūkio ministeris skelbia, 
kad šių metų derlius bus di
desnis už pernykštį 147 mil. to
nų.

JAV aviacija šj mėnesį ypatingai veikli Vietname — skiriama daug dė
mesio užkirsti kelią priešo dalinių telkimui.

Rašytojas A. Solženicynas

Laiškas N. Podgomui
Laišką pasirašė šeši Vakarų 

intelektualai
BONNA. — Rolf Hochhuth, 

žymus vak. vokiečių dramatur
gas parašė atvirą S^išką Sovie
tų S-gos “prezidentui”, A. Ta
rybos prezidiumo pirmininkui
N. Podgornui. Prašoma leisti 
vėl spausdinti rašytojo Alek
sandro Solženicyno raštus.

Be vokiečių autoriaus, laišką 
dar pasirašė penki Vakarų in
telektualai : šveicarų - vokiečių 
filosofas prof. Kari Jaspers, JA 
Valstybių dramaturgas Arthur ' 
Miller, vak. vokiečių rašytojas 
Heinrich Boell, evangelikų pas
torius Martin Niemoeller ir ita
lų leidėjas G. Feltrinelli.

“Pasaulio viešoji nuomonė 
pasipiktinusi...”

Laiške pažymėta, kad pasau
lio viešoji nuomonė pasipiktino, 
patyrusi, kad Sovietų Sąjungoje 
nebegalima leisti Solženicyno 
raštų. Tai vyksta tuo metu, kai 
Europoje tik “silpni diktatūros 
režimai” Ispanijoje ir Graikijo
je naudoja cenzūrą ir kai Va
tikanas jau 10 metų nesąs į 
draudžiamųjų raštų indeksą į- 
traukęs nei vienos knygos.

JAV siūlo grąžinti 14 
belaisvių

Tai paskutinieji amerikiečių 
laikomi belaisviai 

SAIGONAS. — JAV įstaigos 
sutinka paleisti 14 Š. Vietnamo 
jūrininkų — belaisvių. Laukia
ma Hanojaus žinios, ar komu
nistai sutiksią tuos belaisvius 
priimti. Jie buvo paimti į nelais 
vę ties Š. Vietnamo pakraščiais 
1968 m. ir ligšiol laikomi Da 
Nang mieste. Daugiau Š. Viet
namo belaisvių JAV žinioje nė
ra. Tačiau P. Vietnamo įstai
gos savo žinioje turi daugiau 
3.000 š. Vietnamo belaisvių.

JAV senatas pasiūlė vyriau
sybei Izraeliui parduoti eilę mo
derniųjų lėktuvų - naikintuvų.

Supančiota Amerika — taip vak. 
vokiečiai vaizduoja JAV laikyse
ną Prahos — Maskvos krizės at
žvilgiu.

sitarimų Bratislavoje paskelb
tame pranešime, esą, galima į- 
žiūrėti “pavojus krašto nepri
klausomybei”.

Tai Maskvai nepakeliama ir 
todėl savaitraštis aštriai puolė 
ne tik čekoslovakų laikraščio 
vyr. redaktorių Milan Jung- 
mann, bet ir visą redakciją. 
Maskvinis laikraštis teigia, kad 
toji redakcija “nelemtai pagar
sėjusi, nes šmeižiančiai puola 
ne tik marksizmo, leninizmo dės 
nius, bet ir Sovietų Sąjungą”.

Š. Korėja JAV-bėms:
atsiprašykite...

TOKIO. — Čia gautomis ži
biomis, Š. Korėja pranešusi: 
“Pueblo” laivo 82 žmonių įgula 
jau antrą kartą prašanti pagal
bos. Laivo kapitonas L. Bucher 
antradienį spaudos atstovams 
pareiškęs, kad įgula prašanti: 
kreiptis į JAV vyriausybę, kad 
šioji darytų žygių leisti įgulai 
su laivu grįžti į JAV.

Kitais šaltiniais, š. Korėjos 
vyriausybė ir toliau reikalau
janti, kad JAV atsiprašytų ir 
tik tuo atveju laivas su įgula 
būtų sugrąžinti.

Lėktuvais naudojasi vis dau
giau JAV gyventojų. Pernai 
lėktuvų keleivių skaičius buvo 
pasiekęs 133 mil., šiais metais 
laukiama 150 mil.

Maskva: vėl šaltasis karas?
Maskva vėl atgaivina žodžių karą prieš Čekoslovakiją — Rumunijos politiniai va
dai Prahoje — Maskva šaukia apie Vakarų "šnipus", atšaldo šaltąjį karą.

MASKVA. — Pastarųjų die
nų sovietų spaudos išpuoliai 
prieš Čekoslovakijos spaudą liu 
dija — “paliaubos” tarp Mask
vos ir Prahos pasirodė esančios 
itin trapios. Kremliaus vadų 
neabejotinai remiamas, žodžių 
karas prieš Prahos laisvėjimo 
kryptį vėl pradedamas ir jis, 
galimas dalykas, dar aštrės. Tai 
prasidėjo rugpiūčio 14 d. Tuo 
tarpu dar prieš dvi savaites 
būta įspūdžio, kad ne tik Pra
ha, bet ir Maskva buvo pasiry- 
žusios sustabdyti spaudos puo
limus ir betkokią aštresnę po
lemiką.
Atkirtis ar naujas drabstymasis 

purvais?
Sovietų savaitraštis “Litera

turnaja Gazeta” užvakar pra
dėjo žodžių karą, puolęs čeko
slovakų panašaus pobūdžio sa
vaitraštį “Literarni Listy”. Tie
sa, Prahos spaudos sluoksniai, 

^rs ir partijos paraginti, vis 
dėlto nėra linkę rodyti dides
nio santūrumo. Dėl to Mask
vos laikraštis pirmuoju taikiniu 
pasirinko patį ryškiausią refor
mų rėmėją — Prahos savait
rašti. Šis nurodęs, kad po pa-

'Politiniai sluoksniai Maskvoje 
šiuo metu spėlioja: ar maskvi
nis puolimas laikytinas tik at
kirčiu, ar tai naujo drabsty- 
mosi purvais pradžia?

Valymai Prahos spaudoje
PRAHA. — Šių dienų Čekos

lovakijoje vis labiau ryškėja ko
va tarp senojo režimo rėmėjų
— konservatorių ir naujosios 
krypties liberalų. Toji kova dar 
labiau išryškės prieš rugsėjo 9
d. šaukiamą partijos narių su
važiavimą — jis bus lemiamas 
pačiai laisvėjimo krypčiai.

Vienas tos kovos bruožų — 
Prahos darbininkų nepasitenki
nimas, vienos įmonės 99 dar- 
.bininkų pasirašius, draugišką 
sovietams, laišką. Jis plačiai iš
garsintas sovietų spaudoje. Ki
ti darbininkai reikalavo pasi
rašiusius atleisti. Partijos pre
zidiumas pasipriešino, net tą 
reikalavimą pasmerkė.

Kitas pavyzdys, tai partijos 
organe “Rude Pravo” prasidė
ję valymai. Jo vyr. redaktorius, 
partijos prezid'ume atstovaująs 
konservatorius, Oldrich Švestka, 
atleido du redaktorių pavaduo
tojus, kurie buvę aiškūs libera
lini sparno rėmėjai. Į atleistųjų 
vietą paskirti trys nauji ir visi
— konservatoriai. Minėtas 
švestka dėjo pastangas įmano
mai mažiau kelti Tito apsilan
kymą.

Rumunijos prezidentas vieši 
Prahoje

PRAHA. — Vakar į Prahą 
atvyko ir gyventojų šiltai pa
sveikintas Rumunijos preziden
tas ir partijos vadas, Nicolae 
Ceausescu. Šaltam, vėjuotam o- 
rui esant, Prahos oruostyje ne
priklausomos krypties atstovą 
įšiltai sutiko prezidentas gen.
L. Svoboda, partijos valas A. 
Dubček ir visa eilė kitų valdžios 
bei partijos atstovų. Rumunai

Prez. Johnson — 
negrams

“Amerika, iš esmės, yra 
sveika...”

HOUSTON, Texas. — Prez. 
Johnsonas, nuvykęs į Houston,, 
pasakė kalbą ten susirinkusiem, 
Tautinės gydytojų sąjungos na
riams, daugiausia negrams. Pre 
zidentas pareiškė nesutinką# 
su kritikais, kurie teigia, kad 
Amerika atsidūrusi “mirštan
čiojo lovoje” ar, kad vyriausy
bė mažai veikusi sveikatos klau 
Simams tvarkyti. Prezidentas 
pabrėžė: “Amerika, iš esmės, 
yra sveika ir ji vis sveikesnė”. 
Johnsonas savo kalboje iškėlė 
vyriausybės nuopelnus negrų 
atžvilgiu — esą, paskirti du 
negrai vyriausybėje ir A. Teis
me, be to, buvo paskirti 35 tei- 

i sėiai — juodieji, daugiau, negu 
visų 35 prezidentų laikmečiais.

Demokratų suvažiavimas Chi
cagoje, delegatų ir jų antrinin- 

! kų teisėmis dalyvaus 301 neg
ras. 1964 m. jų buvo 192. De
legatų dabar bus 176.

Pragyvenimo kaštai JAV-se 
kyla. Tai ryšku visose srityse, 

i Maisto kainos pakilo 1%, gi 
mėsos, žuvų ir paukštienos —
1.5%.

Šen. Percy, grįžęs į Chicagą, 
nurodė remsiąs išrinktuosius 
Nixoną ir Agnew. Jis patenkin
tas juos išrinkus, nors mano, kad 
rinkimo būdą tektų keisti.

'atvyko į Prahą pasirašyti nau
ją “draugystės ir tarpusavio pa
galbos” sutartį ir savo tarpe 
apsvarstyti nuo Maskvos nepri
klausomą “komunizmo kryptį”.

“Pasikeitimai ne tik Europoje, 
bet ir pasauly

Rumunijos prezidentą pasvei
kinęs Čekoslovakijos preziden
tas L. Svoboda pažymėjo, kad 
numatyta pasirašyti sutartis 
žymėsianti “pasikeitimus Euro
poje ir visame pasauly”.

Ceausescu, prieš metus atsi
sakęs paklusti Maskvos priežiū
rai ir visą laiką sveikinęs lais
vėjimo reforma Prahoje, atsa
kė: “Iš mūsų širdžių gilumos 
linkime, kad naujoji politinė 
tveikla būtų sėkminga bei prisi
dėtų prie komunizmo statybos”.

Dėl šalto oro sveikinusių mi
nios oruosty buvo ne tiek gau
sios, kaip prieš kelias dienas Ti
to sveikinant. Tačiau sovietinės 
(gamybos “Čaika” automobiliam 
svečius gabenus į Prahos cent
rą, juos gyventojai sveikino šū
kiais “Tegyvuoja draugystė su 
rumunais”, “Tegyvuoja Dub
ček”. Šalia Ceausescu į Prahą 
atvyko ir Rumunijos min. pir
mininkas G. Maurer ir užsienio

N. Ceausescu, Rumunijos prezi
dentas Čekoslovakijos reformų rė
mėjas, vakar atvyko į Prahą ir, 
aišku, sukėlė Maskvos nepasiten
kinimą.

reikalų ministeris C. Manescu. 
Tai dar labiau iškėlė rumunų 
politinės viešnagės svorį.

Šaukia apie reikalą “būti 
budriems”

MASKVA. — Sovietų spauda 
vis labiau kelia “budrumo” klau 
simą. “Komunisto” žurnale pa
skelbtas straipsnis “Budrumas 
— ginklas prieš imperializmo 
intrigas”. Čia piliečiai gąsdina
mi, nes, esą, jiems gresiąs pa
vojus iš vakarų “šnipų bei pro
vokatorių”, nes jie prisidengę, 
kaip “delegacijų, turistų, preky
bos atstovų” žmonės ir bevaži
nėdami siekia garsinti Vakarų 
gyvenimo pranašumą.

Nauji šūkavimai apie pavo
jus sovietų piliečiams ir pačiam 
krašto saugumui, reiškia, kad 
sovietai vėl atšaldo šaltąjį ka
rą. Tai taip pat žymi baimę 
.prieš pavojus komunistų par
tijoms bei pačiam komunizmui. 
Žinoma, Čekoslovakijos pavyz
dys, nors ir neminimas, čia itin 
svarbus.

Prez. Johnsono sveikata, kaip 
vakar paskelbta, nuo 1966 m. 
nėra pasikeitusi ir tebelaikoma 
gera.

Demokratų rinkiminiame su
važiavime išrinkti kandidatams 
bus reikalinga 1.312 balsų.

C. Clifford, gynybos vadovas

C. Clifford įspėja:
priešas pulsiąs

“Laukiame tik Hanojaus 
žodžio...”

■ WASHINGTON. — Gynybos 
žinybos vadovas C. Clifford va
kar pareiškė, kad aprimę kari
niai veiksmai Vietname nereiš
kia, kad priešas pasiryžęs juos 
stabdyti. Priešingai, įvairūs duo 
menys liudija, kad komunistai 
galį vykdyti didesnio masto 
puolimus, tik neaišku — kada.

Jis įspėjo Hanojų: JAV su- 
stabdysiančios savo orinius puo 
limus, jei panašų mostą — siau 
rinant karo veiksmus — paro
dys ir S. Vietnamas. “Mes lau
kiame tik Hanojaus žodžio...” 
— jis pabrėžė.

Maskva smerkia
laisvę pasirinkusį

Nusikaltimas: kritikavęs Stali
no - Hitlerio suokalbį

MASKVA. — Sovietų litera
tūros savaitraštis “Literatuma- 
ja Gazeta” tik šią savaitę pas
merkė į Vakarus pasitraukusį 
Rašytoją Arkadij Belinkovą. 
Jis su žmona keliavęs Vak. Eu
ropoje ir liepos 27 d. atvykęs 
į JAV-bes, kur prašė jiems su
teikti prieglobstį.

Dabar savaitraštis kaltina 
rašytoją priešsovietiniu nusista 
tymu — jis atsiradęs 1944 m., 
kai Belinkov Literatūros insti
tute Maskvoje pristatęs rank
raštį. Jis aštriai puolęs 1939 m. 
sudarytą Stalino - Hitlerio su
tartį. Rašytojas buvo suimtas 
ir į laisvę paleistas 1956 m.

Maskvinis režimo savaitraš
tis labai nepatenkintas, paty
ręs, kad Belinkovas rusų kalba 
padaręs pranešimą “Liberty” 
(Laisvės) radijo siųstuve Muen
chene ir nurodęs į rašytojų kū
rybos persekiojimą Sovietų Są
jungoje. “Galite jį turėti savo 
tarpe” — pridūrė Kremliaus gar 
siakalbis.

Maskvos “Pravda” vėl įsidė
jo: “socialistiniai kraštai” ne- 
gal leisti kelių partijų bei opo
zicijos kom. partijai. Priešin
gai, atsirandąs pavojus pačiai 
komunizmo santvarkai.

Kai nykštukas (Čekoslovakijos A. Dubček) kelia baimę didžiųjų tarpe.
, (Iš vak. vokiečių humoro)

TRUMPAI

Aviacija puola 
Vietname

Stiprinami oriniai puolimai
SAIGONAS. — Pagerėjus o- 

ro sąlygoms, JAV lėktuvai, pa
kilę iš trijų lėktuvnešių Ton- 
kino įlankoje, vakar smarkiai 
puolė priešo telkinius pietinėse 
š. Vietnamo srityse. Dar buvo 
puolami artilerijos ir priešlėktu
vinės gynybos lizdai. Puolimuo
se dalyvavo B-52 bombonešiai 
ir naikintuvai. Aviacija puolė 
ir Saigono srity.

Žuvusių JAV karių skaičius 
praėjusią savaitę siekė 173, gi 
savaitę anksčiau — 171. Mažes
nis sužeistųjų skaičius — 788, 
tuo tarpu savaitę anksčiau jų 
buvo 1.050.

Oriniai puolimai
nestabdomi

VVASHINGTON. — Ryšium 
su sklindančiais gandais, esą, 
prez. JohįnBonas rengiasi su- 
tabdyti Š. Vietnamo orinius puo 
limus, sostinės politiniai sluoks
niai pareiškė, kad tie gandai ne
atitinka tiesai. Žinios iš Hano

jaus neteikiančios vilties, kad 
komunistai stabdytų savo puo
limus.

Gandai apie bombardavimų 
sustabdymą buvo pasklidę dar 
Paryžiuje, Saigone ir kitur.

Nigerijos kariai

tebežygiuoja
LAGOS, Nigerija. — Nigeri

jos daliniai vakar artėjo prie 
laikinosios Biafros sostinės, A- 
ba. Žygyje dalyvauja apie 6.000 
Nigerijos karių. Spėjama, kad 
Lagos vyriausybė karinėmis 
priemonėmis sieksianti sugniuž
dyti Ibo genčių norą išlikti ne
priklausomomis.

Addis Abeboje tebevyksta 
taikos derybos — pastaromis 
dienomis joje kreipta daugiau 
dėmesio į paramos Biafrai tei
kimą. Imperatorius Haile Se- 
ilassie kreipėsi į Nigerijos vals
tybės galvą, gen. Gowon, pra
šydamas ginklo paliaubų. Be to, 
jis abi šalis pakvietė pirmadieni 
atvykti į posėdžius Addis Abe
boje.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 16 d.: šv. Jokimas, 

šv. Serena, Butvydas, Alvitą.
Rugpiūčio 17 d.: šv. Jacintas, 

,šv. Joana Del., Saulenis, Sigi
ta.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica- 
'goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, šilčiau, pakilusi drėg
mė, temp. sieks 80 ir daugiau 
1. F.,, ryt — šilta, drėgna, gali
mi krituliai.

Saulė teka 5:59, leidžias 7:40.
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Redaguoja J. SollOnaa,
6641 S. Albany, Chicago, UI. 60620

LAUKO TENISININKAI JUDA

Jei iki šiol apie lietuvių lauko 
tenisininkus nieko nebuvo girdė 
ti, tai nereiškia, kad jie Jau iš
mirė. Marąuette, McKinley ir Ci
cero parkų aikštėse lietuvių 
daugiau kaip kitų tautybių. Jie 
žaidžia, rungtyniauja, dalyvauja 
pirmenybėse ir turnyruose.

McKinley parkas aiškiai išsis
kiria savo gausumu ir pajėgumu. 
Jis turi net penketą komandų, ku 
rios dalyvauja miesto pirmenybė
se. Kiekvienoje jų žaidžia po vie
ną ar du mūsų tenisininku. A 
klasėje jau kelinti metai žaidžia 
PSkeliūnąs (komandos kapito
nas) ir V. Grybauskas. Ši koman
da prieš dvejus metus buvo lai
mėjusi pirmąją vietą. Šiais metais 
su vienu pralaimėjimu stovi ant 
roję vietoje.

B klasėje komandai vadovauja 
J. Juodikis, o vienas iš šulų yra 
Vyt. Ardickas. Ji iš 8 komandų 
stovi trečioje vietoje. Jaunių pir
menybės vos prasidėjo; komando 
je pirmuoju numeriu žaidžia R. 
Grybauskas. Moterų komandoje 
jau kelinti metai geriausia yraG. 
Rimkūnienė. Ji iš visų lietuvių 
tenisininkių yra padariusi didž
iausią pažangą ir šiuo metu pri
lygsta geriausioms Chicagos te
nisininkėms; puikiai pasirodė tur 
nyruose, o paskutinėse miesto 
pirmenybėse iškopė į pusiaubaig 
mę, kur po puikios ir ilgos ko
vos pralaimėjo prieš P. Black 6- 
4, 6-8, 3-6. Tačiau atsigriebė dve 
jetuose kur su B. Conley nuga
lėjo Black-Stewart 3-6, 6-4, 8-6 
ir laimi pirmąją vietą.

Marąuette parko komanda C 
klasėje žaidžia ir šiuo metu su 
vienu pralaimėjimu stovi antro
je vietoje. Ją atstovauja broliai 
Kvantai, Markulis ir Tautvaiša.

Cicero tenisininkai lygoje ne
dalyvauja. tačiau po keletą kar
tų savaitėje reguliariai susirenka 
treniruotėms ir lietuvių turnyruo 
se įpratę vis patiekti po vieną ki
tą staigmeną.

Šj savaitgalį turnyras

ti, kad vėl iškoptų į pirmąją vie
tą. Gi moterų grupėje, jei Graži
nai rimtesnio pasipriešinimo ir 
nesimato, tačiau šį kartą tikima 
si bent keletos konkurenčių. 

Puikus pasirodymas

Kad patekti į baigminę fazę 
miesto pirmenybėms Wavelando 
Parko aikštėse, reikia viename iš 
8 preliminarinių turnyrų lai
mėti pirmą ar antrą vietą. Kiek
viename tų turnyrų dalyvauja 
žaidėjai iš 10 parkų. Šiemet mū
sų tenisininkai ypatingai puikiai 
pasirodė. Jau minėjome Gr. Rim 
kūnienės pergalę dvejete ir tik 
prieš baigmėje pralaimėjimą vie
nete. Vyrų grupėje, laimėjęs pre
liminari turnyrą, Wavelande 
atkopė iki pusiaubaigmės ir čia 
pralaimėjo prieš O’Brien, kurs vė 
liau laimi meisterio titulą. Seni- 
orų klasėje V. Grybauksas taip 
pat pusiaubaigmėje pralaimėjo 
vienete, tačiau dvejete su E. O’- 
Mally baigmėje užtikrintai nuga 
Įėjo Madisbn ir Williams ir laimi 
pirmąją vietą. X

Šio savaitgalio turnyras ir bus 
oficiali šio sezono pabaiga. Jo fi
naliniai žaidimai bus filmuojami 
ir vėliau matomi mūsų televizijos 
programoje.

V. Gr.

LITUANICA — LIONS 4:2

Praėjusį sekmadienį F. K. Li
tuanica žaidė P.L.B. seimui pa
ruošiamąsias rungtynes prieš 
Major divizijos ukrainiečių Lions. 
Gražus oras ir stiprus varžovas su 
traukė į Marąuette parką kelis 
šimtus entuziastingų žiūrovų. Li
tuanica sužaidė tvirtai, ypač pir
mame puslaikyje buvo ryškus, be 
veik ligi šiol tokio lygio nepaste
bėtas, komandinis žaidimas. Vi
si įvarčiai krito antrame. Juos į. 
mušė M. Mikalauskas 2, E. Skis- 
timas ir Burneikis. Lions, atrodą 
pergyvena žaidėjų krizę.

Šį šeštadienį, 12 yal. Marąuet
te Parko aikštelėse (prie Califor 
nijos g-vės) prasideda Chicagos 
lietuvių lauko teniso pirmeny
bės. Dalyvių skaičius šiemet kur 
didesnis. Laukiama staigmenų, 
tačiau neatrodo, kad ilgametis 
Chicagos lietuvių meisteris Pike- 
liūnas taptų nuvainikuotas. La 
bai laukiame aštrių kovų, čia pa 
aiškės, kas yra įdėjęs daugiau dar 
bo ir padaręs didesnę pažangą.

Jaunių grupėje, atrodo, kad 
baigmėje vėl susitiks Galėnas ir 
R. Grybauskas, kurs katalikų mo 
kyklų pirmenybėse dvejete lai-; 
mėjo I-ją vietą. Dvejetuose pir
mykščiai laimėtojai Pikeliūnas 
ir Juodikis turės gerokai pasitemp

Toronto skautų skudučių orkestrėlis. Nuotr. J. Gierštik,,)

FUTBOLININKAI RUOŠIASI 
Į SEIMĄ

Chicagos lietuvių futbolo klu
bo Lituanica vyrų ir jaunių ko
mandos P.L.B. seimui, įvykstan- 
čiame Nevv Yorke, ruošiasi visu 
užsidegimu. Rungtyniaus prieš 
Nevv Yorko lietuvių “Atleto” 
komandas.

RUDENS RATAS PRASIDEDA

Futbolo pirmenybių rudens ra 
tas šiais metais prasideda trim sa 
vaitėm anksčiau.

Lituanica šį sekmadienį žais 
pirmąsias rungtynes Marąuette 
Parke prieš lenkų Lightning. Pra 
džia 1 vai. ir 3 vai. p. p. Pava
sario rate su jais sužaidė 1:1. 
Jauniai žais prieš Atlas Doug
las parke 10 vai. ryto.

J. J-a

GOLFO VARŽYBOS
i
t Rugsėjo mėn. 8 d., Gleneagles 
Country Club'bus varžomasi dėl 
L.B. Chicagos apygardos Liet. 
Gydytojų s-gos ir Amerikos Liet. 
inž. ir arch. s-gos Chicagos sky
riaus pereinamųjų taurių. Golfo 
klubas ir eilė Chicagos verslinin 
kų yra paskyrę dovanas šių var
žybų dalyviams.

Žaidynių pradžia 9:00 vai. Po

varžybų įvyks bendra vakarienė 
ir bus įteikiamos dovanos.

Varžybose kviečiami dalyvauti 
ir svečiai. Registruotis ir dėl in
formacijos kreiptis pas J. Barį, 
tel. L U2-5939 arba VI 7-6000 
(darbo metu). Registruotis nevė
liau kaip rugpiūčio 31 d.

GOLFO IŠVYKA

Chicagos Liet. advokatų s-gos 
tradicinėse golfo žaidynėse daly
vavo nemažas skaičius Chicagos 
liet. golfo klubo narių. Malonu 
pažymėti, kad “low net” grupė
je I vietos taurė atiteko klubo na
riui N. Janickui.

J. B.

V. ADAMKUS FUTBOLO
RUNGTYNĖSE RUGP. 30 d.

Rugp. 30 d. Chicagos futbolo 
komandos Mustangs rungtynės 
bus įdomios dėl dviejų priežas
čių. Pirma, komandos priešas — 
geriausias futbolo vienetas USA 
(San Diego).

Pono Gedvilos pastangomis va 
karas bus skirtas V. Adamkaus 
kandidatūrai populiarinti. Atro
do, kad metodas nelabai rimtas. 
Tačiau giliau įsigilinus taip nėra, 
nes į rungtynes renkasi daugumo 
je visų tautybių atstovai, kurie,

ŠACHMATŲ ŽINIOS

Lituanicos jauniai pasiruoši
mo rungtynes žaidė prieš stiprią 
lenkų jaunių komandą Wislą. 
Mūsiškiai sukovojo atkakliai ir 
energingai, bet daugiau patyrę 
svečiai laimėjo 2:0.

KELIONĖ AUTOBUSU

F. K. Lituanica komandos į 
PLB seimą Nevv Yorke, išvyksta 
š. m. rugpiūčio mėn. 30 d., penk 
tadienį. Vyksta patogiu, vėsina
mu autobusu. Autobuse yra dar 
keletas laisvų vietų. Priimami ke 
leiviai. Kas norėtų vykti ir grįžti 
kartu, dėl informacijos prašoma 
skambinti HE 6-2732 arba teirau 
tis klube 2622 W. 69th Str.

Domisi foto darbų paroda. M. Marcinkienė, Z. Adomavičiūtė ir Dr. 
L. Dirdienė apžiūri J Knsakaičio foto darbų parodą St. Balzeko mu
ziejuje. Nuotr. J. Kasakaičio

—P. Tautvaišas, mūsų meiste
ris iš Chicagos, jau dalyvauja 
JAV atvirose p-bėse, Colorado 
kalnuose. Jos užtruks iki rugp. 
23 d. Pirmenybėse dalyvauja, gre 
ta šio krašto įžymybių, Danijos 
didmeisteris B. Larsen, kuris per
eitais ir šiais metais laimėjo tarp 
tautinius turnyrus pralenkda
mas Sovietų didmeisterius: Ha
vanoj, Kanadoje, Tunise, Paima 
de Mallorca ir Monte Carlo. Lar- 
seno pasirodymas JAV atvirose p- 
bėse yra nemaža staigmena.

— Vilniuje dabar vyksta visa
sąjunginis moterų pusfinalis iš 
14 dalyvių, jų tarpe 3 Lietuvos 
atstovės: daukartinė Lietuvos
čempionė, M. Kartonaitė, Rozen 
talienė ir Standėlytė. Kartonaitė 
įveikė priešaky ėjusią rygietę Kla 
vinę. Standėlytė sužaidė lygiomis 
su tarptautine meistre V. Borisen 
ko iš Taškento.

Po 4 ratų: Zvorkina turėjo 3-
l, Klavine 2,5 tš. Kartonaitė 2:0, 
Borisenko ir Chochklova po 2:2.

— Vilnius —Erfurt (R. Vok.)
tarpmiestinis susitikimas, susira
šinėjimo keliu (pradėtas 1965
m. ) baigėsi Vilniaus pergale 11,5 
-8,5. Vilnietis Krimeris I lentoj 
laimėjo abi partijas prieš Erfur
to atstovą Arnoldą.

— Čekoslovakijos didmeisteris 
Kovalek laimėjo Amsterdamo

kaip tik padės platinti mūsų tau
tiečio vardą. Bus ir kitokios pro 
gramos.

Lietuviai, ypač sporto mėgėjai, 
yra kviečiami skaitlingai daly
vauti. White Sox parkas yra den
gtas. Privažiavimas irgi patogus, 
nes parkas yra tik 100 metrų nuo 
Ryan greitkelio.

Lituanicos futbolo klubas šią 
akciją remia apsiimdamas platin 
ti bilietus. Visi įsigiję vieną bilie
tą, kitą gauna veltui. Pajamos už 
parduotus bilietus per klubą ei
na Adamkaus rinkiminiam fon
dui. Bilietai gaunami klubo pa
talpose ir bus platinami Marąue
tte parke laike rungtynių.

Padėkime Adamkaus rinkimi- 
i nei akcijai ir pažiūrėkime gra
žaus žaidimo rugp. 30 d. 8 v. p.p. 

I White Sox parke.
Lit. futbolo klubas

__ ĮSIGYKITE DABAR I__ _

“VYTAUTAS THE GREAT”■

“ATSIMINIMAI IŠ BALFO 
VEIKIOS”

Autorius Prel. J. B. Končius
Pirmoji knyga apima garbin- 

giausiąją Lietuvių tautos is
toriją. 14—15 šimtmety. Antro
ji šių laikų žiauriausius įvy
kius: Sovietų — komunistų in
vaziją į Lietuvą ir tremtinių - 
pabėgėlių tragingą būklę.

“Vytautas the Great” anglų 
kalba istorinis veikalas yra la
bai tinkamas čia gimusiam mū
sų jaunimui ir kitataučiams su
sipažinti su Lietuvos garbinga 
ir didinga praeitimi.

Dėl “Atsiminimų iš BALFO 
veiklos Mykolas Klimas taip 
rašo:

“Kiekvienas lietuvis tremti
nys sau ir savo sponseriui do
vanoms privalo įsigyti šią įdo
mią knygą. Aš mielai priside
du prie šios knygos platinimo”.

Api knygos parduodamos žy
miai papiginta kaina: “Vytau
tas the Great” su kietais virše
liais po $3.00 ir su minlkšt. po 
$2.00. “Atsiminimai...” su kie
tais viršeliais po $4.00 ir su 
mimikšt. po $3.00. Platintojams 
duodama didelė nuolaida.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMURD E. CIARA
2709 YV. Slst Street 
Tel. — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimo: Pirm., antr., 
ketv 2—6, 7—9 vai. Penkt. 2—S lr 
šeštad. 10— t vai.

Ofs. 733-4477, Rea. PR 8-3930

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAYVT'ORD MEDICAL BLDG. 

3449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel? GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų Ilgos 
6132 So. Kedzie Ave., YVĄ 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001
Ofiso HR 4-1414. Rez. RE 7-3837

DR. B. GAIŽIONAS
gydytojas m chirurgas

Specialybė akušerija tr moterų Ilgos 
2454 IVest 71st Street

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 1—S ir 3—8 vai. vak. 

šeštad. 12—I vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2230 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2656 YVest 68rd Street
Pirmad., antrad. ketvirt lr penkt 
nuo 12 Iki 8 v. lr nuo 5 tkl 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kulba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 YV. 63rd St, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius to
“contact lenses“.

Valandos pagal susitarimu. 
Uždaryta trečiadieniais.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGO8 
Tol. Ofiso PR 6-7800; Namų 923-7697 

5159 So. Damen Avenne 
Valandos: 2—9 va), p p. 

Išskyrus trečiad.lėni

TeL 423-2660
DR. L RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenne
pirmad., antrad.. ketvirtad. 1, 

. pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir

DK. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: pirm. nuo 6 iki 8 v. p. p.; ant
rad. ir ketv. nuo 9 iki 11 v. ryto lr 
nuo 6-8 v. v ; penkt nuo 9 Iki 11 v. 
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

Vai..
Vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTA7 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 YV. 71st Street 
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet

ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 

Rezid. telef. PR 9-6780

tarpt, turnyrą, surinkęs 10,5 tš. 
iš 15 galimų, antruoju baigė So
vietų didmeisteris Broštein su 10 
tš.

— JAV jaunių uždaras p-bes 
laimėjo Chicagos atstovas Grego 
ry DeFotis ir N. Yorko meiste
ris S. Weinstein, abu surinkę po 
5-2 tš.

— Jugoslavijos tarpt, turnyre 
pirmauja Vengrijos didmeisteris 
Portiš su 11,5-3,5 tš., Sovietų — 
Polugajevskij II, čekas Hort 10,5 
ir Sovietų — Geleris 10 tš.

Kazys Merkis

Lituanistinių mokyklų dėmesiui

DR V. SRUOGIENĖS

“Lietuvos istorija”, •
tai vienintelis pilnas Lietuvos isto
rijos vadovėlis ir lituanistinių mo
kyklų visoms klasėms ir tėvams, 
norintiems vaikus supažindinti su 
Lietuvos praeitim namuose. Knygoj 
mūsų krašto praeitis parodoma 
nuo žiliausios senovės iki mūsų 
dienų. Pasakojimas lengvas, įdo
mus ir metodingas, iliustruotas ir 
istoriniais paveikslais, ir istorinių 
dokumentų ištraukomis. Daug že
mėlapių, uždavinių sąsiuvinis. Kny
ga atspausta gerame popieriuje, 
kietuose viršeliuose, virš 400 psl., 
kaina $6.00, gaunama

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street,

Chicago, Illinois 60629

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 Ikt 9 v. v.; 
šešt nuo 9 Iki 12 vai.: arba susi
tarus.

Gau narnos DRAUGE.

Rezid. Tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUfiEKLI A IR MOTERŲ EIGOS, 

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą,
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 6-5070.

Ofisas 3148 YVest B8rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rez. 3241 YVest 66th Plaoe 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 YVest OSrd Street 
Kampas RS-čtos ir Callfornia

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VVest 63 r d Street

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

Ofiso lr buto tel. OLympie 2-1881

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

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

Tel. — REliance 3-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 YVeet 59th Street

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

TeL ofiso lr buto OLymplo 2-4139

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 YV. 15th Street, Cicero
Atostogose nuo rugp. 6 iki 18, d. 

Reikalui esant kreiptis J dr. P. Kauną.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGU 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Foreet, 

Kabineto tel. 387 2020
Namo tel. 889-1071 

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
Adresas: 4255 VV. 68rd Stree

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

Valandos: pirm. Ir ket. nuo IB v 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. va 
antr. ir ponkt. nuo 12 114 2 viai. t 
lr vakarais pagal susitarimą.

1 Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas

SONATOS IR FUGOS
SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU

Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūrybinį dialogą bu Čiur
lioniu ir jo pasauliu, liesdamas esmines būties ir lietuviškosios dva
sios gelmių problemas

Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys estetiškai 
įrištas į drobė' viršelius ir papuoštas dviejų spalvų aplanku, pieštu 
dail Vytauto O. Virkau, kuris Čiurlionio paveikslų detalėmis yra 
padaręs ir iliustracines rinkinio kompozicijas Dėl savo puošnaus 
išleidimo knyga yra puiki dovana įvairiomis progomis

Rinkinys gaunamas ,,Drauge" ir pas knygų platintojus, kaina 
$5 90 Ta pačia proga įsigytina lr 1964 metais Kazio Bradūno pre
mijuotoji knyga SIDABRINES KAMANOS, kaina $200

Illinois Stato g> \(artojai prie luiinos turi pridėti (aks,,.

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KŪDIKIU m VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7163 South YVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
8 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad.
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1138
Rea. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 YVest 71«t Street 
Telefonas HEmlock 6-8545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HK 4-5849. res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2434 YVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9

. antr., penktad. 1—6 treč Ir Sešt. tik 
I susitariu.

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 West 63rd Street
Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai., 

antrad. ir penkt. 1—4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

Ofiso — HK 4-3738.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 YVest Slst Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 šeštadieniais 10-1 p. p. 
Ligoniai priimanti pagal susitarime-

DR. P. STRIMAITI’,
GYDYTOJAS IR CHIRUR 

Bendra praktika Ir chlrurj 
Ofisas 2730 YV. 71st Sti.

Telefonas 926-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 
v. r.. 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 
karo. Sekmad. lr trečiad. užd

Rezid. tel. YVĄ 6*3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRUR 

BENDRA PRAKTIKA IR MC
UGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 5011 
I'el. PRospect 8-1233

Ofiso vai.: Pirm.,, antr., Ti 
penkt. nuo 2 Iki 4 vaX lr nuo 
v. v. .šeštad. 2—4 vai. popiet i 
laiku pagal susitarimą.

Of. teL HE 4-2123. Namu

DR. V. TUMASG
CHIRURGĄ 
2454 YVest 71st Sti

Priiminėja ligonius tik e
Vai.: 8-—4 p. p. to 6—8 

Trečiad. lr šeštad. užd

Telefonas — GRovehiU

DR. A. VALIS4.AB
GYDYTOJAS IR CHER
SPECIALYBE AKUŠERI 

MOTERŲ LIGOS
2524 YVest 69th St 

Valandos: 1 Iki 4 lr 6 Iki
Šeštadieniais 1 Iki 4 
Trečiadieniais uždan 

Tel. PRospect 3-3
DR. ONA VAŠKE

"* (VASKAS)
GYDYTOJAS IR CHI 

6648 So. Albany
Vai.: pirm., antrad., ketv 
vak., penkt. ir šeštad. ! 

tr kitu laiku pagal sui

Tel. ofiso PR 8-6443, rez.
DRv F. C. WINSI
GYDYTOJA IR CHU 

8107 YVest 71at S
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. Ir 

Treč. lr šeštad. pagal
Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 8-9801

0R. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligoe
2454 West 71st Street

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
fai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. ▼.# & r< _ 3 popiet

Ofiso tel. 707-2141. Narni

DR. PETRAS ZL1
GYDYTOJAS IR CHD

6449 So. Pulaski 1
Vai. pirmad., antrad., per 
lr e—8 v. v., ketvirt. 8—

.tadlcniala 12—S vai, (

susitarimą.



Lietuvybės išlaikymas lr

LIETUVIŠKOJI MOKYKLA

Senu papročiu mokyklos ir 
mokytojo vardas lietuvio pa
garbiai ištariamas, šios tradi
cijos norime ir mes laikytis, 
priartėję prie lietuvių moky
tojų studijų savaitės, kuri į- 
yyksta rugpiūčio 18-25 die
nomis Dainavoje, šia proga 
prisiminkime Lietuvos mokyk
los sunkų kelią, nes vargiai 
jau kuri kita tauta amžių bū
vyje turėjo tokią varganą mo
kyklą, kaip lietuviai. Mokyk
los tradicijos, tiesa, senos, — 
gui prieš keturius ar penkius 
šimtus metų pradėtos, tačiau 
labai skaudu, kad Lietuvos mo 
kyklose gimtoji kalba ne šei
mininkė buvo. Dar blogiau, per 
mokyklas mūsų tauta buvo len 
kinama, rusinama, vokietina
ma (Maž. Lietuvoje); dažnai 
patys lietuviai mokytojai ne
lietuviškai dėstydavo ir tuo 
prisidėdavo prie nutautinimo. 
Prisiminkime ir gėdos lentas 

*— metelingas, kurias mokyto
jai kabindavo mokiniams ant 
kaklo (drauge su ant galvos 
uždedamomis “asilo ausimis” 
ar be jų) “už kalbėjimą lietu
viškai”. Pridėkime, kad visas 
šias mokyklas ir mokytojus 
turėjo išlaikyti ne okupacinė 
valdžia, o patys mokinių tėvai 
ar šiaip jau mūsų valsčionys, 
gausime liūdną vaizdą: už nu
tautinimą lietuviai turėjo pa
tys savo sunkiai uždirbtais pi
nigais sumokėti.

♦
Tikroji lietuviška mokykla, 

lietuviams ir lietuvybei tarna
vusi, nebuvo puošniuose rū
muose įkurta, gausybe knygų 
bei mokslo priemonių aprūpin
ta. Tai buvo Vargo Mokykla 
tikra, neperkeltine šio žodžio 
prasme: Prie ratelio sėdinti 
motina — verpėja, įdėjusi į sa
vo vaiko rankas maldaknygę, 
mokanti jį skaityti: žiūrinti 
ne tik į savo darbą (ratelį — 
kuodelį), ne tik į vaiką — mo
kinį, bet ir bailiai žvelgiantį į 
langą — ar kartais iš netyčių 
neatjoja raudonsiulis masko- 
Iis — žandaras, galįs išplėšti 
iš rankų paskutinį jos ir kū
dikio draudžiamąji turtą. Skul 
ptorius Petras Rimša savo 
skulptūra “Vargo Mokykla” 
pastatė šiai mokyklai tinka
miausią paminklą: gyvenimiš
ką, paprastą, bet amžiams ne
mirtingą.

Prie šios vargo mokyklos 
pridėkime kitas vargo mokyk
las: I pasaulinio karo metu, 
Vilniaus krašto lietuvių mo
kyklėles lenkų okupaci jos me
tais, slaptą Lietuvos istorijos 
bei tikybos dalykų mokymą 
pastarosios okupacijos metu 
— gausime gana pilną Lietu
vos mokyklos vaizdą.

*
Nepriklausomybės metais 

mūsų mokykla sukurta jąu 
profesiniais pagrindais, panau 
dojant tiek senąsias mūsų mo
kyklos tradicijas, tiek užsienio 
pavyzdžius. Paruoštos naujų 
mokytojų gretos; neturtinga 
valstybė ir savivaldybės mo
kyklos gražiausius pastatus 
Statė, taip sakant, skaniausią 
kąsnelį skyrė. 1940 m., nepri
klausomo gyvenimo laidotuvių 
išvakarėse, jau buvo 2962 mo
kyklos su 10474 mokytojais ir 
383,163 mokiniais. Mokyklos 
šešiaklasės, pradžios mokslas 
privalomas, septynklasė gim
nazija, deeėtkas aukštųjų mo
kyklų. Savosios tautos žmonės 
savo tautai dirbo, savo vaikus

Spaudoj ir gyvenime
NĖRA TARNYBŲ LAISVES LIETUVOJE

Jau iš anksčiau žinojome, kad 
kolchozininkai yra tiesiog pririšti 
prie raudonųjų dvarų — kolcho
zų. Tačiau iš okupantų kontro
liuojamos spaudos matyti, kad ir 
kitų profesijų darbo laisvė oku
pacijoje yra žiauriai sukaustyta. 
Vilniuje leidžiama “Tiesa” Nr. 
164 liepos 16 d. rašo, kaip inž. V. 
Ramanauskai, bafges Kauno Poli-

— jaunąją kartą, mokslino, 
ruošė.

Ši mokykla buvo pats di
džiausias ir pagrindinis tau
tos ramstis, bet kartu pats di
džiausias pašinas okupantams. 
Taigi nedelsiant pradėti jos 
pamatai griauti. O jie buvo 
tvirti, it tas V. Kudirkos til
tas. Štai pirmojo Lietuvos mo
kytojų suvažiavimo tarybiniais 
metais metu rankas atsiraitoję 
naujieji “darbuotojai”, sušau
kę kelius tūkstančius moky
tojų, keletą dienų kalė jiems 
“tarybinės santvarkos prana
šumą”. Mokytojai kantriai 
klausėsi ir tylėjo; rodosi buvo 
įtikinti. Jų širdžių laimėjimą 
turėjo palydėti internaciona
las; ir jis buvo orkestrų su
grotas. Bet mielieji mūsų mo
kytojai jį užbaigė senuoju lie
tuvių tautos himnu. Tai buvo 
nelaukta šalto dušo srovė bol
ševikų vadeivoms, kurie klau
sydamiesi vaipėsi it lietuviškų 
pasakų velnias, švęsto vandens 
gavęs. Ir gudriausi okupantų 
liežuviai negalėjo tvirtų mo
kytojų gretų bei lietuviškos 
mokyklos sugriauti. Reikėjo 
kraštutinių priemonių — de
portacijų. kurių metu gal nė 
viena profesija taip skaudžiai 
nenukentėjo, kaip mokytojai. 
Išgabeno jų tūkstančius; su 
šeimomis; į pačias sunkiausias 
darbo ir gyvenimo sąlygas.

Vaikščiodami savame kraš
te ir Sibiro tremtyje išmintais 
varganais mokytojų keliais, 
prisiminkime nelengvus pabė
gėlių kelius bei takus Vokie
tijoje ir kitur. Sunkiausiose 
sąlygose, po bombų kruša, ka
ro griuvėsiuose gyventa, pus
badžiu maitintasi, bet dešim
tys gimnazijų ir ne vienas šim
tas pradžios mokyklų sukur
ta. Ši mokykla išsaugojo išei
vijai visą liet. kartą, dargi la
bai veiklią, perkėlusią lietuvy
bės ugnį už vandenynų. Čia 
gimė naujosios vargo — litu
anistinės šeštadieninės mokyk 
los. Vien tik JAV-bėse perei
tais metais jų buvo 53 su 319 
mokytojų ir 3849 mokiniais. 
Tokių mokyklų yra ir Kana
doje. Viena tik Toronto lit. 
mokykla priskaito 630 moki
nių ir 34 mokytojus. Lietuvių 
kalba dėstoma ir kai kuriose 
parapinėse mokyklose. Tiesa, 
tai nelabai dideli skaičiai, tu
rint galvoje išeivių skaičių, bet 
ir nelabai menki, turint gal
voje nelengvas išeivių tauti
nio išlaikymo sąlygas. Šios 
vargo mokyklėlės yra dar tas 
siūlas, ant kurio mūsų ateities 
lietuvybė laikysis. Gal tas siū
las nėra labai tvirtas ir sto
ras, bet vis dėlto šis tas yra.

Išeivijos vargo mokyklą be
veik išimtinai palaiko moky
tojai, kurie nūdien susirenka 
savo reikalų aptarti, darbo 
metodus peržiūrėti, ateities 
gaires nusmaigstyti. Ir mes jų 
suvažiavimą sveikiname, kaip 
pačius mokytojus gerbiame: 
jie atlieka didelį, didelį dar
bą! Šimtai jų atsisako savait
galio poilsio; sunkiai dirbda
mi įmonėse, dažnai atsisaky
dami pelningų viršvalandžių, 
skuba į lietuvišką vargo mo
kyklą, kur jie atgija ir gai
vina mūsų atžalas.

Sėkmės, geriausios kloties, 
Mielieji lietuvybės laikytojai. 
Jūsų pastangas remia visa iš
eivijos tauta! b. k.

i technikos institutą, buvo nukreip- 
1 tas dirbti į Telšių teritorinio staty
bos tresto gelžbetoninių konstruk 
cijų gamyklą. Čia dirbo apie tre
jus metus. Vėliau persikėlė dirbti 
į naujai Statybos ministerijos or-; 
ganizuojamą Mažeikių mechani- j 
zuotą koloną. |

I
Persikėlė jis ten, kadangi jam | 

ten geriau patiko. Tačiau sovieti-

Teroras tebesiaučia Sovietų Rusijoje
Sovietų Rusijos mokslininkas fizikas Sacharovas kritikuoja komunistinę sistemų. 

Aštrėja tautinis klausimas.

EKONOMIKA, INFLIACIJA 
IR POLITIKA

P. INDREIKA
Sovietų akademikas A. D. Sa

charovas griežtai suveda sąskai
tas ir su dabartiniais krašto val
dytojais dėl cenzūros, kalinimo, 
trėmimų ir persekiojimo asmenų, 
kurie nenusilenkia kompartijos 
biurokratijai. Jis pasitelkia Mark 
są ir Leniną kovoti prieš kompar 
tijos aparačikus. Marksas, prole
tariato diktatūros sumanytojas, 
demokratijos neapkentėjas šaipė
si ir iš viršininkų, kurie tariasi 
viską gerai žiną. Leninas, prole
tariato diktatūros įgyvendinto
jas, neapkentęs biurokratinio vai 
dymo. Jam primesti žodžiai, kad 
kiekvienas virėjas gali kraštą val
dyti šiandieną jau neteko pras
mės. Milžiniškos apimties klau
simams spręsti jau neužtenka 
dogmatiškumo ir siauro patarė
jų ratelio slaptybėje daryti spren
dimams. Šiose sąlygose Sovietų 
Rusijoje iškylo aštri kova prieš 
cenzūrą.

Cenzūros dantys

“Pokalbis yra vienintelė prie
monė skelbti tiesoms ir aiškin
tis dėl abejones keliančių min
čių. Senosios Graikijos filosofai, 
pasak Sovietų akademiką, šią tai 
syklę puikiai žinojo ir niekas dėl 
jos nekelia abejonių šiuo metu

tą, užgniaužę visos tautos galvo
seną net šiuo metu mūsų valdo
vai bijo pokalbio, laisvos min
ties.

“Dėl laisvo pokalbio darė žy
gius A. Solženicinas, G. Vladi- 
movas, G. Svirskis ir kiti rašyto
jai. Jie siekė panaikinti cenzūrą, 
išugdžiusią sustingimą, apkerpėji 
mą, kurie trukdo iškilti naujoms 
mintims. Eilės rašytojų raštai 
draudžiami skelbti. Didelį pasi
piktinimą sukėlė įsakas Rusijos 
respublikoje, draudžiąs susirin
kimus ir kitus būdus piliečių tei
sėms ginti”.

Vergų stovyklos

“Danieliaus ir Siniavskio byla 
pažemino komunistinę santvar
ką krašte ir užsienyje. Rašytojai 
laikomi stovyklose. Ypač Siniavs 
kiui pažeminti panaudotos ne
žmoniškos priemonės. Dauguma 
politinių kalinių sutelkti Mordvi 
nijoje. Ten jų skaičius, drauge 
su kriminaliniais nusikaltėliais, 
siekia 50,000. Turimomis žinio-

nėj santvarkoj nėra laisvės pasi
rinkti darbą. Tai jis buvo susektas, 
iš naujojo darbo atleistas ir nu
kreiptas j senąją darbo vietą.

Iš laikraščio matyti, kad ir in
žinieriai, kaip ir visi darbininkai, 
okupuotoje Lietuvoje privalo turė 
ti darbo knygelę, kad būtų juos 
lengviau sukontroliuoti ir nepalik
ti laisvės pasirinkti tokį darbą, 
koksai kam labiau patinka...

J. Žvilb.

KAUNIEČIO CHORISTO 
ATSIMINIMAI

PR. NENORTA

Caro vergijai tebesiautėjant, prieš pirmąjį pasau
linį karą mūsų šeima kukliai gyveno įkalniame Kau
no priemiestyje — Aleksote. Kai kas tą Nemuno pa
kraštį tuomet vadindavo Kauno lietuviškąja tvirtove. 
Šito vardo nusipelnyta gal ir ne veltui. Juk negausiame 
gyventojais Aleksote tuomet uoliai darbavosi dviejų 
draugijų skyriai: Blaivybės ir Šv. Juozapo darbininkų. 
Blaivininkai turėjo įsteigę mišrų chorą. O anuomet 
garsėjančiame Kauno Šv. Zitos draugijos bažnytiniame 
chore vyrų balsų persvarą ėmė aleksotiškių jaunimas. 
Aleksoto gatvėse nors ir ne grynai — su svetimybė
mis, tačiau daugiausia girdėjai lietuviškai kalbant, to
liau pagal daugumą sekė žydiškai, lenkiškai ir rusiš
kai. O tuometiniame Kaune vyravo lenkų kalba ir 
po jos sekė žydų, rusų ir paskiausiai lietuvių kalbos.

Vasaros metu šventadieniais Aleksoto ir Linksma
dvario (rusai ir lenkai vadindavo Veselovka) pašlaitėse 
gražiai skardendavosi lietuviškojo jaunimo dainuojamos 
sutartinės. Pagaliau, Lietuvai stojantis ant kojų ir at
kuriant valstybę, apščiai jaunų vyrų iš Aleksoto iš
ėjo į telkiamąją savanorių kariuomenę. Savo narsumu 
bei sumanumu iš jų ypačiai pasižymėjo keturi virši
los: Stasys Milčius, Stasys Sodnaitis, Juozas Stramskis ir 
Aleksandras Venskūnas. Už tai dvigubais Vyčio kryžiais 
tie šaunūs mūsų kariai apdovantoi, kas Lietuvos ka
riuomenėje buvo beveik retenybė.

GEDIMINAS GALVA

mis, kalinių padėtis pasibaisėti
na, nors pastaruoju metu kiek pa 
gerinta. Ryšium su 50 m. revoliu
cijos sukaktimi, dėl laikinos a- 
nuo metu dešiniųjų įtakos, buvo 
paskelbta amnestija. Politinių by 
lų tvarka būk peržiūrėta, tačiau 
pažangiesiems ji kelia abejones: 
Galanskovo ir Ginzburgo lai-
kymas kalėjime metus iki teismo, "“”7§“"stalininės santvarkos at-’ ~ t°liau bus dar gražiau, dialogas. Bet karšta ir tvanki

gaivinimo. “Toji santvarka yra Nieko nepadarysi, žmogus nors 
tariamai socialistinė, tiksliau ta- *r neturtingas, bet vistiek lieka

ne atsakymas į jų raštus ir pa- ar 
naudojimas saugumiečio Dobro
volskio liudyti teisme, būk teisia 
mieji palaikę ryšius su užsienio 
Sovietams priešiškoms organizaci 
joms, įmaišymas eilės pašaliečių 
imtinai akademiką Sacharovą 
nereikalauja aiškinimų”. 

Sovietuose teroras tebesiaučia

Chaustovas buvę nuteisti trejus 
metus kalėti už dalyvavimą pa
sitarime teisiamiesiems Ginzbur
gui ir Galanskovui padėti. Suda
rytas juodasis sąrašas komparti
jai nepalankių asmenų-rašytojų 
ir šviesuolių. Jų teisės suvaržy
tos. Sąrašan patekusių rašytojų 
raštai draudžiami skelbti, išleisti 
ar įsidarbinti. Komunistė redak-

Pusę amžiaus valdę mūsų kraš- tore buvusi iškviesta į saugumą
atsisakė suteikti parodymus. Ne 
trukus ji iš kompartijos pašalin
ta, iš darbovietės atleista ir jai 
trukdoma savo srities darbo ras
ti.

Mokslo akademijos pirminin
kas Mstislav Keldyšas buvęs įbai
mintas kai kalbėjo Maskvos kom 
partijos susirinkime teisinti vy
riausybės veiksmams. Krymo to
torių, kurių 46 proc. buvo išnai
kinti Stalino laikais, teisės ir šiuo 
metu susiaurintos. “Tautinis ne
pasitenkinimas ir sudėtingi jo rei 
rkalaį, rašo akademikas Sacha
rovas, nukrypimas nuo Lenino 
tautinių pradų gali nuvesti į ne

ti JAV ir Sovietų Rusija turi 
rasti atvirą pokalbį. Žmogaus tei 
šių, kurios šiame pokaryje buVo 
pamintos, iškėlimas ir ginimas 
žadina viltį ir Sovietuose engia
moms tautoms. Šiuo metu laisvo 
žmogaus mintys klabena ateities 
santvarkų duris.

Mokslo metų pradžia artėja. Jai ruošiasi mūsų mokytojai ir lituanistinės 
mokyklos. Atvaizde Aukšt. Lituanlstinėš mokyklos Chicagoje abitu
rientai. Kairėje stovi mokyklos direktorius J. Masilionis.

Nuotrauka V. Noreikos

ramumus, jei nebus panaudotos 
tinkamos priemonės padarytoms 
klaidoms atithisyti”.
Bandymas atgaivinti stalinizmą 

A. D. Sacharovas laukia para
mos iš vakaruose esančių kompar 
tijų suniekinti stalinizmui. Tai 
sako, kad nežiūrint kai kurių švie
šuolių pastangų užžiebti laisvės 
švyturį, krašte tebėvyrauja siau- 
ražiūriškbji kompartijos doghia- , ..
tiškumo tamšurha ir klaikuma.' garsesnių u? Don Kichoto 
Rašto autorius baiminasi ' slapto didvyriškus žygius. Tai tik pra-

rus teroristinio biurokratų sam
būrio pamišimas, kai siekiama 
kiekybės pamiršus kokybę. Ji yra 
ne tik gėdą padanti, bet ir pavo 
jinga.”

Viltys
Akademikas Sacharovas deda

Pasak Sacharovą, Bukovskis ir viltis į šviesuomenę Sovietuose su
kurti pažangiai santvarkai. Drą 
sus užmojis Čekoslovakijoje, pa
sak jo, turįs būti remiamas.

Socializmas ir kapitalizmas ar
tėja. Kapitalistiniuose kraštuose 
esą daug padaryta darbininkų ge
rovei kelti.

Visuose kraštuose turi būti įgy
vendintas laisvas pokalbis. Re
voliucijų kurstymas turi būti su
stabdytas. Visi kraštai turi siekti 
kuo didžiausio ūkinio ir kultū
rinio bendravimo. Tarptautinės 
politikos tikslas įgyvendinti žmo 
gaus teisių nuostatus, o ne dalin
tis įtakos sritimis ir skelbti apgau 
lingą tautų laisvinimą.

Žmonijai gresia badas ir susi
naikinimas branduoliniais gink-
lais. Taikai pasaulyje įgyvendin-j nesistebėtų, jei Washingtone

Šv* Zitos draugijos bažnytiniame chore *
Keleri metai prieš pirmąjį pasaulinį karą Kaune 

buvo įkurta lietuvių moterų katalikių tarnaičių Šv. Zi 
tos draugija. Sutrumpintai ją vadindavo zitiečių drau 
gija. Jos nuolatinė buveinė telkėsi prie Rotušės aikštės 
vieno namo antrajame aukšte. Draugijos kapeliono 
kun. J. Jarašųno pastangomis čia susitelkė mišrus baž
nytinis choras ir pasivadino zitiečių choru. Pagrindinis 
choro uždavinys buvo giedoti bažnyčiose per lietuviš
kas pamaldas giesmes, suplikacijas, “gadzinkas”, arba 
valandas, gavėnioje Kryžiaus kelius ir Graudžius verks
mus

1912 m. vasarą, vienu savo draugo moksleivio pri
kalbintas ir aš įstojau į zitiečių chorą.

Chorui tuo metu vadovavo Kazimieras Kurauskas, 
paprastas Kauno darbininkas — plačiųjų geležinkelių 
dirbtuvių šaltkalvis. Nemokėjo žmogus nė skambinti 
pianinu ar groti kokiu nors kitu muzikos instrumen
tu. Bet jis Dievulio buvo apdovanotas nuostabia, kaip 
dabar išsireikštume, šimtaprocentine klausa ir meile 
lietuviškai giesmei bei dainai. Savo klausos, balso ir 
kamertono pagalba puikiai išmokydavo paprastą cho
rą. ‘

Gyveno Kurauskas .Šančiuose ir vieną, o kai kada 
ir du kartu per savaitę vaikščiodavo į Kauno senamies
tį — į choro repeticijas. Taip pat jis dar vadbvavo 
Šančių ir Karmelitų jungtiniam Šv. Juozapo darbininkų 
draugijos ir Aleksoto Blaivybės draugijos viešiesiems 
chorams. Dirbtuvėje sunkiai plušėdavo nuo ryto 6 vai. 
iki vakaro 6 vai., kas savaitę dar sugaišdamės keturis 
ar penkis vakarus chorams mokyti. Iš niekur negavo 
ir net nepageidavo jokio atlyginimo už chorvedybą. 
Pavergtosios tėvynės ir lietuviškos giesmės bei dainos 
meilė žadindavo jį pasiaukoti šitam kilniam darbui. At-

Washingtono centre (D.C.) ’ mus, 6 bil. dolerių iš biudžeto,
išaugo naujas palapinių mies
tas, pagadintas skambiu var
du “Resutėctioh City". (Jis jau 
sugriautais). Tai vadinamoji ne
turtingųjų dėmonstrantų susi
telkimo vietovė. Apie šį miestą 
jau suskubo pasklisti įvairių į- 
valriausių gandų ir nuotykių

didelisi nuotykių mėgėjas, o ko
dėl jų nepaieškoti, ypač kara-
liškųjų rūmų papėdėje, jei vy- Kad ir tos sutartys unijomis
riausybė su dideliu malonumu 
tai leidžia. Kas juokdarių ne-
mėgo'? Juos mėgo karaliai, kil- komunikacijos darbininkų ap-
-tningos pilių damos, neapseida- 
Vo be jų ir mūsų kaimo vaka
ruškos.

Bet iš šiandieninių “juokda
rių" galime susilaukti ir rim
tesnių pasekmių, nes jų reika-
lavimai jau nebeapsiriboja vien J jų reikalavimai sudaro neblogą
tik šauksmu: “Duokite duonos 
ir žaidimų”, bet jau krypsta kie
tesne kryptimi, sukrečiančia e- 
konominį gyvenimą ir miestų 
padangę išrašiančia gaisrų pa
švaistėmis.

Juntame kietą ir neatlaidžią 
įvairių unijų ranką, tai orga
nizuotos dirbančiųjų masės rei
kalavimai vyriausybei ir darb
daviams, norint pagerinti savo 
socialinį gyvenimą. Jų įtaka ne
mažesnė už neorganizuotos ma
sės reikalavimus ir gal niekas

pradėtų augti naujas “turtin
gųjų” miestas, pavadintas kri
timo vardu. Jo statyba būtų 
įvykdyta garsiųjų rangovų ir 
kitų specialybių vyrų, kuriuos 
bankrutuoti privertė kieti uni
jų reikalavimai, bekeliant dar
bininkams atlyginimus ir kt.

Šiandien Baltuosiuose Rūmuo
se jau guli peticija, prašanti 
sulaikyti nepažabotus unijų rei
kalavimus kėltf atlyginimus ir 
algas, gi dirbantysis žmogus 
skundžiasi negalįs suvesti galo 
su galu.

Trumpas dialogas
Prezidentas ir visa vyriau

sybė yra atsidūrusi nepavydė
tinoje padėtoje: atsisakius libe
ralinės ūkib tvarkymo politi
kės ir apkarpius biudžetą ir 
kitas “didžiosios bendfudme-
nės” neptoduktingaš išlaidas j Vietnamo karu, infliacijos krei-
bua sunku laimėti Unijų prie
lankumą balsavimo mėtų.

AFL - CIO prezidentas Geor
ge Meany tuojau sušuktų: 
klausyk, prezidentė, jei išbrauk
si, pagal Kongreso reikalavi-

rodė visuomet ramus ir nepaprastai švelnaus būdo. Gal 
dėl to choristai jį labai gerbė ir mylėjo.

Dar 1907 m. išėjo J. Naujalio paruoštas kišeninio 
didumo lietuviškas giesmynas, kur giesmės buvo pri
taikytos daugiausia keturių balsų chorui. Nors jo lietu
viška kalba be svetimybių, bet giesmių meliodijos vy
ravo lenkiškos. Šiuo giesmynu zitiečių choras ir nau
dojosi

Tais laikais Kaune buvo šešios katalikams skirtos 
bažnyčios. Iš jų visų tik trijose lietuviai teturėjo savas 
pamaldas ir tai tik nuo lenkų atliekamu laiku — anks
ti ryte,

Karmelitų — Šv. Kryžiaus parapinės bažnyčios tuo
metinė vadovybė, kurią sudarė klebonas prel. K. Ol
šauskas, vikaras kun. J. Turauskas ir vargonininkas V. 
Nacevičius, be priekaištų buvo lietuviška, tačiau para
piečių dauguma didžiavosi esą lenkai, todėl jų ir cho
ras buvo geresnis ir pamaldas turėjo patogesniu laiku.

Buvusiose Kauno miėsto centre (šalia Apygardos 
teismo) Šaričių — Šv. Gertrūdos ir senamiestyje (ne
toli žuvų turgaus) benediktinų Šv. Mikalojaus mažose 
bažnytėlėse lietuviai pamaldų visai neturėjo.

Kauno senamiestyje ir jo priemiesčiuose gyvenu
siems lietuviams buvo skirtos sekmadieniais tokios pa
maldos:

1. Parapinėje Šv. Trejybės bažnyčioje 6 vai. rytą 
atnašaudavo skaitytines šv. Mišias, po kurių skaityda
vo evangeliją ir sakydavo pamokslą. Per mišias zitie
čių choras giedodavo valandas, po mišių “Šv. Dieve”, 
po pamokslo “Dievas mūsų prieglauda”. Po to dar pa
giedodavo vieną kitą giesmę, pritaikytą bažnytinių me
tų laikotarpiui.

(Bus daugiau)

kas atsitiks? Juk matai, kad 
Washingtone jau statomas Ba
belio bokštas — “Resurrection 
City”! Mielas prezidente, nori 
paleisti patrankos šūvį inflia
cijos išgąsdinimui, prašydamas 
pakelti 10% taip vadinamus 
surtax; nei vieno, nei kito ne
galima.

Tai būtų trumpas ir aiškus

vasara artėja visu spartumu su 
pėežidentinių kandidatų parinki
mu, naujų sutarčių pasirašy
mu ir kitais vasaros darbais.

ne taip jau lengvai sekasi pa
sirašyti: gegužės 2 dieną 80.000

leido darbovietes, išvažiuodami 
naujomis mašinomis, negavę 
59.2% pakėlimo! Praktiškai 
reiškė 152 dol. pakėlimas savai
tei. Kitos unijos reikalauja pa
kėlimo net 77%. Išsibėgęję uni-

pavyzdį ir CIO ar plieno pramo
nės darbininkams, kurių sutar
tis baigiasi š. m. rugpiūčio 1 d. 
Žmones jaudina dolerio kritimas

Krašte ekonominė padėtis ge
ra ir kas nori gali dirbti ir už
sidirbti. Politinis susiskaldymas 
vyriausybei sudaro nemažo gal
vosūkio, o ypač partijai norint 
pasilikti valdomojoje padėtyje. 
'Visus skaudina dolerio vertės 
kritimas arba infliacija, kuri 
bujoja tyliu vyriausybės pri
tarimu. Diena iš dienos mato
me, kad moderniškoje pramo
nėje visuomenėje kainų kilimas 
ir piniginio vieneto vertės kriti
mas vyksta palaipsniui. Tai vy
riausybės monetarinės ir fiskali
nės politikos išdava: juk inflia
cija prasideda tada, kai nesu
vedamas biudžetas, o tai karto
jasi metai iš metų.

Po antrojo pasauliiiio karo 
naujos ekonomistų mintys, pra 
dės įgyvendinti čia, nedavė ko 
laukta. Jie skelbė, kad kai kraš
tas atsiduria sunkumuose, rei
kia daugiau išleisti negu gauni, 
tai paskatins ekonominį gyveni
mą. Praktiškas gyvenimas pa
rodė, kad išnaudojant apie 92 
proc. pramonės įmonių pajėgu
mą ir esant apie 4% bedarbių 
infliacija didėja tik 1.5%, kas 
turtingam kraštui, kaip Ameri
ka yra lengvai pakeliama. Bet 
kad išlaidos padidėjo, o ypač su

vė pašoko net iki 5% ir “dole
rio auksinės kojinaitės” pradė
jo trumpėti nesulaikomai, ir 
šiandien jau matyti jų kiauras 
užkulnis. Šokta jį gelbėti, išlei- 

' Nukelta j 4 psl.)
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LIETUVIS JŪROS DUGNE 

STATYS MIESTĄ

Ilgą laiką jūros ir vandeny
nai turėjo tik vieną matavimą 
— nuotolį. Giliosiomis vandenų 
gelmėmis žmonės nesidomėjo. 
Arba domėjosi tik tiek, kiek 
tinklai užgriebė. Ilgainiui imta 
leistis giliau, mat, karo reika
lams atsirado povandeniniai lai
vai. Bet ir jie giliųjų vandenų 
nesiekė. O jei dėl kokių prie
žasčių ir nusileido, tai iš gelmių 
ir nebegrįžo. Tai jau du kartus 
po šio karo yra atsitikę su ame
rikiečių povandeniniais laivais 
ir kartą su Izraelio laivu. Didžio
je gelmėje vandens spaudimas 
karo laivo šarvus sutraiško taip 
lengvai, kaip pirštai straigės 
kiautelį.

Praėjusį dešimtmetį žmogaus 
dėmesį buvo patraukusi erd
vė ir dangaus kūnai. Prasidėjo 
didžiųjų galybių lenktyniavimas 
į mėnulį. Tik staiga susigriebta, 
jog skverbimasis į vandenynų 
ir jūrų gelmes gali turėti labiau 
reikšmingų karinių, mokslinių 
industrinių tikslų, negu sieki
mas planetų. Vandenys dengia 
72% žemės paviršiaus, o dug
ne slepiasi neišsemiami žemės 
turtai. Jūrų dugnu susidomėta 
ir kariniais tikslais, nes iš dug
no bazių būtų galima sekti prie
šo povandeninių laivų judėjimą, 
kontroliuoti vandens paviršiuje 
operuojančių laivų veiksmus, į- 
kurti povandeninių raketų ba
zes ir t. t. Tur būt, dėl šių tiks
lų JAV laivyno departamentas 
pradėjo tyrinėti pastovių gy
venviečių jūros dugne įkūrimo 
galimybes.

Pagrindinei gyvenviečių kon
cepcijai ant jūros dugno ir po 
jūros dugnu sukurti Laivyno de 
partamentas kon traktavo North 
American Rockwell bendrovę. 
Šios bendrovės Ocean Systems 
Operations skyrius Pietinėje Ca 
lifornijoje ėmėsi darbo, ir viso 
projekto svarbiausiai daliai — 
struktūrinėms problemoms sprę 
sti — vadovauti pavedė losan- 
geliečiui lietuviui inžiineriui Ba
liui Čiurlioniui (Konstantino 
Mikalojaus Čiurlionio pusbrolio 
sūnui).

EKONOMIKA...

(Atkelta iš 3 pusi.)

džiant tarptautiniam atsiskaity
mui “auksinius popieriaus lakš
tus”, kad tik palikus aukso at
sargas ramiai apsaugai Fort 
Knox nuo spekuliantų rankų.

Neapdairios fiskalinės politi
kos pasekmėje pradėjo augti 
Washingtone “Resuraction Ci
ty”, kuris tikisi iš vyriausybės 
išsiderėti dar daugiau visokiau
sių privilegijų ir lengvai gau
namų pašalpų, nes kraštas at
sidūrė nepavydėtinoje padėtyje 
dėl susiklosčiusių tarptautinių 
ir ekonominių įvykių. Atsirado 
daugybė prezidentinių kandida
tų su įvairiais pažadais.

Kingo įpėdinis Abernathy 
Senato komisijoje reikalauja, 
kad tuojau būtų išleisti įstaty
mai, kurie parūpintų 2 mil. dar
bo vietų. Balsuotojai turėtų ge
rokai apsigalvoti ir nesekti ne
realių pažadų; geriausias rodyk 
lis pasitikrinti savo banko kny
gutę ir praktiškai paskaičiuoti, 
kad banko mokamus už santau
pas 5% suėda infliacijos vėžys 
ir jam nieko nelieka.

Išlaidus ir auksaburniai poli
tikai lengvai suvilioja gražiu 
ateities gyvenimo miražu, o vė
liau pajutę savo pažadų svorį 
vėl drąsiai prašo atiduoti tavo 
uždarbio dalį įvairių mokesčių 
pavidalu, kad lengva ranka juos 
galėtų išleisti.

Lengva pažadėti bet sunku 
ištesėti. Churchillis didžiausio 
Anglijai pavojaus metu nieko 
tautai nežadėjo, tik vargą ir 
kietą kovą.

Šiuo metu studija yra baigta 
ir išleista trijų tomų veikalo for 
ma. Studija pavadinta “Study 
of One - Atmosphere Manned 
Underwater Structures” (One 
- atmosphere structure” termi
nas čia reiškia pastatą, kuria
me išvidinis spaudimas prilygs
ta žemės atmosferos spaudimui 
jūros lygyje). Šią studiją ruo
šė visa grupė inžinierių - okea- 
nografų, tačiau apie ketvirtį vi
so darbo atliko inž. B. Čiurlio
nis, o arti pusės projekto pa
ruošta jo žinioje ir atsakomy
bėje.

P. Žičkus liepos mėn. 15 d. 
“Drauge” įdomiai aprašė apie 
povandeninės laboratorijos Sea- 
lab II atliktus tyrimus 61 met
ro gylyje prie Californijos kran
tų. Tačiau kas yra 2000 metrų 
gylyje, niekas tiksliau nežino, 
nes niekas nėra tokio gylio pa
siekęs. Gi North American 
Rockvvell korporacijai buvo pa
vesta išspręsti gyvenviečių įkū
rimo problemas 600 - 6000 pėdų 
gylyje, kuriose galėtų būti ap
gyvendinta nuo kelių iki 1000 
žmonių. Tad spręsdamas staty
binių medžiagų, techniškų prie
monių ir su statyba susijusias 
jūrų dugno problemas, inž. B. 
Čiurlionis turėjo tik ribotus 
mokslinės literatūros šaltinius. 
Eilės problemų techniškus ap
skaičiavimus mūsų inžinieriui 
teko papildyti čiurlioniška vizi
ja, drąsiomis prielaidomis ir 
profesine intuicija.

Plieno korpusų formavimui 
(kurie galėtų išlaikyti iki 300 
svarų į kvadratinį colį spaudi
mą) B. Čiurlionis plačiai nau
doja savo išradimą, kuris įga
lina labai tiksliai metalo plokš
tes povandeninių sprogdinimų 
metodu išlankstyti į norimas 
formas. Pagal šį išradimą (kurį 
savo laiku plačiai aprašė pro
fesinė amerikiečių spauda ir už 
kurį North American Aviation 
inž. Čiurlioniui įteikė specialų 
įvertinimo raštą) EI Toro, Cal., 
buvo įrengta statybos metu lais 
vajame pasaulyje didžiausia 
metalo formavimo įmonė.

B. Čiurlionis statybos inžinie
riaus specialybę įsigijo Vytau
to Didžiojo u-te Kaune ir Stutt- 
garto u-te Vokietijoje. Specialy
bės žinias plėtė ir gilino Cali
fornijos ir Pietinės Californi
jos universitetuose bei įvairiose 
tyrimų institucijose.

Balys Čiurlionis ir žmona Bi
rutė aktyviai dalyvauja ir lietu
viškame gyvenime. Balys yra 
vadovavęs Pietinės Californijos 
Amerikos Lietuvių Tarybai, Lie
tuvių Fronto Bičiulių Los An
geles sambūriui, veikia Rezo
liucijoms Remti Komitete, Lie
tuvių Fonde ir kt. Birutė — 
buvusi lituanistinės mokyklos 
mokytoja, lituanistinių kursų 
vedėja jūrų skautų stovyklose 
ir t. t. Gražiai lietuviškai išau
gintas sūnus Raimundas ruo
šiasi aeronautikos studijoms.

J. Vn.

ŠV. TĖVO PARAMA 
FILIPINIEČIAMS

i Roma. Vos sužinojęs apie 
baisų žemės drebėjimą, įvykusį 
Maniloje, Filipinuose, šv. Tėvas 
Paulius VI pasiuntė telegramą 
Filipinų respublikos prezidentui 
Marcos, pareikšdamas gilią 
užuojautą dėl žmones ištikusios 
skaudžios nelaimės, palaiminda
mas ir užtikrindamas savo tė
višką solidarumą ir maldas. 
Tuo tarpo Vatikano Valstybės 
Sekretorius kard. Cicognani 
užuojautos telegramą filipinie- 
čiams pasiuntė per Manilos kar
dinolą Rufino Santos, pažadė
damas tuojau nusiųsti stambią 
asmeninę popiežiaus auką grei
tos pagalbos reikalingiems as
menims,

Ateitininkų sendraugių stovyklautojų dalis Dainavoje vėliavos nuleidi
mo metu. Priešakyje matyti dabartinis Ateitininkų federacijos vadas 
dr. J. Pikūnas ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkas 
S. Barzdukas. Viduryje dalyvių stovi stovyklos vedėjas J. Polikaitis.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI 

AKTUALIAIS SOCIALINIAIS 

KLAUSIMAIS

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENE

Ateitininkai Sendraugiai, sto
vyklaudami Dainavoje, šių metų 
rugpiūčio 9 dieną svarstė šių 
dienų aktualiausius dalykus. Pa
grindinę paskaitą skaitė V. Klei 
za tema: “šiandieninės sociali
nės aktualijos”. Prelegentas 
klausytojus supažindino su da
bartinėmis šio krašto socialinė
mis problemomis, kurių pagrin
dinė yra rasinis klausimas. Ne
seniai išleista Otto Kernerio 
vadovautos riaušių tyrimo ko
misijos pranešimas išryškino, 
kad riaušės kyla spontaniškai, 
o ne iš anksto suplanuojamos, 
nors jomis pasinaudoja net ir 
komunistai, nes dabarties ap
linka toleruoja ir skatina kovos 
dvasią ir metodus. Anksčiau at
vykusiems emigrantams buvo 
galima gerai šiame krašte įsi

EFFECTIVE JUNE t, 1968

New higher 
interest rates on 
Savings Bonds _

and Freedom Shares
Now U«S. Savings Bonds pay 4'A %, 
new Freedom Šnarės pay 5%.

Today, Savings Bonds are a betfer investment than 
©ver. Now they pay 4!4 % when held to maturity. And 
nevv Freedom Shares pay a full 5% when held to 
maturity.
Freedom Shares are štili sold on a one-for-one basis 
vvith Series E Bonds, būt now you can buy the com
bination any time at your bank—and not just on a reg
ular monthly plan as before.
The higher interest rate on Savings Bonds applies not 
only to the new ones you buy, būt to your older ones 
too for their remaining period to maturity—generally 
effective vvith the first full six-months interest period 
beginning on or after June I. (Ouistanding Freedom 
Shares are not affected).
Buy Bonds and new Freedom Shares—help yourself 
even more as you're helping your country.

rte VX Oev.rnm.irt dau net pay for IMl edMllnMint. H lt pruurtei si a pubtle 
aarvlct la coo/nrallaa wlth ths Inetary 0ejwlsieat ood lb» Mvttlltloa CouncM.

U.S. Savings Bonds/ 
New Freedom Shares

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

AUGUST - RUGPIŪČIO 8, 9 ir 10 D. D.
COGNAC “NAPOLEON” V.R.Q.P. Fifth gg

BARBOSA’S 10 Year Imjiorted 
PORTUGAL BRANDY

MONNET V.V.L. Imported 
COGNAC

GRAIN ALCOIIOL 190 Proof U.S.P

wth $3.29

Fttth $4.29
$4.89Fifth

RICCADONNA IMPORTED 
VERMOUTH, Dry or Svveet 30 oz. Bottle $ -j 4 g

CANADIAN MIST Imported
CANADIAN VVHISKY Fifth 4g

IMPORTED POLISU HONEY WINE Fifth $-| g 9

GLENM1ORE ALEXANDER, GRASSHOPPER
or TEQUILA MARGARITA COCKTAIL, Fifth g g

TUBORG IMPORTED DENMARK BEER
Case of 24—12 oz. T. A. Botties Case 49

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR "
100 Proof Fifth $3.98

kurti, nes jų kultūrinė aplinka 
buvo kitokia ir jie turėjo atei
ties viziją, kurios siekė. Tačiau 
negrai, gyvendami matriarchi- 
nėje sistemoje, neturi balansuo 
to šeimos gyvenimo ir auklėji
mas nėra visapusiškas. Dabar 
negrai buriasi į savo sistemą, 
taip kad šiame krašte formuo
jasi dvi atskiros sistemos. To 
reikia bandyti išvengti ir išlai
kyti Amerikos visuomenę vie
nalytę. To siekiant reikia atras
ti dialogą su šia grupe ir mums. 
Tai yra kiekvieno asmens atsa
komybė.

Po paskaitos kilusiose dis
kusijose buvo daug pasisakymų 
šia problema. Iškeltas įdomus 
paradoksas: kaip galime būti 
atsakomingi už tuos, kurių pa
tys negalime nei auklėti, nei glo

boti? Kita3 paradoksas tai mū
sų reikalavimas JAV visus su
lyginti, kai tuo tarpu Sovietų 
Rusijos įtakoj esančioms tauti
nėms mažumoms griežtai reika
laujame autonomijos. Taip pat 
išryškinta, kad esamoji socia
linė šalpa yra ne pagalba varg
šams, o jų dalinis degradavimas 
ir pasipinigiavimas tiems, kurie 
šią šalpą dalina.

Įdomus minėjimas j

Po pietų visi smagiai pasi-, 
maudę Spyglio ežere, o vakare 
susirinko suruoštam Mykolaičio 
-Putino minėjimam

Dr. K. Keblys pasakė minėji
mo įvadinį žodį ir pristatė se
kančius programos išpildytojus, 
kurie skaitė šias ištraukas iš
M. Putino kūrybos:

‘“Mano pasaulis” — Mirga 
Pakalniškytė

“Rūpintojėlis” — sės. Jurgita.
“Bachas” __ sės. Jurgita.
Ištrauka iš “Altorių šešėliai” 

— Pranas Zaranka.
“IMortuos voco/Mirusius šau

kiu” — Mirga Pakalniškytė.
Pagrindinę šio vakaro kalbą 

sakė poetas — rašytojas K. 
Bradūnas. Paskaitininkas pabrė 
žė jau pirmųjų Putino eilėraš
čių didelį meninį išbaigimą. Jau 
pirmaisiais savo eilėraščiais Pu
tinas atrado savąjį kelią, kuriuo 
jis ir toliau vis jį tobulindamas 
ėjo. Putinas aptartas kaip že
mės gelmių ir padangių skliau
to poetas. Paskaitininko taip gi 
buvo paliesta kunigo — poeto 
problema. Putinui kunigiškieji 
varžtai literatūrinio rezultato 
prasme tik padėjo. Jei Putinas 
nebūtų buvęs kunigas tikrai ne
turėtume ir jo romano “Altorių 
šešėly”. Tačiau geriausioji Pu
tino kūryba yra vis dėlto jo po
ezija. Mykolaitis-Putinas mūsuo 
se yra taipgi vakarietiškųjų li
teratūros tradicijų pionierius. 
Literatūros moksle taipgi pionie 
rius, įpilietindamas jame lig tol 
mūsuose neįprastus estetinius, 
psichologinius ir filosofinius li
teratūros nagrinėjimo metodus. 
Kaip profesorius, turėjo daug 
įtakos net keliom jaunesnėm li-

CASTR0 KOMUNISTAI
KURSTO DARBININKUS
KOLUMBIJOJE NORI PA

SKELBTI STREIKĄ

Prieš kelias savaites sklido 
gandai, kad kai kurių unijų dar 
bininkai nori Euchar. kongreso 
je, paspausti darbdavius, kad 
būtų padidinti darbininkų atly
ginimai ir įvesti socialiniai dar
bininkams pagerinimai. Rugpiū
čio 10 d. Kolumbijos laikraščiai 
su pasipiktinimu paskelbė žinią, 
kad lėktuvų bendrovės “Avian- 
cas” darbininkai ir telefonų tin
klo valdininkai šiomis dienomis 
nori paskelbti streiką. Jų reika
lavimai yra nemaži ir minėtoms 
įstaigoms neįmanoma priimti. 
Tuo reikalu su darbininkais ir 
tarnautojais vyksta pasitarimai, 
kad šiuos klausimus atidėtų iki 
ateinančio mėnesio, t. y. po kon
greso.

Kai kurie Kolumbijos laik
raščiai paminėjo, kad šiame dar 
bininkų kurstyme dalyvauja 
Castro komunistai.

— Kolumbijos prezidentas Eu
charistinio kongreso proga spe
cialiu dekretu paskelbė rugpiū
čio 22, 23 ir 24 d. d. nedarbo 
dienomis, kad popiežiaus Pau
liaus VI vizito Bogotoje metu 
darbininkai ir tarnautojai ga
lėtų dalyvauti įvairiuose paren

teratų kartom ir jų kelią įtako
damas vakarietiškos krypties 
link.

Minėjimo uždaromąjį žodį 
tarė dr. K. Keblys, po kurio vi
si susibūriavo daina baigti šią 
dieną.

LITHUANIAN
BA K E R Y
2450 VVest 59th Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. r. iki 6 v.v. 
Uždaryta sekmad. ir pirmad.

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS

KNYGOS JOSŲ BIBLIOTEKAI
Jurgis Savickis: ŽEME DEGA, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 

1939 -1945 m. kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tevynėB ir 
Europos istorijos. Apie 870 psl. dviejuose tomuose........... $4.50

Jonas Aistis: APIE LAIKĄ IR ŽMONES, literatūriniai atsimini
mai apie laisvėj kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą....... $2.50
Ulinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksy. 
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS

4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629

gimuose.
__ Kard. Antonio Samore

kartu su popiežium Pauliu VI 
atskrenda i Eucharistinį kon
gresą 22 rugpiūčio.
_ Liuteronai nedalyvaus kon

grese. Gautomis žiniomis ,liu
teronų sinodas Kolumbijoje pa
reiškė, kad jie atsisako daly
vauti Eucharistiniame kongre
se ir kitose katalikų Bažnyčios 
susirinkimuose. Jie mano, kad 
socialinės problemos Pietų A- 
merikos gyventojų nebus pagal 
encikliką išsprendžiamos. —Ta
čiau ateityje jie numato bendra
darbiauti, vykdant katalikų Baž 
nyčios nutarimus, kiek jie bus 
realūs ir pajėgūs išspręsti skur
do klausimą.

IO% — 20% — »O% piRlan mnk&dt 
už apdraudę nno ugnies tr automo
bilio pas
frank zapolis

8208 tį VVest ®5tb Street 
ChlcatfO. lUlnols 

Tel. GA 4-8054 lr GB 8-488®

SIUNTINIAI I LIETUV?
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST S4th PLACE 
Telef. — FRontler 6-1882

J



RUSAI APGAVĘ 
ČEKOSLOVAKUS

Kada grius bolševizmo lavonas? 

JONAS UBARTAS

Britų žurnalistas Victor Zor- 
za, dirbąs Manchester Guar
dian laikraščiui, laikomas va
dovaujančiu ekspertu komunis
tiniuose reikaluose, štai ką ra
šo “pasibaigus” čekoslovakų ir 
rusų krizei:

Esą čekoslovakų vadovai da
bar pradeda tiksliau suprasti 
galimas pasekmes pasiekto su 
rusais “kompromiso”.

Atseit čekoslovakų spauda 
turės susilaikyti nuo kitų ko
munistinių kraštų puolimų, jų 
ekonomija turės susilaikyti nuo 
bereikalingų ryšių su Vakarų 
kraštais ir Čekoslovakijos už
sienio politika susilaikys sieku
si nepriklausomos linijos.

Mainais, rusų kariuomenė ne
turės Čekoslovakijoje savo įgu
lų. Čekoslovakai neva galės ta
da išvystyti demokratinę siste
mą, teikiančią žmonėms dau
giau laisvių, negu kiti komunis
tų kraštai.

Zorzos galvojimu šis kompro 
misas nebus veiksmingas.

Be tinkamų ryšių Čekoslova
kijos ekonominis gyvenimas vis 
tiek liks atsilikęs, gyvenimo ly
gis liks žemas ir naujoji libe
rali vadovybė bus nuolatinia
me pavojuje. Konservatyvūs 
komunistų vadai turės galimy
bės tvirtinti, kad ekonominės 
reformos, sudarančios svarbiau 
šią liberalų poziciją, nepasise
kė ir todėl jie turį grįžti į val
džią išvystymui savo ekonomi
nių patobulinimų

Radikalai taip pat tvirtins, 
kad naujieji liberalai nusiteikę 
vadovai esą neprivedė ekono
minių reformų prie išmintingo 
galo, neatidarė tautinės ekono
mijos kanalų užsienio kapitalo 
ir technikinių žinių teigiamai 
įtakai.

Ar bus panaudota karine jėga?
Dabar esą atrodo, kad Krem

lius yra nutaręs vietoje pavar
toti ginkluotas pajėgas, geriau 
paJaukti tos neišvengiamos tar
pusavio kovos krašte.

Jei konservatyvūs komunistų 
vadai laimės kovą, aišku, tatai 
nebebus Novotnio “dogmatis- 
tai”, bet daug lankstesnė gru
pė, kurios žmonės yra gana stip 
riai atstovaujami dar ir dabar 
čekoslovakų partijos sąrangoje. 
Tada Kremlius vėl “priglaus” 
Čekoslovakiją į savo “ištiki
mųjų” būrį. Jei tačiau atrodys, 
kad radikalai ima viršų, Krem
lius galės, jei norės, tuo atveju 
pavartoti kariuomenę. Tik šį 
kartą rusai turės sugalvoti ge
resnę provokaciją, negu “sura
dimą” vakariečių ginklų Čeko
slovakijoje.

Vis dėlto yra aišku, kad Sov. 
Rusija norėtų išvengti ginklų 
pavartojimo. Bet jie ga'li “at
rasti”, kad grasinimai karine

jėga gali išspausti iš čekoslova
kų daugiau nuolaidų, negu pats 
tos jėgos pavartojimas.

, Užsienio politikos srityje Če
koslovakijos “pritarimas” Bra
tislavos deklaracijos turiniui, 
kur tvirtinama, kad “pavojus 
pasaulio taikai” esą kyla iš “au 
gančio” revanšizmo, militariz- 
mo ir neonacizmo Vakarų Vo
kietijoje, rodo, kad nors nau
jieji vadai norėjo pilnos spau
dos laisvės, ji vis dėl to bus 
ribota.

Toje pačioje deklaracijoje 
Čekoslovakija esanti pasižadė
jusi sekti “suderintą politiką” 
ryšium su tariama Vakarų Vo
kietijos grėsme.

Teliko tiktai neva nepriklau
soma vidaus politika. Bet ir čia 
spaudai uždėtas apinasris — 
nekritikuoti Čekoslovakijos ko
munistinių “sąjungininkų” poli
tikos. Be to, toksai žymus va
dovas kaip Smrkovsky pareiš- 

I kė spaudai, kad, “respektuojant 
spaudos laisvę, žurnalistai vi
sados turi laikyti galvoje par- 

‘ tiios ir valstybės interesų, ku
rie tuo pačiu yra ir Čekoslova
kijos visuomenės interesais”. 
Tai jau ir laisvė!

Tai dar ne viskas! Maskvos 
telegramų agentūra Tass pra
nešė, kad rusų, lenkų ir rytų 
vokiečių kariniai daliniai vėl pra 
dėjo manevrus palei Čekoslova
kijos pasienius, nors kiek ank
sčiau buvo oficiaPai pranešt?, 
kad kaip tik toie pačioje sri
tyje manevrai jau baigti.

Rusų komunistinis imperializ 
mas koks buvo, tokiu ir pasili
ko. O vis dėl to negalima ne
sutikti su vienu Amerikos laik
raščiu, kad: “Rusijos komuniz
mas tėra tik didžiulis lavonas. 
Tiesa, jis pasodintas sėdėti tie
siai, kad atrodytų kaip gyvas. 
Bet jis vistiek yra lavonas, ku
ris turės griūti, nors griūdamas 
dar ir gali ką nors prislėgti”.

Galim tik pridėti, kad jei kiek 
ilgiau ir užtruks to raudonojo 
lavono griuvimas, pats griuvi
mas nebeišvengiamas.

—o—

REMIA BIAFRIECIUS

Sydnėjus. Australijos Kata
likų Labdaros Sąjunga (Aus- 
tralian Catholic Relief) surinko 
per 560.000 autr. dolerių pagal
bos reikalingiems Biafros žmo
nėms. Australijos vyskupai sa
vo ruožtu dar nusiuntė Biafrai 
didelį (kiekį maisto produktų ir 
kitų gėrybių.

Tūkstančiai Chicagos gyven
tojų per sekančias 6—8 savai
tes kentės nuo šienligės. Sezo
nas baigsis su pirmąja šalna 
rūgs. mėn.

Ir "Draugo” d er.raštis, greta kitų spausdinių. renkamas St. Balze:;o 
muziejuj;- Chicagoje. Iš k. — muziejaus bibliotekos vedėjas J. Kasa
kaitis. Al. Kuraitis ir K. šerepeka.

NORS EŽERAS ŽALIAS. 
BET VASARNAMIAI AUGA

REPORTAŽAS Iš YVISCONSINO

Jau daug kartų “Drauge” 
mudu su J. Janušaičiu esam 
rašę apie Harrisville bažnytkai
mį viduriniame Wisconsine. Šis 
bažnytkaimis, prisiglaudęs prie 
ežeriuko, garsus savo agurkais 
— apylinkės ūkininkai augina 
nemažus plotus agurkų, vasarų 
pabaigomis suvažiuoja būriai 
meksikiečių jų rinkti ir taip 
agurkai iš nuošalaus bažnytkai
mio iškeliauja į visus kraštus, o 
meksikiečiai daugumą uždirbto 
pinigo palieka dviejose bažnyt
kaimio alinėse, į kurias vasaro
mis užsukę lietuviai užsisako 

, žymiai rimtesnio atgaivos vais- 
'to — skačiaus arba konjako.

Lietuviai į Harrisvillę pradė
jo važiuoti prieš 12—10 metų, 
kai čia ant ežeriuko kranto ūkį 
su nedidele vasarviete, nusipir
ko Amerikos lietuviai E. ir A. Mi 
kučiai. Kai kurie Chicagos lie
tuviai taip įsimylėjo tą vasar
vietę, kad pvz. akt. Kelečiai, 
agr. šešelgis ir kiti čia yra jau 
praleidę dešimtį vasarų iš eilės 
ir deramai tą sukaktį atšventę. 
Bet nemažą dalį vasarotojų iš 
čia išbaidė ežerėlio žalumas ir 
jie rečiau beužsuka į Harrisvill.ę 
Pažaliavęs ežeras ir šiemet, kaip 
ir kiekvienos vasaros rugpiūčio 
mėnesį. Žolės kyšo iš vandens 
ir tiek. Bet žaliuoja ne vien tas 
ežeras, bet ir Montello upė, ku
rioje eilė vasarotojų yra prigau- 
dę milžiniškų karpių ir juos ve
žę žmonoms į Chicagą, žaliuoja 
ir tas gražusis ežeras ,kurį pra
lenkiame važiuodami iš Harris 
villės į Montello. Kažkokia tai 
pavietrė apsėdo Wisconsino 
Marąuette apskrities vandenis, 
kurie kas vasarą .rodos, darosi 
vis žalesni.

Bet šiemet nustebau pama
tęs, kaip plečiasi ramusis Har
risvillės bažnytkaimis. Pušynė
lio anapus ežero, į kurį vasarų 
vidurdieniais iš Mikučių kranto 
laiveliais plaukdavome pasisau- 
linti, šiandien jau nebėra. Ten 
auga naujos vilos, jos auga ir 
kituose bažnytkaimio šonuose. 
Apylinkėje daugėją gyventojai

prezidentinio kandidatoSenuTnūkas'/Saugiasi R. Nixo„o lakūnu.
Nixono dukterys ir busimasis žentas David Einsenhower, buv.

čia pailsėti ir ypač laužų pra
vesti nebeatvyksta smagusis J. 
Janušaitis, nebėra ir Alb. Va
lentino, kuris kartą čia prie lau
žo krėtė smagi us šposus. Bet 
atsiranda nauji žmonės su hu- 

jmoru ir dainomis. Šią ramią 
(vasarvietę pamilęs dr. Povilai- 
1 tis, inž. Karėnas, P. Stakaus- 
kas, Alb. Dzirvonas ir visa eilė 
čikagiečių šeimų ir, kada neuž
suksi, visada smagu ir linksma, 
nors nėra čia jokios prabangos, 
bet ją atperka laisvė ir laukų 
kvepėjimas. Ir niekad neužmir
šiu pirmadienio popiečio, kaip

renka parašus ir spaudžia vals
tijos valdžią, kad vanduo iš 
Harrisvillės ežerėlio pramonei 
nebebūtų nuleidžiamas ir tuo 
pakiltų vanduo bei pranyktų į- 
įkyrios žolės. (Tikimasi, kad iš
tvermė ir vieningumas laimės, 
vanduo bus mėlynas ir toliau 
kibs kaip kibusios lydekos.

Apylinkėse auga ir lietuvių 
skaičius. Pačioje Harrisvillėje 
įsikūrusi Aleknavičienė (daina- 
viečio inž. A. Aleknavičiaus 
motina), ten pat šabrinskai iš 
Chicagos. Jie įsikūrė pačioje Mi
kučių pašonėje. Apylinkėje jau 
yra lietuvių ūkininkų, nusipir
kusių ūkius, o gretimame Wets 
fieldo bažnytkaimyje taip pat 
neseniai įsikūrė kelios lietuvių 
šeimos.

Taip, kad ir prie Harrisville 
ežerėlio pamažu auga lietuvių 
kolonija. Nežinau, kiek Wiscon- 
sine yra lietuvių pastatytų baž
nyčių ir kai kurioje iš jų atna
šaujamos lietuviškos šv. Mišios? 
Bet Mikučių vasarvietėje kelias 
savaites atostogavo kan. P. 
Juknevičius iš Chicagos ir Miku
čių seklyčioje ne tik sekmadie
niais, bet ir kiekvieną dieną at
našaudavo lietuviškai šv. Mi
šias. Vietos ir vasarojantiems 
lietuviams tai buvo maloni dva
sinė atgaiva. O šeštadienių va
karais Mikučių vasarvietėje, 
kaip ir per eilę metų anksčiau, 
skambėjo ir skamba lietuviški 
laužai su smagiomis dainomis 
ir vaišėmis.

Liūdi Mikučiai ir kiti, kad

THIS SPACE CONTRIBUTED BY THE PUBUSHER

Mr. Roek Hudton

Learn the seven 
vvarning 
signals of 
cancer.
You’ll be in 
good company.
1. Unusual bteeding or 

discharge. ,
2. A lump or thiekening In the 

breast or elsewhere.
3. A sore that does not heal.
4. Change in bowel or bladder 

habits.
5. Hoarseness or cough.
6. Indigestion or difficulty In 

swallowing.
7. Change in a wart or mole.
If a signal lasts ionger than 
two weeks, see your doctor 
without delay. 
lt makes sense to know the 
seven vvarning signals of 
cancer.
lt makes sense to give to the I

AMERICAN I 
CANCER J, 
SOCIETY T

SMOKEY’S FRIENDS 
don’t play with 
mate

PLEASE...
prevent forest flres

Į kombainui surenkant ir ifiku- 
lliant avižas, mudu su “Lituam- 
cos” tunto tuntininku Jonu Pa- 

: roniu jas kasėm į talpius aruo
dus. Tokio skanaus grūdų kve
pėjimo bei skambėjimo nebuvau 
jutęs nuo Lietuvos laikų. Kai 
padėjau kastuvą ir ruošiausi 

! išvykti į Chicagą, jį su dideliu 
malonumu į rankas paėmė bu
vęs laisvosios Lietuvos laukų

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiih 

Krepšinio Išvyka 
Australijon

Redegavo Jonas šoliūnas Daug 
nuotraukų. Knygoj yra daug me
di agos apie Australijos lietuvių 
gyvenimą Knygos dydis 814x11 
colių. 153 pusi. Kaina $3.00

Gaunama Drauge, 4545 W. 63 r d 
St., Chicago, Illinois (>0629. 
Taipgi pas leidėją —

J. J. Bachunas, Tabor Farm’ 
Sodus, Michigan 49126

prižiūrėtojas agr. Pr. šešelgis, 
talkininkaujant Ryškui ir kt. 
Manau, kad ir agronomas vėl 
pasijuto besidarbuojąs mielo
sios Lietuvos laukuose. Kai kam 
tokie atostogų malonumai daug 
mielesni už jūrų vandenis ir 
prabangiausias vilas. Nors pas 
Karaičius, Odinus ir kitus vi
suomet smagu pasukti.

VI. Rmj.

DEKORAVIMAS
IA VIDAUS IR 18 LAUKO 

Kilimui ir apmušti baldai valomi 

J. RUDIS Tel. CLlIfside 4 1050

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

A pd rau s t aa pe r k r au styniaa
Ilgų metų patyrimas

5-9299 r:hii.»tro Illlnoia

Illinois State gyventojai prie- kaliais 
turi pridėti 5% taksų.

IIII III IIIIIIII11 llll III IKI II II IIII III IIIEIIIIIIIII *

T E L E V IZ I | A S
paprastais Ir spalvotas nebrangiai | 
taisau Už patarnavimą vietoj $3, 
■ii dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys

Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
’-549 W. 69 St.. H auk.. PR H-I063

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Rrdio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN. 1360 bangos. veikia sek
madieniais nuo l!0*.i iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponą# J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į. Baltic Florists — 
gėlių bei dovani; krautuvė, 502 E. 
Broadivay. So. Boston Ma*»s. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunama*, ir 
lienraštie ‘Draugas’

„DRAUGE“ GAUNAMI LEIDINIAI
MARLROROUOH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT. bv M 

rialo jvtė-lnkenlenč. Išleido Lithuanian Catholic Press Society. 
Chieneo 29 TU Snfrsa leidimas Knyea padedanti pačiam iš 
mokti lietuviškai. Uhieneo. 1958 m T f 4 psl $1.25

FAUNAS AKORDEONISTAS Povilai. Otkau*ka» Pradinė' 
ikordeonistams žinios ii daugelis melodijų su egidomis Išleidi 
T K-rvriin f’bi.-npn 1958 m 112 ns’ V, IMI

V AT ANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos 
Aloyzas Baronas Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 1958 m 
Aplankas dail Aleirdn Kurausko 99 psl $1 00

SV PIJUS X. redagavo kun Joną* Petrėnas Išleido Ateitis. 
1958 m 255 psl ....................... $3 00

SKELBK tom pamoksliukai sekmadieniami ir privalomosioms 
iveutėTTv f’rel Or Feliksas Bartkus Viršeliai dail T Va- 
u,iiu, . t 'mn-tai-ulata Press Putnam Conn 1957 metais
150 na) $2.00

-AUJA DERLIAUS skaitymai augantienn ir suaugusiems, pa
ruošė K Karma- Nidos Knygos Klubo leidinys Nr 20-21 
1957 m. 55* psl ....................... $3-00

MOTINA Juozas F runa kia, dail. Vladas Vijeikia. Išleido Tėviš 
kėlė, I95s m Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas 48 pai ............................................ $2.50

SINT ARO KRANTAS. Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėlė, 1958 m Trečias papildytas leidimas._ Dide
lio formato iliustruotas leidinys .pie Lietuvos pajūrį. 90 
pusi'’, pis' ........................... .. >4.00

Illinois State iryventojal prie kainos turi pridėti 5% taksų.

H I G

4.75*
per annum 

on regular savings
per annum 

on lnvestment bonus

TĘS
5.25’

Savings Insured to $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

FRANK’S TV and RADIO INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO. 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS. TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western. PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti.



DRAUGAS, penktadienis, 1968 m, rugpiūčio 16 d.

Vakarų Berlyno policijos sportininkai ruošiasi 1968 m. policijos sporto 
olimpiadai. Vienas jų sporto įspūdingiausių numerių bus su žmonėmis 
riedantis ratas, kurį matome šiame atvaizde.

IAISKAI "DRAUGUI"

ANTANĄ SUTKŲ PRISIMINUS

Apie a.a. Antaną Sutkų jau til
po gražūs prisiminimai “Drauge” 
ir “Dirvoje”.

Man teko su Antanu Sutkumi prantama savu laiku A. Nako kel-
susipažinti, kada aš pradėjau ruo 
šti vaidinimus vaikams su vaikais 
vaidintojais valstybiniame teatre 
Kaune. Antanas Sutkus tuo metu 
buvo teatro direktorius. Jis la
bai apsidžiaugė mano sumanymu, 
nes toji sritis jam buvo prie šir
dies. Jis man pasakojo, kad pats 
kurį laiką dirbo vaikų teatre Mas
kvoje. Tai mielai sutiko pasidalinti 
su manim savo patyrimais. Jo pri
siminimai apie jo veiklą vaikų te
atre buvo labai įdomūs. Pastebė
jau, kad jis turėjo nemažą ga
bumą pažinti vaikų psichologiją.

Paskutinį kartą sutikau Sutkų 
Berlyne su žmona, žinoma dra
mos artiste Oškinaite. Jisi atvažia
vo dėl vidurių operacijos, bet, kai 
pasidarė neramūs laikai, tai abu 
SutRai skubėjo grįžti namo. Nors 
jo sveikata sušlubavo, bet ne ener 
gija. Jis visa siela buvo atsidavęs 
Lietuvos teatraliniams reikalams, 
ugdant tautišką meną ir įkvepiant 
žmonėms meilės teatrui. Prie šios 
temos pasikalbėjimuose jis daž
nai grįždavo.

Sutkus karštai mylėjo Lietuvą, 
ypač jos kaimų žmones, kurių au 
komis ir pastangomis buvo atsta
tyta nepriklausoma valstybė. To
kiuos patriotus visada jam buvo 
malonu prisiminti.

N. Butkienė

Mūsų kolonijose
Kenosha-Racine, Wisc.

DRAUGIŠKA GEGUŽINĖ
Kenoshos - Racinos, Wauke- 

gan LiB apylinkių valdybos ren
gia draugišką gegužinę ir abie
jų tautinių šokių grupių vado
vo bei šokėjų pagerbimą. Gegu
žinė įvyks rugpiūčio 25 d., 11 v. 
ryto. Dr. Giniočio sodyboje, 
2621—North (Sheridan Rd. Wau 
kegane. Esant lietui gegužinė 
perkeliama j lietuvių auditoriją 
Waukegane.

Rengėjai prašo šeimas ir vi
sus tautiečius atsivešti maisto 
ir gaivinančių gėrimų.

PO LIETUVIŲ DIENOS
Rengėjų posėdžio metu pasi

dalyta įspūdžiais. Kasininkas 
Ad. Šilingas patiekė apyskaitą 
iš kurios paaiškėjo, kad ir fi
nansiškai pasisekė. 151 dol. iš
dalyta lietuvių spaudai ir ki
toms institucijoms; kitos lėšos 
bus organizacijų leidžiamos, lie 
tuvių kultūriniams ir politi
niams tikslams. Suruoštų L.D. 
ir pavergtųjų tautų minėjimu 
buvo daug laimėta. Nėra gali
mybių paskirai kiekvienam tau
tiečiui išreikšti padėką. Todėl 
vietos LB, abiejų kolonijų Alt 
skyriai, D.L. Kęstučio šaulių 
kuopa parėmusiems pinigais ir 
darbo talka taria lietuvišką 
ačiū.

Sekančiais metais L.D. paren
gimai bus liepos 14 d. Šventės 
vadovu išrinktas J. Milišaus-
kaa.

VASARVIEČIŲ LIETUVIŠKUMO 
REIKALU

Pasitaiko žmonių, kurie teigia, 
kad jam vistiek kokioj jis aplin
kumoj beatostogautų ,bet dauge
liui lietuvių maloniau, kad tiek va 
sarvietėj, tiek paežerėj sutinka
mi savi tautiečiai. Tokių vasar
viečių, kur daugiau telkiasi tik lie 
tuviai yra nemaža, ir labai su-

tas spaudoje klausimas, ar išliks 
lietuvių rankose Union Pier, Mi
chigan, esąs P. Odino “Ventos” ke 
liolikos būtų vasarnamis. Dėl ne
sveikatos savininkas yra daktarų 
patariamas jį parduoti, tačiau ne
norįs parduoti ne lietuviui. Nekil
nojamo turto pardavėjai siūlosi 
parduoti, bet neduoda garantijos, 
kad parduos tik lietuviui. Toje vie 
toje yra puikiai vakarą suruošęs 
100 namų savininkų klubas, ta
čiau jo pareiga būtų ne tik vaka
rus ruošti, bet padėti lietuviui sa
vo nuosavybę parduoti lietuviui. 
Gal nedaug kas tėra prieš inte
graciją, bet, jei jau kas to nenori, 
tai geriau pasirūpinti, kad nuosa
vybės patektų į lietuvių rankas, 
o ne tada, kai būna pervėlu pra
dėti kovoti. Nuo poros vasarna
mių patekimo į vienas ar kitas 
rankas gali pasikeisti ir visos va
sarvietės pobūdis. Tegu pigiai par 
duodama Venta išlieka lietuvio ran 
koše.

P. Janulis

DĖMESIO!
VVestphal’s large cultivated blue- 
berries. U. S. 12, 1 mile E. of 
junction 12 - 212 on Rd. 1000 N. 
Open daily. Pick or buy. Phone: 
874-8393 evenings.

I llllillllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllll

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
lillIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlMIlIlIlIlIlIUIIIIIIII
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Juzės Oaužvardienės
POPULAR LITHUANIAN 

RECIPES
4-jl pagerinta, iliustruota laida. 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje-

Puiki dovana lietuvėms ir nelie- 
tuvėms

Kaina — $2.50
tUlnots State gyventojai prie kaipo* 

turi pridėti 5% taksu.
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IH. 60629

IIIIIIIIIIU1IUIIUUUIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIID

— Kinijos komunistu partijos 
vadovas Mao Tse-tungas, norė
damas sustiprinti savo autori- 

i tetą, pradzėjo priiminėti regio
ninius karo vadus, kurie kovojo 
prieš jo kultūrinę revoliuciją.

MISCELLANEOUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybėe, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios lšsl- 
mokS] Įmo sąly
gos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233

iiiHififiiiiiiiiiiiiiiiimieiiimimiiiiiiiiiii'

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus it 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei 
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place. WA 5-8068 
HlllinillHHIIIIIIiniMIIIUUIIIIIIIIIIIHHM

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadieriio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais Ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

715# South Maplewood Avenue 
Chicago. nitnots 808299 

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM lr 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2418

Heating Contractor
Įrengtu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius tr air conditioning i 
naujus ir senus namus Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL, 
4444 S. VVestern, Chicago #, OI.

Telefonas VI 7-3447.

REAL ESTATE

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave. - PR 8-2238

7 kamb. bnngalovr, centrai, gazu 
šildymas, 80 p. sklypas. 67 lr Maple 
wood.

3 butai ir krautuvės patalpa. $360 
pajamų per mSn. 61 lr Kedzie.

3 miegamųjų mūr. bungalow, 4
metų. Brighton p-ke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St.________CL 4-2390

REAL ESTATF - INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 So. Ashland Ave., LA 3-87’. 5 
(Currency ExchaDge patalpose)

Sąžiningas patarnavimas

Tvarkingas, teisingas r greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikla Notariatas, 
daromi Ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tas lr atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 8. Maplevvood Av.. CL 4-7450
71 lr Talman. Mūr. 4 kamb. Ir 2 

patalpos oflaama arba bizniams. Tik
$16,600.

Prie 09 lr Campbell. Med. 1% a. 2 
butai, 6 ir 4 kamb. $16,900.

Prie 71 ir Maplewood. Med. 2 bu
tai — 6 ir 4 kamb. Platus sklypas.
$21,600.

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

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

5% kamb. 11 m. mūr. bungalaw, 
prie 73 ir Rockwell. Kilimai, gazo 
šild. alum. langai $22.900.

3 but. 2 aukšt. didelis mūr. na
mas prie 63 ir Kedzie 40 p. skly
pas, 2-aufco mūr garaž. $35.900 ar
ba pasiūlymas.

Uit aukšt. 20 m. švarus mūr. na
mas 5-—-4 kamb. prie 71 ir Saera
mento. 40 p. sklypas. Taksai $350.00. 
2-auto garaž. $29.600.

12 butų mūr. prie 67-tos ir Rock- 
well, $13,500 metinių pajamų. Kaina 
$78,600. Įmokėjas $15,000 savininkas 
duos paskolų.

Naujas de luxe 2 aukštų mūr. 
Marąuette pke 7 kamb. butas savi
ninkui ir 4 nuomos skolai mokėti. 
$74,600.

LEONAS REAL ESTATE
ENOOME TAS — NOTARIATAS — 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st SL Tel. 925-6015

Skelbkites “Drauge”.

R F A T ESTATE

Worth, Ųl. 5'/2 kamb. “ranch” na
mas, visas “face brick”, prijung
tas garažas. 3 mieg. k., kilimai. 
Naujai dekoruota. Krosnis, šal
dytuvas, skalbiamoji. Sklypas 75 x 
153 p. 448-5023

Mūrinis 14 metų bungalovv, 3 mieg. 
Marąuette pke. Geras. Nebrangus.
PR 8-6916,______________________

Cicero, III. Savininkas apleidžia 
miestą, parduoda nebrangiai mū
rinį namą — 3 butai ir 2 krau
tuvės. Grant Works apyl. Geros 
pajamos. Skambinti TO 3-3714.
Mūrinis — 2 gražūs butai. Namas 
l4 metų. Gražios vonios. Kabinetų 
virtuvės. Marąuette pke. 778-6916.

PIRKITE KAI PIGU!
Didelis gražus 5 kamb., 10 metų 

mūras. 2 auto. garažas, alumin. 
langai, įrengtas rūsys, arti Pulaski. 
$25,950.

Našlė parduoda švarų 4 % kamb. 
mūr. Naujas gazu šildymas, 2 auto 
garažas. Apie 69 Ir Talman. $14,950.

8 kamb. med. apkaltas 2 aukštų 
namas, Marų. pke. $13,800.

8 apnrtmentų mūras. Apie $13,500 
pajamų Brangi vieta, naujas namas, 
pigi kaina. $87,700.

Gražus i Vi aukšto, 2-jų butų. apie 
20 metų mūras. 5 lr 4 kamb. Platus 
botas. 2 auto garažas. Marąuette pk. 
$28,450.
5kamb., 12 m. mūr. arti Na

bisco, centr. oro vėsinim., įrengt rū
sys, garaž. $27.500.

Nauj. 8 butų mūr., arti Ford City, 
$11.000 pajamų, $82.500.

Geras med, apkaltas, 2 but., 2 šild., 
garaž., arti mūsų. $16.300.

Med., 3 but., labai platus sklyp., 
garaž,, atskiri šild., Marq. parke. 
$19.700.

Apart. mūr. apie $9.000 pajamų ir 
kiti priedai. Marą. pk. platus sklyp., 
garaž. $59.500.

Apartm. mūras, 20 but. supila 
apie $27.000 pajamų. Vertingas lr 
gražus objektas Marą. pk. $195.000.

S butai Marąuette pke. Gazo Šil
dymas, ceramic vonios, daug prie
dų. Garažas. $28,500.

Modernūs du butai po 6 kamba
rius Marą, Parke. gazo šildymas, 
karpetai, garažas. $81,800.

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

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. tnūr. 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. 
Susitarimui skambinti PO 7-4186.

Pard. 2 butų po 5 kamb. ir vieno 
buto —• 4 kaųib. pastogėje, med. 
namas Brighton pk. 2 auto garaž. 
Apšild. veranda. Apie $20,000. Tuoj 
galima užimti. Tel. LA 3-2346.

Arti Šv. Ritos bažn. 2-jų butų po 
5 k. mūr. namas. Uždari porčiai, 2 
enaš. mūr. garažas.

Telef. — 499-0652

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

REAL ESTAT
Mūr. 2x5. Gage p. Garažas. Gazo 

šild. $24,800.
Med. H kairtb. 2 vonios, rūsys, ga

ražas. 72—Western. $14,500.
Med, 2x4. Rūsys. Priedo tuščias 

sklypas. M. p. $22,900.
Med. 5 kamb, 37 jį p. sklypas. 71 

ir Western. Tik $8,000.

KAIRYS REAL ESTATE
2943 VVest 59 Str.. Tel. HE 6-5151 arba HE 6-5161
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEX ŠATAS — REALTOR

Main offlce 5727 VV. Cermak, Cicero, III., Tel. OL 6-2238 
Tarime šimtus namų Cieeroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Pra&om užrakti i mfisų (staigų 
Lr išsirinkti iš katalogo.
>0/KX>(XX»On0OzwvlzV>O00<>()C<>0<KXIU0&(><>0(>l>0<KX)(><>0<X>0Z.n,l<^

8 kanib, mūr. “Built-ins”, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $21,500.

2 po 4% kamb. apynaujts namas. 
Atskiri šildymai gazu, aliumtn. lan
gai, 2 autom, garažas. Netoli parką. 
$42.800.

8 kamb. medinukas. 2 vonios. 
Gražiai remodeliuotas. Nauja šiluma 
gazu. 2 autom, garažas. Netoli mū
sų įstaigos. $12,400.

4 miegamųjų apynaujls mūr. šilu
ma gazu Centralinis vėsinimas. 
Alium, langai. įrengtas rūsys, 2 au
tom. garažas Netoli parko. $27.500.

5 batų, 10 metų mūras. Atskiri 
šildymai gazu. Gražus namas, geros 
pajamos. 111-ta ir California Ave. 
$69,000.

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenur

CLASSIFIED GUIDE
isMKIMOJAN — FOR RENT

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užsiregistruokit dabar!
Aptarnauja pietvakarinę dalj 7 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl patar
navimo nemokamai.
Best Agency, 2925 W, 63, PB 8-0032

IŠNUOM. kambarys su visais pa
togumais. Atskiras įėjimas, air 
conditioning. RE 7-5I68.________

j IŠNUOM. 4 kamb. butas su vonia, 
2-me aukšte. Kreiptis 3 me aukš-

, te per šonines duris. 4508 S. 
Honore St.

IEŠKO NUOMOTI

IEŠKAU erdvių 4 kambarių su 
2 miegamais butą arti susisiekimo 
su miesto centru.

Skambinti 778-8620.

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

STATOME NAUJUS NAMUS 
Ir

Atliekame įvairius patakymus
Petrauskas Builders, Ine. 

Tel. 585-5285

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS"
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

DĖMESIO!^

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir pigiai.

“D R A U G A S"
4545 VV. 63 rd Street, 

Chicago, IU. 60629 
Tel. LU 5-9500

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllli

Med. 2x5. Br. p. 3 mieg. kiekvie
nam. $16,500.

Mūr. 2x8. Butas rūsy. Naujai 
šild. Naujas garažas. M p. $31,800

Med. i jį a. 8 kamb. Rūsys. 71 — 
Campbell. $14,000.

Med. 1J£ a. 2 butai. M. p. Rūsys. 
Gazo šild. Garažas. $16,500.

9 butų, 1 metų liuksusinis mūras. 
Pajamų virš $18,000 per metus. Piet
vakarių priemiestyje. $129,000.

14 butų mūr. Visi išnuomuoti. 
Neaukštos nuomos. Pajamų virš 
$12,000 per metus. Marąuette pke. 
$83,000.

100 x 220 p. sklypas prie ežero. 
25 minutės nuo Chicagos. Geras su
sisiekimas greitkeliu. Labai graži 
vieta. Teiraukitės.

2 po 5 H kamb tr S kamb. angliji 
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga 
ražas 2 atskiri šildymai gazu Gra 
žjame Marąuette pke. $52,000.

7 kamb. mūr bungalovv. Gražiai U 
taisytas, šiluma gazu 2 auto mūr 
garažas. Gage pke $21.000.

5 kamb. mūr rezidencija. , H ro 
olos šiluma gazu Garažas Platu* 
sklypas Marąuette pke. $16,600.

Tel, 471.0371

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
Need permanent help for varied 
Office duties. Light typing and 
steno helpful. Pleasant surround
ings with congenlal staff. Good 
salary.

NORTHWEST 
FASTENER COMPANY

6343 Gross Point, Niles, Illinois 
Mr. P. Los, Tel. 647-0177

HELP VVANTED — VYRAI

CYLINDRICAL 
GRINDER

WANTED
Experienced man capable of mak- 
ing own set-ups on large O. D. 
and I.D. work.

BONELL MFG. COMPANY 
13521 So. Halsted, Riverdale, III.

468-9183 — 849-1770

MECHANICS
Heavy eąulpunent meehanics vvith 

Diesel experience.
Excellent pay and steady vvork. 

Excellent fringe benefits. 
South East Area. 

CALL

Tel. - RE 1-9213
FROM 9 TO 5 MONDAY 

THRU SATURDAY

EXPERD SHIPPING CLERK
Exper. helpful but not necessary 
Good potential for Right man

Gali Ray Shore CH 3-1090
An EJąual opportunity employer

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

VVrite, Call Or VVire 
(213) 767-4726

R & G SLOANE MFG DIV. 
The Susąuehanna Corp.

7606 No. Clyboum 
Sun Valley, California 91352
An Eąual dpportunlty employer

EXPERIENCED SOBER AND 
RELIABLE JANITOR

Mon., Sat. and Sunday nights, 
Tues. and Wed. day shift 

Mušt speak & vvrite English. See: 
Chuck Rush, 215 E. Chicago Ave.

ETCELLEHT OPENINGS FOR 
ENGINEERS

PROGRAMMERS 
SYSTEM ANALYSTS O

PERMANENT POSITIONS 
TOP WACES AND FRINGE BENEFITS

RUSH RESUME IN CONFIDENCE TO:
F. O. BOX 218

VARNER AND ASSOCIATES
EAS CRUCES, NEW MEXJOO IfiMMH

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. Piant location subur- 
ban Akron Canton area.

METAL STAMPING DIVISION

MONARCH RUBBER COMPANY
HARTVILLE, OHIO 44632 AC 216-877-9311

“An Eąual Opportunity Employer”

MACHINISTS OR SET-UP 
MEN NEEDED

In high volume ultra-modern machine shop, experienced on large 
and f (mali mills or drilling and tapping experience necessary.

SEE — FORREST SCHAEFER

AUTOMATED MFG. INDUSTRIES 
3060 VVest 47th Street, Lyons, Illinois 

PHONE — 442-7921

‘-.į

HELP VVANTED — VYRAI

ORDER PICKERS 
STOCKMEN 

PAINT FILLERS 
AND PAG KERS

Steady employment. Paid holidays. 
Paid vacations Health and life In
surance. Excellent opportunity. 
VVe will train.
1330 S. Kilbourn Ave., Chicago, III.

Phone 762-7000 — Ext. 241 
Apply betvveen 8:30 A M. - 4 P.M.

An Eąual opportunity employer
Fxcellent Opportunity 
Immediate Opening

Laboratory Technician
ASCP OR MT 

Good salary, fringe benefits. 
Pleasant vvorking conditions. 
Permanent positions. Apply:

Admlnistrator
VVABASH

MEMORIAL HOSPITAL 
Decatur, Illinois 62525

An Eąual opportunity employer

SHIPPING CLERK
Experienced — Days

ELECTRO METAL PRODUCTS 
8047 No. Monticello 

SKOKIE, ILLINOIS

MARINE 
ENGINEERS

U. S. Coast Guard License

3rd Assistant
ENGINEER

Permanent Position

STEAM RESEARCH VESSEL
Phone Collect —
PORT CAPTAIN

(617) 548-1400

Woods Hole, Mass.
A n Equal opportunity employer

GEN’L FACTORY
HELP NEEDED

Muko ap to $100 per week. Clean 
mladem working coarditions. Alutnl- 
nuiin fabrlcation. Plenty of overtliine 
available. small fast grotving co.

For appointment contact 
Mr. Dennis — 272-8015

ALUMILINE CORPORATION
An Eąual opportunity employer

Platinkite “Draugę”.

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.



KUN. BRONIAUS DAGILIO 
PĖDSAKAI ŽEMĖJE

VYTAUTAS ČIŽAUSKAS

« 1908.VH.29 — 1968.VII.9

Yra labai negausi grupelė žmo 
nių, kurie tarp gyvųjų tebesimai- 
šydami yra beveik nepastebimi.
Ir tik amžinybėn iškeliavus, 
mums pilniau pradeda ryškėti jų 
asmenybės tauri didybė. Taip at- I 
sitiko ir su a.a. kunigu Bronium 
Dagiliu, prieš mėnesį žuvusiu au 

* tomobilio katastrofoje Detroite.

Kuklumas — jo žymė

Kuo gi velionis taip jau išsi
skyrė iš mūsų? Ogi savo kuklu
mu, nuoširdumu, rūpestingu pa 
reigai jautrumu, noru patarnau 
ti kitam ir didele, didele meile 
kiekvienam žmogui, o ypač lie
tuviui, ir dar pagalbos reikalin
gam. Atrodė, kad jis savo prob
lemų kaip ir neturįs; laikas ir pi- 

* nigai — buvo tik priemonės, skir 
tos lyg ir ne jo paties reikalams 
tvarkyti.

Atsisveikinimo pamoksle jo 
kurso draugas kun. prof. Stasys 
Yla pastebėjęs, jog velionis nepa
sižymėjo iškalba, nebuvęs ir raš
to žmogus. Nepaisant to, a.a. ku
nigas Bronius buvo giliai supra
tęs Dievo mintį, jog gyvenime 

> reikia naudoti tai, kas jo tau duo 
ta, o ne dejuoti, kad esi nuskriau 
stas tomis ar kitomis vertingomis 
ypatybėmis, kurių gal gausiau tu 
ri kiti. Paviršutiniškai žvelgiant, 
šios kasdieniškos Dievo dovanos 
žmogui mums dažnai atrodo ne
žymios ir neefektingos, o iš tik
rųjų, kaip tik jos, o ne kurios ki
tos yra svarbiausios bandantiem 

; meilę ir laimę jau čia žemėje į- 
gyvendinti. Jomis velionis buvo 

< gausiai Kūrėjo apdovanotas ir 
jas kasdien jis skleidė mūsų tarpe 
pilnomis rieškučiomis.

Jis buvo visu draugas
Daug žalos Bažnyčiai padaręs 

(ir dar vis tebedarąs) anas, nors 
ir senas, bet ne per daug išmin
tingas posakis, jos ‘dvasiškis nie
kados nebus pasauliečio drau
gas”, velioniui kun. Dagiliui tik- 

► rai negaliojo. Su juo būdamas, 
pasaulietis nejautė skiriančios šie 
nos. Jis buvo puikus partneris at
viro ir nuoširdaus dialogo, kuris 
taip būtinas šiandien, kad Die
vas mums duotų malonę ir pa
kankamai išminties išvengti 
naujo skilimo, nesuspėjus pilnai 
dar nė senųjų žaizdų užgydyti. Iš 
tufėtų pasikalbėjimų su velioniu 
šikitdien kažkaip formuojasi iš
vada, kad jo vadovautasi minti
mi, jog gyvenant kiekvieno pir
masis uždavinys — bandyti iš
likti žmogumi, o savo luomui ar 
profesijai būdinga veikla yra tik
tolimesnis savęs papildymas.

* Dievo Apvaizda kun. Bronius
giliai tikėjo. Tą jis labai gražiai 
paliudijo savo kasdienine prak
tika su pinigais. Jie jam buvo tik 
priemonė kitam gera padaryti. 
Reikalui ištikus, piniginę jis grei 
tai atidarydavo. Jam ir auką už 
Mišias tekdavo siūlyte įsiūlyti, o 
kartais ir tai nepavykdavo. Tad 
nenuostabu, jog, jam mirus, kar 
tu su protingu kiekiu gėlių, jo 
karstą puošė apie pusantro šim-

I to Mišių aukų.
Vienas angliškai kalbėjęs kuni 

gas pasakė, kad velionis į jį besi
kreipiančiam atsakydavęs “taip" 
pirmiau, negu šis spėdavęs jam 
savo reikalą išdėstyti. Jis net pri
dėjęs, kad a.a. kunigas Dagilis

savo gyvenime niekada nėra pa
sakęs “ne”. Bet čia yra nepilna 
tiesa.

Teisingas visiems
Siaučiant riaušėms praeitą va 

sąrą, velionis sekmadienio vaka
re grįžo į savo butą, kuris kaip 
tik buvo neramumų rajone. Apie 
2 vai. nakties, jis išėjęs į vienuo
lyno sodelį pasižvalgyti. Staiga 
prie jo priėjusi viena negrė mote 
ris ir paprašiusi kunigo Dagilio 
(civiliai apsirengusio), kad jai 
padėtų parnešti namo sunkų 
maišą, kurį anksčiau ji buvo pa
sislėpusi po krūmu tame pat so
delyje. Ir kunigas Bronius, gal 
vienintelį kartą savo gyvenime, 
į šį prašymą atsakęs: “No, sister, 
I can’t”. Nesakė jis jai pamokslo, 
nebarė už svetimo turto grobi
mą, o tik švelniai, bet nesvyruo
jančiai davęs suprasti, kad ir to
kiose nepaprastose aplinkybėse 
jis vistik nori išlikti žmogumi.

Vis dažniau ir dažniau, ypač 
iš jaunesniųjų, girdisi balsų, kad 
jau esą nusibodę per tuos du 
tūkstančiu metų amžini moky
mai; dabar iš Bažnyčios jau lau
kiama pavyzdžio, norima konk
rečios veiklos, ir tai greit. Kuni
gas Dagilis, kaip vienas iš jos 
šviesiųjų atstovų, tą pavyzdį kas 
dien mums rodė visu savo gyve
nimu. Tikrai gaila, kad mes tai 
pastebėjome jau tik karste jam 
besiilsint.

Idealizmo nestokojo

Jis, kaip ir jaunimas, buvo i- 
dealistas, optimistas, taigi ir drą
sus. Prieš pat 1954 metų Kalė
das yra tekę matyti ką tik nu
pirktą būsimai Dainavai vietą. 
Kaip šiandien stovi akyse vaiz
das to žolėmis užgožto ežero su 
visa tam metų laikui būdinga 
gūduma. Jo pietinė dalis, nusitę 
susi balomis, atrodė, galėtų bū
ti tobula vieta “velniams vaikus 
perėti”. Bet kas tada ryžosi tą 
vietovę įgyti lietuviškojo jauni
mo formavimui poilsiaujant? O- 
gi kun. Bronius Dagilisl Jis pats 
garantavo ir grąžinimą gana ap 
valios sumos (tuometinėmis są
lygomis) paskolintų pinigij rank 
pinigiams.

Vėliau per eilę metų jis Dai- 
navon yra suvažinėjęs tikrai dau 
giau kartų, negu yra vardų ne
trumpoje Visų Šventų litanijoje. 
Mes, detroitiečiai, žinome, kad 
jis ten skubėdavo ne tik pamaldų 
atlaikyti, kai stovyklaujantiems 
kapelionų pritrūkdavo; jis ten

veždavęs, kad ir vidurnaktį Det
roitan užkliuvusius, bet Daina
vos ieškančius. Ir visai buvo ne
svarbu, ar jie jo pagalbos lauktų 
aerodrome, autobusų ar kurioje 
nors iš geležinkelio stočių.

Jam, nors ir kunigui, atrodė 
pakankamai svarbi pareiga pir
miausiai suieškoti, o paskui ir nu 
gabenti šeimininkę stovyklai. Ne 
kartą net ir duonos iš Detroito 
paėmimas ir nuvežimas stovyk
laujantiems jo taip pat nežemi
no. Jam tekdavo ir kurijoje lan
kylis, kai reikėdavo išgauti leidi
mus iš kitur atvykstantiems sto
vyklų kapelionams. Katalikėms 
moterims jis padėdavo surasti už 
darų rekolekcijų vedėjus, kuriuos 
dažnai jis ir globodavo. Jo kuklu 
tė dviejų kambarėlių “klebonija” 
čia Detroite yra atlikusi tą rolę, 
kurią vaidino svetingos ir vaišin 
gos Lietuvos provincijų kleboni
jos žmogui, atvykusiam į vietovę, 
kur ne tik viešbučio, bet daž
niausiai ir nakvynės namų nebū 
davo.

Vienas žodis — geras kunigas 
Kun. Dagilio elgesys visada ir 

visur buvo be mažiausių priekaiš 
tų. Tikrai iš tų gausių jo laidotu
vių dalyvių nė iš vieno neteko 
nugirsti nepalankaus žodžio ve
lionio adresu. Priešingai, labai 
dažnai girdėjosi pareiškimai, kad 
jis buvęs geras kunigas. Cia jis 
reiškia tik tai, kad velionis bu
vo geras žmogus.

A. a. kun. Bronius puoselėjo ir 
kitą garbingą Lietuvos kunigų 
tradiciją. Jis daug laiko yra pa
skyręs, kad ir netiesioginiam lie
tuvių švietimui. Per gerą dešim
tį metų, jis nuoširdžiai rūpinosi 
Spaudos kiosku, prisiglaudusiu 
prie garbingos Sv. Antano para
pijos, tetrokšdamas vieno, kad lie 
tuvio kūrėjo knygos žodis ar plok 
Stelėje įrašytas savųjų kompozi
torių dainos garsas sklistų mūsų 
butuose.

Jis visada skubėjo. Įėjęs į kam
barį, net ir apsiaustą nusmilkda
vo sukdamasis. Bet jam skubėti 
reikėjo, lyg nujaučiant, kad Visa 
galis greit duos ženklą, jog jo ge
rų darbų saikas čia žemėje jau 
pripildytas.

Jo gyvenimo siūlas nutrūko 
staiga... Bet jis mums paliko kil
nų ir neįkainojamą testamentą, 
truputį ir kuklų: gyvenkite, kaip 
ir aš mėginau... Aš bandžiau 
jums palikti gaires...

—Bogotoje, Kolumbijoje, tarp 
tautinė paroda rugpiūčio 11 d. 
turėjo būti uždaryta. Tačiau 
parodos dalyviai: paprašė val
džios, kad paroda būtų pratęs
ta iki rugpiūčio 25 dienos, t. y. 
iki Eucharistinio kongreso pa
baigos, nes jos dalyviai nori da
lyvauti ir kongreso apeigose. 
Atrodo, kad valdžia sutiks pa
rodą pratęsti.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visą 
rūšių grindis

BUBNYS — Tel. RE 7-5168

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta prieS 49 metus. 

Dengiame visu rOftlų stogais. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo
me Iš lauko. Taisome mūrą—‘’tuck- 
polntlngr”. Pilnai apsidraudė. visas 
darbas garantuotas
lfl 1-6047 arba RO 2-8778

Apskalbia v linai nemokamai 
Skambinkite bet kūrino laiku

\Sincfairi
RICHMOND SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių Ir vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
tlub NelatraSs atveju, skambinkite 

OR S-8t34 arba GR A-3353 
Sav. — Juozas (Joe) Juraltis

Mrs. Barbara Canuaek, 10 nu guli ligoninėje OakJand, Calif. ir šyp
sosi Ji kaltina savo vyrą, mėginusį ją nužudyti, kad gavus 25.000 dol. 
gyvybių apdraudą.

MBM

SIUNTINIAI J LIETUVA
OOSMOS EXPRESS

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV 
2808 OOth St. Tol. WA 5-2781
2501 OOth St. Tel. WA 5-2787
1333 So. Haisted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrov# turinti teist 
siuntinius siųsti savo vardu IS Chi
cagos tiesiai 1 Lietuvą..

Didelis pasirinkimas (vairių me 
džiagų, ltal lietpalčių Ir kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. ir V. Žukauskai

NAUJA VYSKUPIJA

Subotica. Apaštalų Sosto pa
tvarkymu Jugoslovenska Bačka 
apaštališkoji Administratūra, 
nuo 1921 metų priklausanti Ju 
goslavijai, šiomis dienomis pa
skelbta savistovia vyskupija su 
vyskupo katedra Suboticos mies 
te. Naujoje vyskupijoje gyvena 
apie 400.000 vengrų .kroatų, slo 
vakų ir vokiečių kilmės katali
kų. Naujos Subotica vyskupijos 
įsteigimo proga Cuboticos kate
droje 22 vyskupai koncelebra
cijos būdu aukojo šv. Mišias. 
Po to miesto teatre įvyko iš
kilminga vyskupijos įsteigimo 
akademija, kuriai patalpas pir
mą kartą parūpino miesto val
dyba. Iškilmėse dalyvavo Vati
kano Kurijos kardinolas šeper, 
Apaštalų Sosto Delegatas Jugos

lavijoje arkiv. Cagna, Austrijos 
vyskupą delegatas vysk. Lasz- 
lo, ortodoksų ir protestantų 
vyskupai bei kiti aukštieji sve- 

Į čiai ir gausūs Jugoslavijos ti- 
i kintieji.

— Tarptautinio sąjūdžio “Pax 
'Christi” centro valdyba, kurios 
j pirmininkas yra Utrechto arkiv.
Į kard. Alfrink, paskelbė atsišau
kimą į Jungtines Tautas, Afri
kos Vienybės organizaciją, Eu
ropos tarybą ir įvairių bažny
čių bei valstybių vadovaujan- ' 
čius asmenis, kad tuč tuojau 
būtų imamasi žygių baigti Ni
gerijos kruvinąjį konfliktą. 
Taip pat, kad nebūtų trukdo
ma siųsti pagalbą į Biafrą. “Tik 
ryžtingas ir bendras veikimas 
yra žmonių solidarumo parei
ga” — skaitome tame “Pax 
Christi” sąjūdžio atsišaukime.

A. -J- A.
ONAI PETKEVIČIENEI mirus, 

jos vyrui POVILUI, sūnums ARMINUI su šeima ir 

JUOZUI reiškiame gilią užuojautą.

Julija ir Jurgis Gyliai su šeima

A. -Į- A.
IZABELEI STEINBERGIENEI mirus, 

jos dukteriai BRONEI ir žentui ANTANUI MONKE

VIČIAMS reiškiu gilią, nuoširdžią užuojautą.

A. Juodis

A. -f A. ONAI PAUKŠTYTEI - 
PETKEVIČIENEI

mirus, jos vyrui POVILUI, sūnums: ARMINUI ir JUO
ZUI PETKEVIČIAMS bei artimiesiems giliausią už
uojautą reiškia

Antanas ir Balys Petkauskai

A. “f“ A.
DR. VINCUI PALIOKUI mirus, 

jo žmonai MARIJAI, dukterims ALDONAI ir VITAI 
su šeimomis ir jo broliui Dr. BALIUI su šeima reiš

kiame gilią užuojautą.

Ona ir Kazimieras Mickevičiai

Brangiam kolegai

A. -j- A.
DR. VINCUI PALIOKUI 

mirus, jo žmona, dukteris ir brolį nuošir-
iv • V* vedziai užjaučia

Dr. Jurgis Gedaugas*Prialgauskas

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

mūsų mokslo kolegas — jo dukterį VITfl ir jos vy
rą BRONIŲ VALADKUS — taip pat ir velionio šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dalia ir Kazys Bobeliai

A. + A.
DR. VINCUI PALIOKUI mirus,

Jo žmonai mielai MARIJAI LASKAUSKAITEI-PA- 
LIOKIENEĮ dukroms ALDONAI ir VIDAI su šeimo
mis, seseriai ir broliams ir jų šeimoms.

Svainiui mūsų mielam prieteliui dr. ADO
MUI LASKAUSKUI ir jo sūnui KĘSTUČIUI su šei
ma ir kitiems giminėms Amerikoje ir Lietuvoje 
reiškiame musų nuoširdžią užuojautą.

Nuliūdę anykštėnai — kaimynai
Aleksandra šlenlenė su šeima
Balys ir Ida Karazijai

DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. rugpiūčio 16 d. 7

SEARS
HERITAGE MEMOK1ALS 
ANTKAPIAI lit 

PAMINKLAI 
yra pilnai garantuoti 

Sears, Roebuck and Co.

KAINOS nuo $74.95; į ią namą Įeina pristatymas ir 
pūdpjitnūS ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai.

SUTAUPOTE • APTARNAVIMAS • PATENKINTI

6153 South Western Avo. Tol. HEmlock 4 - 48U0
THOMAS J KEARNS.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARUUETTE FUNERAL HOME
trys modernios koplyčios

2533 West 7lst Street Tel. GR 6-2345-6 
1410 So. 50th A ve., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EUDEIKIS
laidotu vių direktorius

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

OU«USKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų Papuošimų.
' 2443 Wesl 63rd St., Chicago, 111.

Teief. PRospeet 8-0888 — PRospeet 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO1 
MR.'NEL$0H.

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams ždanų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Tolef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
IJetuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. OOth STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 23rd PLACE___________________ Tei, Virginia 7-6672
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8 DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. rugpiūčio 16 d.

x Rako — Chicagos skautų 
stovyklavietė, kurioje vyko ju
biliejinė stovykla, rugp. 9 d. 
(penktadienio) vakare buvo 
apiplėšta didesnės vagių gau
jos. Išvogti konservuoto maisto 
likučiai, miegamieji maišai, kai 
kurie įrankiai, kiek raštinės tur 
to. Vagys “apieškojo” visus 
tris pastatus, įsiverždami į juos 
pro išmuštus langus ar sulau
žydami užraktus.

X DRAUGO leidėjai kasmet 
Darbo Dienos proga rengia tra 
dicinę gegužinę — pikniką. Toji 
iškyla šiais metais įvyks rug
sėjo 1 d. 12:00 vai. (sekmadie
nį) Bučo sodyboje.

Iškylos tikslas suburti Chica
gos ir apylinkės miestą ne tik 
Draugo skaitytojus, rėmėjus, mą> automobilio 
bet ir visus lietuvius, sudaryti

X Lietuvių vaizbos butą 
(Lith. Chamber of Commerce) 
direktoriai savo posėdyje pla
čiau aptarė nelaimingą atsitiki- 

nelaimėje

sąlygas šeimyniškai pabendrau
ti ir lietuvišku papročiu pasivai
šinti. Taip pat norima, šia pro
ga sutelkti finansų Draugo ir 
lietuviškos knygos palaikymui 
bei platesniam paskleidimui.

Maloniai kviečiame visus at
vykti į metinę Draugo iškylą ir 
savo dalyvavimu parodyti, kad 
lietuviškos spaudos reikalas 
jums yra svarbus ir remtinas.

Būtą gera, kad ir tie, kurie 
negalėtų iškyloje dalyvauti, ta 
proga, paremtą lietuvišką spau 
dą, savo auką atsiųsdami Drau
gui.

X Dr. Kazys Bobelis Šv. Juo
zapo ligoninės Elgin, III., gydy
tojas — chirurgas metiniame 
gydytojų susirinkime buvo iš
rinktas gydytojų štabo prezi
dentu. Berods, kad tai pirmas 
atvejis kada lietuvis gydytojas 
išrenkamas gydytojų štabo pre
zidentu.

x Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdyba, kuri 
šiuo metu organizuoja lietuvių 
jaunimo kreipimąsi į šv. Tėvą, 
dėkodama už įvairius pasiūly
mus dėl tokio kreipimosi tikslų, 
nori tačiau patikslinti, kad 
praėjusį šeštadienį paskelbtasis 
“Žygio į Šv. Tėvą Tikslas” ne
atstovauja nei ateitininkų nei 
kitų jaunimo organizacijų ga
lutinio nusistatymo.

X Respublikonų partijos vir
šūnės susidomėjo V. Adamkaus 
diena White Sox Parke. Rugp. 
30 d. viešės Amer. futbolo stip
riausia komanda. Rungtynės 
įvyks 8val. p. p. Žiūrovais daly
vaus daug respbl. partijos aukš 
tų pareigūnų. Šen. Dirksenas pa 
žadėjo taip pat dalyvauti. Bilie
tus platina ir Lituanicos spor
to klubas (69 ir Talman gatv. 
kampas). Lietuviai kviečiami 
dalyvauti ir tuo paremti mūsų 
tautietį, kopiant į San. districto 
patikėtinius.

X Beatričės Civlnskaitės ir 
Raimondo Strungio sutuoktuvės 
įvyks ateinantį šeštadienį, rug
piūčio 17 d., 2 vai. Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje (Mar
ąuette parke), o vaišės 7 vai. 
vakare The Sabre Room salėje. 
Beatričė yra V. ir U. Civinskų,

‘Terros” savininkų, duktė, be- Malonus ačiū.
baigianti Roosevelt universitetą.

X LB Marų. Parko apylin
kės gegužinė ruošiama rugp.
18 d. 12:30 vai. Tėvų mari jonų; Lolo kamuolį. Nuoširdžiai prašo 

ma lietuvius šioje šventėje gau
siai dalyvauti, pademonstruo
jant kitataučiams mūsų skait- 
lingumą ir organizuotumą. 
Šventė įvyks rugpiūčio 30 d., 
penktadienį, 8 v. v., White Sox 
parke, 35 St. prie Dan Ryan. 
Kad paremtume V. Adamkų, bi
lietus prašoma įsigyti iš anks
to, nes prie įėjimo visa suma 
atiteks svetimiems. (pr.)

X B. Juška, Kenoshos lietu
vių organizacijų veikėjas ir vie- f 
nas iš liet. dienos vadovų, pa- 

geromis sąlygomis pas L i t a s j vykusios lietuvių šventės proga

soduose, Clarendon Hills. Progra 
moję sportas, laimėjimai, už
kandžiai, gaivinantieji gėrimai. 
Alg. Regis padarys pranešimą 
apie vėliausius pasitarimus su 
Arkidiecezijos kapinių vadovy- 
be Šv. Kazimiero kapinių reika
lu. Visi kviečiami dalyvauti.

X Terros parduotuvė šį šeš
tadienį bus uždaryta. Klientų 
patogumui ketvirtadienį ir penk
tadienį Terra atdara iki 9 v.v.

(sk.)
X Investavimas ir paskolos

lnvesting Co., Ine., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel. 
GR 6-2242. (sk.)

DAUG SUTAUPYSI pirkdamas 
Radio, Radio-Oonsoles, spalvotas 
ir kt. Televizijas. Tapė Recorderiai. 
fonografai, patefonai, Cash Regis- 
teriai įv. skaičiavimo mašinos. 
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedraitis, 10 
Barry, Dr., E. Northport, N. Y. 
11731, kuris “Draugui” žinomas 
kaip sąžiningas asmuo. (sk)

žuvo abudu tėvai, palikdami 10 
našlaičių 3—18 m. amžiaus. Žu
vusi motina buvo lietuvaitė, lai
dotuvių direktoriaus B. Lekavi- į 
čiaus (Vaizbos buto nario) duk
tė. Išreikšdami gilią užuojautą jn^ pįjus Bielskus ir farmacininkų Danguolė Markutė .abudu aktyvūs 
šeimos nariams, direktoriai as- akademinės skautijos veikėjai, buvo rugp. 3 d. prel. A. Jonušo iškil

mingai sutuokti vienoje Šv. Petro bazilikos koplyčių Romoje, šv. Mi
šių maldos ir sutuoktuvių apeigos buvo lietuvių kalba atliktos.

J. Kažemėko nuotrauka

meniškai sudėjo 77 dol. ir juos 
pasiuntė į Califomiją globė
jams. Kas norėtų vargšus pa
remti, prašomi kreiptis pas J. 
Kareivą, telefonu PR 8-1125.

X Inž. Jonas Vilutis pereitą 
šeštadienį 3 vai. po p. žiauriai 
nukentėjo nuo juodukų teroro. 
Jam, drauge su kitais keleiviais 
važiuojant iš miesto centro 
traukinėliu, vienoje stotelėje 
prie 58 gatvės į vagonus įsiver
žė minia ir ėmė terorizuoti bal
tuosius keleivius. šie gynėsi, 
bet buvo apiplėšti, atimtos pi
niginės, laikrodžiai, dokumen
tai. Sumušę baltuosius užpuoli
kai pasišalino. J. Vilutis su ki
tais nukentėjusiais buvo nuvež
tas į ligoninę, gydomas, apklau
sinėjamas.

X Rasa Šimkutė, būsimoji 
jaunoji, buvo apdovanota savo 
draugių, kurių visa 90 šiam 
reikalui buvo susirinkusi rugp. 
4 d. Columbus vyčių salėje. Ji 
gavo daugybę brangių dovanų. 
Pobūvį suruošė jaunosios teta 
PI. Balsaitis ir būsimo jaunojo 
Edvardo Paukščio sesuo Ona 
Marija Juraitienė. Kartu su p. 
Šimkiene ir p. Paukštiene jos 
susirinkusias viešnias vaišino 
skaniai pagamintu maistu. Ed
vardas, m kartos lietuvis, pui
kiai kalba lietuviškai. Šia kalba 
kalbėjo ir visi susirinkusieji. 
Vestuvės įvyks rūgs. 7 d. 2 vai. 
po p. Brighton Parko bažnyčio
je.

X Lietuvių forumo radijo 
programoje šį šeštadienį nuo 
8—9 v. v. FM banga 93. mūsų 
jaunieji akademikai kalbės apie 
žurnalą “Lituanus”. Norintieji 
duoti paklausimus, gali skam
binti 445-6842. (pr.)

X Kun. dr. P. Ragažinskas,
Pecos, Texas, neseniai parėmęs 
“Draugą”, dabar vėl, siųsdamas j jau kainavo 66 mil. dolerių 
mokestį už gautas knygas, pri
dėjo 3 dol. dienraščiui paremti.

X Senatorius Dirksen atida
rys V. Adamkui skirtą Tarp
tautinę Dieną, išspirdamas fut-

iš likusio pelno prisiuntė 10 dol. 
auką “Draugui” paremti. B. Juš 
ka yra mūsų dienraščio ben
dradarbis. “Draugas” nuošir
džiai dėkoja.

x Chicagos liet. jūros skau
tijos Juodkrantės ir Baltijos jū
ros skautai jau antra savaitė 
stovyklauja prie gražaus Pe- 
waukee ežero Wisconsine. Na
mo grįžta autobusu, kuris Jau
nimo centre bus rugp. 17 d., 
šeštadienį, apie 10—11 vai. ry
to.

CHICAGOS ŽINIOS
NERAMUMAI 

PRIEMIESTYJE

Neramumai vyksta negrų ra
jone Chicago Heights priemies
tyje. Policija, apskrities ir vals 
tijos policininkais pastiprinta, 
budi jau penkias dienas. Areš
tuota 13-ika negrų už akmenų 
ir padegamųjų bombų sviedimą. 
Vieno sukelto gaisro nuostoliai 
siekia $60,000.

100 DIENŲ TELEFONISTŲ 
STREIKUI

Telefonistų streikas jau įei
na į 100 dienų. Per tą laikotarpį 
Illinois Bell kompanijos prane
šimu įvykdyta 229 vandalizmo 
aktai perkertant telefonų kabe
lius. Telefonų kompanija pasiū
lė $25,000 už informacijas kas 
pereitą savaitę tris dienas iš 
eilės perkirto kabelius Field 
pastate miesto centre. Nesutin
kant derybininkams, nesimato 
greitos streiko užbaigos.

NUOSTOLINGAS
IEŠMININKŲ STREIKAS

Iešmininkai jau antra savaitė 
kai streikuoja prieš Chicago 
Beit geležinkelį aptarnaujantį 
ir pristatantį žaliavas 310 įmo
nių. Dėl žaliavų trūkumo kai- 
kurios įmonės turėjo atleisti 
darbininkus. Priskaitoma, kad 
be darbo liko iki 6,000 asmenų. 
Chicagos prekybos sąjunga spė 
ja, kad darbo produkcijos su
mažėjimas miesto ekonomijai

MUZIEJUS NUPIRKO 
PATALPAS

Prieš 9 mėnesius įsteigtas 
Contemporary meno muziejus 
už $150,000 nupirko iki šiol nuo
mojamas patalpas 237 E. Onta- 
rio st. Už nuomą metams mokė
davo $45,000.

X Adv. Antanas Lapinskas 
rugpiūčio 24 d. 8 v. v. Jaunimo 
Centre išsamiai nušvies didžio
jo Amerikos lietuvio Antano 
Olio gyvenimą ir veiklą. Visi 
kviečiami atsilankyti ir išklau
syti. Įėjimas nemokamas, (pr.)
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Draugotradicinispiknikas-gegužinė
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO MĖN. 1 DIENĄ, 12-tę VALANDĄ

BUČO SODYBOJE
Willow Springs, Illinois. Vieta pasiekiama Archer Ave., Willow Springs Rd. ir German Church Rd.

Pikniko metu veiks gausi lietuviškų valgių virtuvė ir bufetas su įvairiais gėrimais. Bus ir vaikams sudarytos sąlygos laiką praleisti 
linksmai. Pikniko-gegužinės tikslas: sudaryti sąlygas Chicagos ir apyl. lietuviams pabendrauti, taipgi paremti dienr. Draugą ir liet. knygą

KONVENCIJŲ MIESTAS
Chicaga giriasi esanti kon

vencijų miestu. Čia įvyko 25 
prezidentinės konvencijos, kurių 
9 suruošė demokratų, 14 respub 
likonų ir dvi progresyvistų par
tijos.

PRAMATYTAS BIUDŽETAS 
IR DIDESNI 1970 MOKESČIAI

Pramatomas 1969 m. miesto 
biudžetas galį siekti 323 mil.
dolerių, 17 mil. 
negu 1968 m.

dolerių daugiau 
sąmata. Jeigu

toks biudžetas būtų priimtas, 
tai reikštų, kad 1970 metais už 
1969 m. mokesčius tektų mo
kėti 17 centų daugiau už kiek
vieną $100 nuosavybės vertės. 
Šįmet už $100 mokama $5.78.

CIBULIŲ AUGINIMAS
Pietinėje Cook apskrities da

lyje prie Lansing, South Hol- 
land ir Chicago Heights kasmet 
užauginama apie 600,000 bušelių 
cibulių. Viename 60 akrų skly
pe galima užauginti iki 23,000 
bušelių. Dabartinė rinkos kaina 
$2.75 už bušelį.

IS ART! III 101,1
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. R. Viskanta,
Universiteto mechanikos inži
nerijos profesorius, nuo šių 
mokslo metų rudens ketvirčio 
yra pakviestas praleisti savo 
sabatines atostogas (1968 — 
1969 mokslo metais) Kaliforni
jos Universitete, Berkeley kaip 
Russeil S. Springer mechanikos 
inžinerijos profesorius. Rugpiū
čio mėnesio gale jis su savo 
šeima persikelia gyventi į Ber
keley, Kalifornija. Nuo rugsėjo 
mėnesio 1 dienos jo adresas bus 
1963 Yosemite Road, Berkeley, 
California 94707.

__ Antanas Skirtus, “Lietu
vių Dienų” žurnalo leidėjas biz
nio reikalais mėnesiui išskrido
į Europą. Pramato lankytis Eu-1 Tačiau estai ir lietuviai stengė-
ropos lietuvių studijų dienose. 
Kartu keliauja ir žmona.

— Leonardas Valiukas, “Į 
Laisvę” žurnalo redaktorius, ap
lankęs Washingtoną, New Yor- ir Šalkausku. Lietuvių parodos l rinkusiems labai gerą įspūdį,

DALYVAUKIME III PASAULIO 
LIETUVIU BENDRUOMENĖS SEIME!

Lietuvos nepriklausomybės at 
statymo 50-tieji sukaktuviniai 
metai eina jau prie pabaigos. 
Juos pradėjome su Kultūros 
kongresu, ba;gsime su Teatro 
festivaliu. Šiuos jubiliejinius 
metus švenčiame su ryžtu, kad 
greičiau priartinus Lietuvos 
vergijos galą.

Laukiame III Pasaulio Lietu
vi!) bendruomenės seimo. Jo die
nos jau č'a pat. Seimo pasise
kimas priklausys nuo mūsų vi
sų. Ką šiemet jau esame pada
rę, ištęsėkime iki galo, kad ir 
likusieji du dideli įvykiai — sei
mas ir Teatro festivalis — pra- 
e'tų kuo geriausiai.

Seimo rengėjai iš mūsų mažai 
ko tenori — prašo atvykti į sei
mą ir dalyvauti visuose jo pa
rengimuose. Kas negalėtų da
lyvauti seime, tas tegu priside
da prie jo pasisekimo savo pi
nigine auka. Seimas turi būti 
gausus dalyvių skaičiumi, pras
mingas savo turiniu, nutarimais. 
To norime ir to siekiame mes 
visi. O rengėjai ir programos 
atlikėjai — jų yra kelios dešim
tys — seimo Reikalui paskyrė 
daugybę savo laisvo laiko va
landų, dirba be jokio atlygini
mo, kad tik seimas būtų įspū
dingas. Todėl, miela tautiete ir 
mielas tautieti, išklausykime 
kvietimo ir gausiai dalyvauki
me seime.

Ką seimas duos moraliai, ma
nau, visi gerai suprantame, ir pagalba reikalinga. Pastaruoju

šiems vyrams labai rūpi P,L.B problemos. III seimo reikalais tariasi 
(iš k.): Komiteto garbės pirm. prek. J. Balkūnas, PLA bendr. pirm. 
J. J. Bachūnas ir prezidiumo pirm. J. Šlepetys. Nuotr. R. Kisieliaus.'

ką, Detroitą, Chicagą, ir LFB
Purdue Dainavoje, sugrįžo į

Los Angeles. VVashingtone darė 
žygių, kad pavergtų tautų klau 
simas būtų įjungtas į Respub-. na|o dalį paskyrė 
likonų partijos konvencijos pro- Į latviams įr estams,
graminį pasisakymą. L. Valiu
kas turėjo kvietimą dalyvauti 
ir pačioje respublikonų konven 
cijoje, bet dėl laiko stokos ne
galėjo.

— Seattle, Wash. ir apylinkė
se gyvenantieji lietuviai, lat
viai ir estai, minėdami 50-ties 
metų nepriklausomybės atgavi
mo sukaktį, suruošė miesto Kul 
tūrinio centro salėje savo festi
valį. Kadangi latvių Seattle gy
vena daugiausia (apie 600), jie 
ir parodė daugiau iniciatyvos.

si irgi duoti ką nors gražesnio. 
Čia daug pasidarbavo Seattle 
Lietuvių Bendruomenės sky
riaus valdyba su Girdauskaite

čią to klausimo aiškinti nerei
kia. O ką seime pamatysime, 
yra jau paskelbta visuose laik
raščiuose.

Kaip JAV LB tarybos prezi
diumo pirmininkas nuoširdžiai 
kviečiu visus į HI Pasaulio Lie
tuvių bendruomenės seimą. Sei
mas vyks 1968 m. rugpiūčio 
30—31 ir rugsėjo 1—2 dienomis 
New Yorke, Statler viešbutyje.

Juozus Kapočius

Chicagoje 

ir apylinkėse
CICERO, ILL.

— Dr. Kisielius, mūsų koloni
jos mielas gydytojas, atosto
gauja. Jį pavaduoja dr. F. V. 
Kaunas, ir šiaip jau medic. pa
galbos reikalingus.

— Stepas Paulauskas, žino
mas mūsų kolonijos veikėjas, 
drauge su savo miela žmonele 
atostogas leidžia prie gražaus 
ežero Indianos valstybėje.

— Juozas Kreivėnas, moky
tojas, muzikas ir žinomas kul
tūrininkas, atostogauja ir lai
kosi savo namuose, prie savo 
bibliotekos, kuri yra didžiulė ir 
labai įdomi.

— Antanas Martinonis pras
mingai leidžia pensininko die
nas, padėdamas visiems, kam jo

lys

eksponatais daugiausia rūpino
si p. Girdauskaite, kuri pati tu
ri daug tautodailės dalykų ir 
ypačiai gražaus gintaro, nese
niai gauto iš Lietuvos.

Apie šį pabaltiečių festivalį 
jau liepos 14 d. “The Seattle 
Times” savo sekmadieninio žur- 

lietuviams, 
Tai buvo 

pabaltiečių 
šventę, kuriai net ir žurnalo 
viršelį papuošė didele spalvota

Ltvjarr
a/ir kvieslys į

nuotrauka, kurioje su tautiniais
drabužiais stovi lietuvaitė, lat- — Žuvėdra sustabdė didžiulį 
vaite ir estukė. Buvo ir daugiau sprausminį lėktuvą. Pan Ame- 
įdėtų nuotraukų iš rengiamos' rican Airline sprausminis lėk- 
parodos, kaip gintaro, sidabro, tuvas, skridęs į Detroitą ir Chi-
audinių ir kt.

Latviai pasirodė su choru; lat
vė pianistė paskambino porą 
kūrinių. Estai pasirodė su mer
gaičių gimnastika ir tautiniais 
šokiais.

Lietuviams į pagalbą atvažia
vo iš Kanados Vancouverio 
tautinių šokių grupė - “Atžaly
nas”. Visi šokėjai padarė susi

metu ruoSiasi važiuoti J savų 
seną gyvenvietę R. L, kur pra
leido savo jaunąsias dienas.

_  A. a. Estelle Lauraltlenė,
po ilgos ir sunkios ligos mirusi 
Demote, Ind., kur gyveno jos 
sūnus Ben Lauraitis su šeima, 
buvo atvežta į Chicagą ir palai
dota Šv. Kazimiero kapinėse. 
Kan. A. Zakarauskas pasakė 
gražų pamokslą.

_  Antanas Balčiūnas, kaip
pranešama iš Indianos, sunko
kai serga. Ilgus metus jis gy
veno kolonijoje, buvo veiklus 
Kareivių dr-jos narys. Serga ir 
Paul Pugžlys. Linkime sustip
rėti. Cicero D.

OKUP. LIETUVOJ
— Lietuvaitė St. Sudeikytė 

iš N. Akmenės Oriole (Rusijo
je) įvykusiose sklandymo rung 
tynėse pasirodė geriausia, lai
mėdama visos Sovietijos geriau 
sios sklandytojos — čempionės 
vardą. Jai buvo įteiktus aukso 
medalis. Vyrų varžybose kaunie 
tis V. Žukas užėmęs H ivietą 
ir gavęs sidabro medalį.

— Kauno ąžuolyno apsaugas 
klausimas vėl keliamas Ok. Lie
tuvos spaudoje. Pagal naują ar
chitektų J. Putnos ir P. Girg- 
džio projektą sporto stadionas 
turėtų būti praplečiamas, pa
statant nepilno ovalo (2/3 lip- 
sės) stadiono tribūnas, kūnų 
aukštis siektų 11 m., o viso sta
tinio ilgis 200. Reiktų iškirsti 
daugybę ąžuolų ir ąžuolynas 
netektų savo grožio bei apim
ties. Prieš šį projektą pasisakė 
grupė kultūrininkų. Ypač srnar 
kiai naują projektą puola prieš 
keletą metų iš Australijos grį
žęs arch. V. Žemkalnis, siūly
damas stadioną iš įviso iš Kau
no miesto ribų iškelti,kad su
darkytas ąžuolynas nevirstų 
“Kauno gėda”.

— Lietuviai irklininkai, Mas
kvoje įvykusiose rungtynėse 
dėl Sovietijos čempionato, lai
mėjo II vietą aštuonirklių val
čių finale. Iš viso Lietuvos irk
lininkai iš Maskvos atsivežę 5 
aukso ir 9 sidabro medalius. 
Z. Jukna ir A. Bagdonavičius 
Sovietijos čempionais tapę jau 
dešimtą kartą. Spauda paskel
bė ir mūsų sportininkų atvaiz
dus. Ant jų uniformų išsiūtas 
tik vienas žodis — LIETUVA.

— Palangos vasarvietė šią 
vasarą ypač gausiai buvusi ru
sų turistų lankoma. Jų skaičius 
siekiąs 150,000, o šeštadieniais 
ir sekmadieniais net 200,000. 
Lietuviams reikią labai pasi
tempti, kad galėtų tokią gau
sią alkaną armiją išmaitinti. 
Vien tik ledų jie kasdien suvul- 
gą daugiau kaip 4 tonas; su- 
valgą Klaipėdos pieno kombi
nato gamyklos sviestą ir kitus 
produktus.

cagą, buvo rugpiūčio 13 d. pri
verstas grįžti į Glasgowo Prest- 
wick aerodromą, kai žuvėdra 
smogė į lėktuvo motorą, smar
kiai jį sužalodama.

nes jauni, miklūs ir gerai susi
vokę. Daug kas domėjosi ir jų 
tautiniais drabužiais. Pašoko 
Kalvelį, Kubilą, Lenciūgėlį ir 
Malūną. Publikai daugiausia 
patiko malūnas.




