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Buvęs, laisvėjimo tarpsnyje, Če
koslovakijos prezidentas L. Svobo- 
da — jį vėl pakeis A. Novotny?

TAUTA PRIEŠINASI OKUPACIJAI
Prahoje vis trata šūviai, puolami šarvuočiai, gyventojai demonstruoja prieš įsiver
žėlius — Kviečiamas partijos suvažiavimas — Ultimatumas okupantui: pasitraukite 
arba šiandien teks skelbti visuotiną streiką — Visas pasaulis, ir komunistai, smerkia 
Maskvos agresiją.

PROTESTAI
VISAME
PASAULY

Wilson: tragedija visam 
pasauliui

LONDONAS. — Britų min. 
pirm. H. Wilson pabrėžė, kad 
Maskva pažeidusi J. Tautų 
IChartą ir visus tarptautinės 
elgsenos dėsnius. Jo žodžiais, 
“tai ne tik Čekolovakijos, bet 
ir viso pasaulio tragedija”. 
Pasaulyje nenutyla protestai

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle apgailes
tavo sovietų vykdomą “blokų 
politiką” Europoje ir pažymėjo, 
kad Prahos įvykiai reiškią “puo 
limą prieš draugiško krašto tei
ses bei likimą”.

BONNA. — Kancleris K. G. 
Kiesinger buvo sukvietęs specia
lų ministerių kabineto posėdį. 
Norvegijoje atostogavęs vice
kancleris ir užsienio reikalų va
dovas W. Brandt skubiai išvy
ko į V. Vokietiją.

DELHI. — Min. pirm. I. Gan- 
dhi pirmą kartą griežtai pasi
sakė Maskvos adresu. Ji rei
kalauja: daliniai nedelsiant tu
ri būti atitraukti.
Protestai ir Afrikos kraštuose

KINSHASA, Kongo. — Kon- 
,go vyriausybė paskelbė: ji at
šauksianti visus studentus, ku
rie studijuoja kraštuose, daly
vavusių Čekoslovakiją užimant.

Tik vienas kraštas -— Sirija 
oficialiai paskelbė, sutinkanti, 
kad Maskva su kitais buvusi 
“Prahos valdžios bei partijos 
pakviesta”.

PARYŽIUS. — Paryžiuje už
vakar įvykusiame Washingto- 
no ir Hanojaus delegacijų pa
sitarime ir vėl nepasiekta jo
kios pažangos.

Kubos pabėgėliai numato de
monstruoti demokratų suvažia
vimo metu Chiragoje.

Įsiveržėliai (užima kraštą, 
bet nelaimi

Jau praslinko dvi Kremliaus 
sugalvotos bei įvykdytos inva
zijos dienos ir vakardienos pra
nešimai liudijo: krašto gyven
tojai atkakliai priešinasi oku
pantams, kova prieš priešo tan
kus, šarvuočius, paskirus dali
nius vakar vyko ne tik Praho
je, bet ir kituose miestuose, 
kaip Pilsene. Net ir Maskva va
kar paskelbė, kad vyksta “pa
vo jin gi veiksmai

Toji pati Maskva, per savo 
garsiakalbį, “Pravdą”, pasmer
kė A. Dubčeką, nes jis esąs 
“komunizmo idealų išdavikas”. 
Jis pats sovietų buvęs išvežtas 
nežinoma kryptimi. Prahoje į- 
vestas draudžiamas laikas.
Tūkstančiai prieš okupantus
Prahoje veikė slaptas radijo 

siųstuvas. Prezidentas L. Svo- 
boda radijo keliu reikalavo: sve 
timi daliniai turi pasitraukti. 
Kitomis žiniomis, Svoboda bu
vęs namų arešte. Krašto nuo
taikas, rūstybę liudijo Prahos 
aikštėje .susirinkusi 20.900 mi
nia, šaukusi: "Žudikai, keliau
kite namo, paleiskite Dubčeką”.

Daugelyje Prahos vietų buvo 
girdėti šūviai, degė pastatai.
.šiandien numatytas visuotinas 
streikas. Buvo aišku, kati Mask 
vos įsiveržėliai susidūrė su prie 
šiškomis nuotaikomis. Taip pat 
ryškėjo, kad okupantas bus už
ėmęs visą kraštą, tačiau jis ne
buvo laimėjęs.

' Pasaulio viešoji nuomonė Va 
karuose ir kai kuriuose komu
nistinio režimo kraštuose smer 
kė žygį, daug kur kilo demons
tracijos, buvo deginamos so
vietų vėliavos. Rumunai ir ju
goslavai jau kalba apie kariuo
menės mobilizavimą. J. Tautų 
Saugumo Taryba užvakar ir 
vakar posėdžiavo, sovietai de
legatų buvo pasmerkti. Kilo Į- 
sitikinhnas, kad Maskva savo 
agresija bus neatitaisomai pa
kenkusi ir sau ir pačiam ko
munizmui Laukiama dar dides
nių plyšių komunizmo stovyk
loje.

Pasipriešinimas tebevyksta, 
šimtai sužeistų

PRAHA. — Į kraštą yra įsi
veržę šimtai tankų, šarvuočių,
tačiau ir pati Maskva pripa- įsiverž’mą, nepaprastai nutei- 
^šjsta, kad gyventojai reiškia ( kia gyventojus. Išvada — oku-
-------------------------- -------------- ' pantui sunku rasti Kvislingus

l ir sulipdyti iškamšinę, Mask- 
' vai aklai paklususią valdžią.

Sovietams sunku rasti pakai- 
1 talą Dubčekui. Tiesa, iš 110 ko
munistų partijos centro komite
to narių atsirado septyni, pa
sirengę kalbėtis su okupantu. 
Prie jų prisijungęs ir vienas 
buvęs Dubčeko rėmėjų — Va- 

•culik. Jie buvo susitikę su ka
riniais vadais viename centri- 

’ nių Prahos viešbučių. Kitomis 
, žiniomis, keli partijos nariai ta- 
’rėsi sovietų ambasadoje. Slap- 
I tasis radijo siųstuvas įspėjo — 
neikite į pasitarimą, tai gali 
būti spąstai.

Ultimatumas okupantui: 
■pasitraukite, skelbsime streiką

Prahos miesto centre, šv. Vaclovo aikštėje - užpuolikų tankai slenka, 
gyventojai juos sutinka neapykantos žvilgsniais, su plytomis ir “Moloto
vo kokteiliais.’’ ,

Jugoslavijos prezidentas, maršalas 
Tito, griežtai pasmerkęs Maskvos 
unurto žygį.

didelį pasipriešinimą. Daugiau
sia susidūrimų su okupantais 
buvo Prahoje. Paskutinėmis ži
niomis, žuvusių skaičius siekiąs 
23, jų tarpe buvo keli sovietų 
kariai. Kitas miestas, be Pra
hos, kur žuvo apie 10, buvo 

:Slovakijos Košice, gi paskuti
nėmis žiniomis su okupantu 
kovojama ir Pilseno mieste. Su
žeistųjų skaičius vakar siekęs 
apie 200.

Ypatingai aktyvus čekų ir 
slovakų jaunimas. Jis su sunk- 

Jvežimiais važinėja miestų aikš
tėmis, tautines vėliavas iškėlęs. 
Pasigirsta šūkiai: “Svoboda, 
Dubček”. Svoboda — preziden
to pavardė, bet ji reiškia ir lais 
vę.

Pasitarimai viešbutyje ir 
Sovietų ambasadoje?

Jau pirmos dienos liudijo, 
kad okupantui nepaprastai sun
ku sudaryti Maskvai priimti
ną vyriausybę. 8 su viršum mė
nesių Dubčeko režimas su jo 
reformomis buvo apjungęs gy
ventojų sluoksnius. Antra, ka
rinė invazija, priminusi nacių

Vakarų karinės jėgos Europoje
JAV daliniai Europoje

Washington.— Sovietų inva
zija įvykdyta tuo metu, kai J- 
A.V dalinių skaičius bei pajė
gumas Europoje buvo nusmu
kęs. JAV karių skaičius V. Vo
kietijoje pastaruoju metu siekė 
200,000 vyrų ir jis, ligi rugsė
jo 30 d. numatytas dar labiau 
susiaurinti. Berlyno krizės me
tu, 1961 m. amerikiečių karinių 
dalinių skaičius Europoje siekė 
273,000. Panaši padėtis ir avia 
cijos srity. Kaip pastebi AP 
agentūra, ir dėl JAV 'dalyvavi
mo Vietnamo kare, Amerikos 
vadams įsikišti į krizę Euro
poje — visiškai nepriimtinas 
reikalas.

Nei karinių, nei moralinių 
įsipareigojimų

niai pabrėžia, kad JAV netu
rinčios jokių karinių įsipareigo 
jimų Čekoslovakijos atžvilgiu. 
Tas pats liečia ir moralinio po
būdžio įsipareigojimus. Ameri
kiečiai net pastebi, kad Čekoslo 
vakija, komunistų kraštas, bu
vęs nemažiau Amerikai priešiš

kas, kaip ir kiti to režimo kra
štai.

JAV karo vadai pareiškė nuo 
monę, kad čekoslovakams prie
šintis sovietų bei jų sąjungi
ninkų kariniams daliniams bū
tų savižudėliškas žygis. Pagal 
paskutinius duomenis, Čekoslo
vakijos kariuomenė turėjusi 
apie 175,000 vyrų, 14 divizijų.

Tuo tarpu sovietų armija tik 
R. Vokietijoje turi 20 divizijų, 
dar keturias Vengrijoje ir dvi 
Lenkijoje. Tik R. Vokietijoje 
sovietai turi 900 lėktuvų. Tuo 
tarpu čekoslovakai iš viso turi 
600 lėktuvų - naikintuvų, dau
giausia seno tipo MIG lėktu
vų.

Šiuo metu, po įvykių Čeko
slovakijoje, dar neturima žinių 
apie tai, ar JAV kariniai dali
niai Europoje būsią toliau ap
karpyti. Invazijos dieną tiems 
daliniams nebuvo paskelbta pa
rengties ar kitokia pa'dėtis.

BONNA. — Vak. Vokietijos 
kancleris K. G. Kiesinger vie
nas pirmųjų pasmerkė Mask
vos įvykdytą Čekoslovakijos 
okupaciją.

PRAHA. — Vakar Prahos 
Į aikštėje įvykus 20.000 gyven- 
! tojų demonstracijai, tuo pačiu 
I metu buvo susirinkę laisvi par
tijos prezidiumo nariai ir prof
sąjungų vadovybė. Jie paskel
bė ultimatumą: Maskvos oku
pantai privalo, ligi penktadienio, 
apleisti kraštą. Priešingai, pa
brėžta, krašte skelbiamas vi- 

i suotinas streikas. Jis turėtų į- 
vykti šiandien, penktadienį.

A. Dubčeko ir dar trijų par
tijos narių likimas nežinomas. 
Be Dubčeko, partijos prezidiu
mo pastate buvo arešte laikomi

Ligšiolinis Čekoslovakijos min. pir
mininkas. O. Černik esąs suimtas 
drauge su kitais laisvėjimo režimo 
vadais.

šie trys: parlamento pirminin
kas J. Smrkovskis, J. Spacek 
ir F. Kriegel. Pagal Vakaruose 
gautas žinias, sovietų karių jie 
buvę išvežti nežinoma krypti
mi. Vakardienos “Pravda” Dub
čeką laiko ne tik komunistinių 
idealų išdaviku, bet ir vadova
vusiu tariamai partijos mažu

mai, kuri palaikiusi sovietinį 
baubą — “kontrrevoliuciją”. 
Kitomis žiniomis sovietų kariai 

'.suėmė dar ligšiolinį min. pirmi
ninką O. Čemiką ir C. Cesar 
— šis pastarasis slaptojo siųs
tuvo žiniomis, buvęs pagrob
tas.

Kviečiamas partijos 
suvažiavimas

PRAHA. — Vakar gauta ži
nių, kad numatoma skubiai su
kviesti kom. partijos narių su
važiavimą.

Savo ruožtu, esama žinių, 
kad okupanto kariniai vadai pa
skelbė: čekoslovakai turį su
daryti vyriausybę, nes, priešin
gai, gali tekti krašte įvesti ka
rinį režimą.

Sportininkai prieš Maskvą
Ryšium su įvykiais Čekoslo

vakijoje, Švedija, Norvegija ir 
Danija paskelbė nesutinkančios 

į dalyvauti sporto varžybose su 
Į Sovietų S-gos ir R. Vokietijos 
, sportininkais.

Popiežius: venkite 
smurto

Popiežius pareiškė gilų rūpestį
ROMA. — Prieš išskrisdamas 

į Eucharistinį kongresą Bogo- 
! toje, popiežius Paulius VI pa
reiškė, išvykstąs kupinas “gi
laus susirūpinimo” dėl įvykių 
R. Europos krašte. Jis pažymėjo 

i — atsisakytų nuo savo kelio
nės į P. Ameriką, jei tai pri
sidėtų išvengti padarinių, ku
riuos “lengva numatyti”.

Popiežius pasisakė prieš 
j smurtą, kurio, esą, būsią ga- 
! Įima išvengti. Vatikane paskelb 
j ta, kad popiežius, būdamas Bo- 
į gotoje, melsis už Čekoslova
kiją.

Popiežius Bogotoje
BOGOTA, Kolumbija. — Po

piežius Paulius VI atskrido į 
Bogotą. Nusileidus jį sveikino 
tūkstančiai tikinčiųjų.

Atst. Rūmų narys R. Pucins- 
ki kreipėsi į prez. Johnsoną, 
kviesdamas nutraukti diploma
tinius santykius su Sovietų Są
junga ir kitais kraštais, daly
vavusiais Čekoslovakiją uži
mant. Esą, reikia prieš tuos 
kraštus panaudoti diplomatines 
sankcijas.

Kaina 10 & Nr. 199

Rugpiūčio 21 diena Prahoje - dega sovietinis šarvuotis, jaunimas žy
giuoja su tautine vėliava.

Protestai, demonstracijos pasauly

KALENDORIUS
Rugpiūčio 23 d.: šv. Pilypas 

Ben, šv. Donvina, Ringėla, 
Grauda.

Rugpiūčio 24 d.: šv. Baltra
miejus, šv. Aurėja, Jaunutis, 
Aušrinė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
šilta, drėgna, temp. sieks 90 
ir daugiau 1. F., ryt — be pa
kitimų, galimas lietus.

Saulė teka 6:07, leidžias 7:39.

Komunistai prieš
Maskvos agresiją

Komunistų partijos skyla
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

komunistų partija pirmą kar
tą viešai paskelbė nesutinkanti 
su Kremliaus vedama krypti
mi.

Partija pareiškė nepritarianti 
invazijai — ji buvusi “staig
mena”. Italų komunistų parti
ja, didžiausia Vak. Europoje, 
tarė esanti “giilai pasipiktinu
si” ir dar pridūrė, pritarianti 
liberalinėms reformoms Praho
je.

Demonstracijos pasauly
Įvairių kraštų sostinėse pa

sauly ties sovietų atstovybėmis 
įvyko gyventojų demonstraci
jos. Jos buvo Tokio, Londone, 
Rio de Janeiro, Buenos Aires. 
Japonų socialistų partija rei
kalauja, kad Varšuvos sutarties 
daliniai turi būti atitraukti. 

Sovietus smerkia 
J. Tautose

J. TAUTOS. — J. Tautų Sau
gumo taryba vakar ir užvakar 
svarstė Čekoslovakijos klausi
mą. Posėdžiai pasižymėjo žodi
nėmis dvikovomis. JAV delega
cijos pirm. G. Bali griežtai smer 
kė Maskvos invaziją ir Tarybos 
narius kvietė skubiai veikti bei 
priimti sovietus smerkiančią 
rezoliuciją. Bali palygino sovie
tų smurtą su 1938 m. įvykdyta 
Hitlerio invazija. Čekoslovaki
ja buvo ir yra dviejų tironijų 
auka. Bali pažymėjo, kad so
vietų sąjungininkams tenka gy 
venti, pasirenkant: arba Mask
vai pritarti arba — žūti.

Sovietų delegatas J. Malik il
gais išvedžiojimais plūdo taria
mus “imperialistus” ir aiškino, 
kaip sovietai buvę “Prahos 
kviesti” pagalbon. Jo teigimus 
paneigė čekoslovakų atstovas 
Jan Muzik, pateikęs iš Prahos, 
radijo keliu, gautus tris doku
mentus — iš jų seka, kad re
žimo vadai nežinoję apie sovietų 
žygį ir skatinę įsiveržėlius ap
leisti kraštą.

JAV-bes posėdyje rėmė: An
glija, Prancūzija, Kanada, Da
nija, Paragvajus ir kiti kraštai.

D. Rusk vakar spaudai pa
reiškė, kad pasaulio visuotinas 
pasipiktinimas sovietų žygiu 
Čekoslovakijoje, gali būti, pri
vers okupantus apsigalvoti ir 
atitraukti jo karinius dalinius.

N. Rockefelleris, po susitari
mo, Nevv Yorke, su R. Nixonu, 
pareiškė remsiąs Nixono kan
didatūrą visame krašte.

Vietname priešas numušė 9 
JAV helikopterius.

Rumunija skelbia kariuomenės 
mobilizaciją

BUKAREŠTAS. — 10.000 ru
munų, susirinkusių ties parti
jos būstine demonstravo prieš 
sovietų žygį. Partijos vadas ir 
krašto prezidentas Ceausescu 
pabrėžė, kad karinės invazijos 
pateisinti neįmanoma. Esą, “ne
suprantama, kaip socialistinis 
kraštas gali pažeisti kito kraš
to suverenumą”. Paskutinėmis 
žiniomis, Rumunija nutarusi 
mobilizuoti karines jėgas.

Tito su partijos prezidiumu 
sovietų žygį pasmerkė kaip ag
resiją. Demonstracijos Jugosla
vijoje uždraustos, nes jos ga
linčios sukelti “rimtas provo
kacijas”. Kariuomenės mobili
zacijos reikalą svarstė ir jugos 
lavai.

Čekoslovakai JAV
protestuoja

Kaip atsilieps laisvasis 
pasaulis?

Chicaga. — Čia veikiančios 
Čekoslovakų tautinės tarybos 
(Cicero, III.) Amerikoje valdy
ba išsiuntė telegramą prez. 
Johnsonui, prašydama, kad J- 
AV įsikištų į kilusią krizę ir 
klausimą iškeltų J. Tautose. 
Telegramoje pabrėžta: "Viskas 
dabar priklauso nuo to, kaip 
atsilieps laisvasis pasaulis ir, 
svarbiausia, kaip reaguos prez. 
Johnsonas. Jei nebus nieko pa
daryta, tai kalėjimai ir vėl bus 
perpildyti ir vėl atsiras kartu
vės. Baisiausia, tai, kad šaunūs 
laisvėjimo vadai bus nubau
sti.”
JAV nenumatančioH panaudoti 

karinę jėgą
I WASHINGTONAS. — Valst. 
'sekr. D. Rusk vakar pareiškė, 
-kad JAV-bės turinčios įsiparei
gojimų Pietryčių Azijoje. Tai ne 
reiškia, kad tuo pačiu metu A- 
■merika galinti kariniai reaguo
ti į įvykius kitose pasaulio da
lyse.

G. Bali, JAV atstovas J. Tautose 
Maskvos žygį pasmerkęs J. Tautų 
Saugumo tarybos posėdyje, sovie
tų aiškinimus apie “pagalbos pra
šymus” pavadinęs apgaule, dėsiąs 
pastangų sukviesti J. Tautų visu
mos susirinkimą.
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Redaguoja J. ftoUOnaa,
6641 S. Albany, Chlcago, III. 60629

PASISEKUS LAUKO TENISO TURNYRAS

Pereitą savaitgalį Marąuette Pk. 
aikštėse įvyko Chicagos lietuvių 
lauko teniso turnyras. Puikus o- 
ras, gausus dalyvių skaičius, ge
ras Vyt. Ardicko vadovavimas bu 
vo priežastys šio' turnyro pasise
kimo. i

Žaidimo atžvilgiu vos keletas 
naujų veidų nepajėgė nieko nau 
jo įnešti. Kaip ir jau visa eilė 
metų, taip ir šiemet dominavo 
tie patys veidai, tas pats žaidi
mo lygis ir tie patys laimėtojai. 
Pecilunas vėl laimėjo pirmąją 
vietą ir liko net rimčiau nepaju
dintas. Ir neatrodo, kad per se
kančius keletą metų atsiras kas 
nors, as galėtų jam rimčiau pasi
priešinti.

Galėnas lieka jaunių 
meisteriu

Jaunių grupėje dalyvių skai
čius labai mažas, o svarbiausia 
nebuvo matyti pažangos, kokios 
iš jų buvo galima tikėtis. Nauja 
pavardė Kaziūnas puikiai pasiro
dė, jau su gana švariu sviedinu
ko ųiušimu ir davė gana gerą pa
sipriešinimą R. Grybauskui, pra
laimėdamas 6-4, 6-3. Baigmėje 
Galėnas dar kartą įrodė, kad at
sargesnis žaidimas sumoje geriau 
apsimoka ir nugali R. Grybaus
ką 6-4, 6-4. Pats žaidimas buvo 
gana gero lygio, gyvas ir per
mainingas. Galėnas, perėjęs iš 
gynimosi į kiek ofensyvinį žaidi
mą, savo stipriu šervavimu ir aš
triu smūgiu iš dešinės pusės iš
tempė pelnytą pergalę.

Vytautas ir Rolandas 
Grybauskai laimi dvejetą

Net 7 poros dalyvavo dveje
to varžybose. Visa eilė kovų bu
vo permainingos ir neaiškios iki 
paskutinio sviedinuko padavimo. 
Įdomiausios pirmojo rato rung
tynės ir neblogo lygio buvo tarp 
Markulio — Kvanto ir Bačinsko
— Rago. Pirmieji sunkiai išplė
šia pirmąjį setą 6-4, tačiau an
trajame kiek pasimeta ir Bačins- 
kas su Ragu žaisdami be klaidų 
laimi net 6-0. Trečias setas duo
da ilgą ir įdomią kovą, ir paga
liau pergalė atitenka Markuliui
— Kvantui 8-6. Kita dviejų va
landų kova vyko tarp Kauno — 
Vasio ir Galėno — Kaziūno. Kiek 
silpnesnės lygiu, bet nemažiau į- 
domios, rungtynės baigėsi jaunų 
jų Galėno — Kaziūno pergale 
5-7, 9-7, 7-5. Pusiaubaigmėje a- 
beji laimėtojai, jau fiziniai išsi-i 
sėmę, nebepajėge parodyti jo
kio pasipriešinimo. Tuo būdu į 
finalą, kaip ir pereitais metais, 
patenka Pecilunas — Juodikis ir

Rusų tankams įsiveržus per sieną, 
Čekoslovakijoj buvo nemaža ir a- 
merikiečių. Tarp jų buvo ir aktorė 
Shirley Temple Black, kuri čia ma
tyti vienoje krautuvėje heapžiūrin- 
ti brangakmenius.

Grybauskai (tėvas ir sūnus). Pir 
masis setas pradedamas gana at
sargiai, apylygė kova tęsiasi iki
5- 5, kol pagaliau Peciltmo tiksi 
lūs ir aštrus žaidimas prie tink
lo ištempia setą 7-5. Antrajame 
kova panaši, gal kiek daugiau 
Grybauskams pereinant į puoli
mą, ypač kai Rolando šėrva- 
vimas pasidarė kiek pastovesnis 
ir aštresnis. Tai nulemia ir setą 
jų naudai 6-4. Trečiajame sete 
Rolando inspiracija ir noras lai
mėti galutinai pakerta Peciltmo 
— Juodikio žaidimą ir nulemia 
užtikrintą ir puikią pergalę 6-1.

Vienete Pecilunas neįveikiamas

Didžiausias dalyvių skaičius, 
koks iki šiol panašiuose turnyruo 
se yra buvęs, išsirikiavo vieneto 
varžyboms. Pirmajame rate gan 
įdomi Kvanto T. ir Rago kova 
baigėsi pirmojo pergale 6-2, 6-4. 
Reikia pastebėti dr. Rago padary 
tą pažangą, betrūksta tik kiek aš
trumo smūgiuose. Įdomiausios ta 
čiau šio rato rungtynės buvo tarp 
Bačinsko ir Markulio. Smarkus 
Markulio serva"viinas ne'r kiek 
nenugąsdino Bačinsko, kurio tiks 
lesnis žaidimas lemia jam pirmą
jį setą 6-4. Antrajame Markulis 
pradeda pulti prie tinklo ir iš
tempia setą 6-3, tačiau tretysis 
Vėl priklauso Bačinskui, kartu ir 
galutina pergalė. Antrajame ra
te Ardickas lengvai tvarko R. 
Grybauską, laimėjusį prieš Bag
doną 6-4, 6-1, o V. Grybauskas 
laimi prieš Bačinską 6-2, 6-2. 
Šio rato geriausias žaidimas ir 
atkakliausia kova vyko tarp Kva
nto T. ir Juodikio. Abiejų žaidi
mas visiškai tas pats. Geras gy
nimasis, o puolimas paremtas 
vieninteliu aštriu smūgiu iš deši
nės. Skiriasi tik stiliai. Pirmasis 
setas lygus. Kiek mažiau Juodi
kio klaidų jam ir nulemia sėtą
6- 4. Antrajame Kvantas 90 pro 
Centų kamuolių ima iš dešinės 
pusės ir juos siunčia tai į vieną 
tai į kitą kampą, laimėdamas se
tą net 6-0. Trečiajame kova vėl 
išsilygina ir laimėtojas neaiškus 
iki pat paskutinių’smūgių. Kvan
tas neatleidžia ir pagaliau su 
pasitikėjimu ištempia pergalę 6* 
4/ Šios rungtynės igal tir feus šio 
turnyro vienintelė staigmena.

Pusfinaliuose kovų nebėra. Kva 
ntas neprilygsta Peciluno klasei, 
jo aštrūs smūgiai čia randa at
sakymą. Čia jis pats jau vaiko
mas po kampus. Pecilunas lai
mi 6-1, 6-2. Kitoje pusėje Ardic
kas Grybauskui geriau priešinusi, 
ir savo tiksliu žaidimu sukelia į- 
domių momentų. Tačiau Gry
bausko aštresnis puolimds prie 
tinklo jam užtikrina ir pergalę 
6-4, 6-3.

Baigminis žaidimas tarp Pe
ciluno ir Grybausko ‘tą pačią die 
ną neturėjo įvykti, nes abu jiiu 
buvo žtiidę po trejas dvejeto run
gtynes. Bet kadangi rungtynžs 
turėjo būti filmuojamos, tai jos 
ir įvyko. Pecilunas, žymiai geres
nėje fizinėje kondicijojė, jautėsi 
daug stipriau ir pirmąjį setą lai
mi 6-4. Antrajame Grybauskas 
pritrūksta energijos ir pasiduoda, 
PeciliunUi vedant 4—0'. Tačiau 
ir be šių aplinkybių Peciluno žai
dimas yra per daug užtikrintas 
ir tikslus, kad jo laimėjimas pa
tektų į abejonę. Galų gale jau 5 
metai iš eilės, kaip Chicagoje lie
tuvių turnyre baigmėje susitinka 
Pecilunas ir Grybauskas, ir per
galė vis atitekdavo Pecilunui. Ir 
kaip jau minėjau — dar praeis 
mažiausiai keletas metų, kol at
siras kas nors pajėgus jam paro-' 
dyti rimtesnį pasipriešinimą.

V. Gr.

Californijos kalnuose į aukščiau&'ią viršūnę Mt.VVhitney įsilipę du 
broliai ir sesuo, turį jau per 70 metų. Iš k. į d dr. E.Koehm, 75 m., 
H.Crooks, 72 m., ir Chris Haines, 77 ,m.

rį, Lituanikos klubo p-ką dr. Rin 
gų ir Vyt. Grybauską.

Visi sporto mėgėjai nepamirš
kite sekančio trečiadienio vaka
ro.

K.

LITUANICA — LIGHTNING 
2:3

Pirmosios rudens rato futbolo 
pirmenybių rungtynės — pirmo
ji nemaloni staigmena: Lituani- 
ca pralaimėjo prieš lenkų Ligh- 
tning rezultatu 2:3. Pagal žaidi
mo eigą 2:3 pralaimėjimas nėra 
jokia staigmena. Toks rezultatas 
galėjo būti ir atvirkščias, kas 
mums, žinoma, būtų arčiau šir
dies.

Lituanica bandė vesti techniš
kai gražų žaidimą (mat, filma
vo televizijai), bet kietai ir užsis
pyrusiai žaidę Lightning vyrai su 
mūšų komandos ne labai tobu- 
lbm techniškom plonybėm daug 
vargo neturėjo. Lightning koma 
nda neatpažįstamai reformuota 
ii- sustiprinta. Pirmą puslaikį H. 
Jtenigas užbaigė gražiu šūviu iš 
gražios phsuotės padarydamas 1: 
1. 1

Antro puslaiko pradžioje iš 11 
metrų baudos tas pats Jenigas 
iškišo Litu'artica į priekį 2:1. Po 
kefių minučių Lightning išlygi
no. MūsQ komandoje žymu ry
šio trūkumas tarp puolimo ir gy
nimo. Nė kieno žemėje atsidū
rusius kamuolius dažniausiai per 
ima priešininkas. Jis neretai su
sidaro progų šaudyti iš arti. Dar 
lairtiė, kad mūsų vartininkas tu
ri geresnį instinktą pasirinkti po
ziciją vartuose, negu iš jų išbėg
damas: Tačiau ir tai negelbsti — 
aštuonioms minutėms likus žais
ti, Lightning persveria 3:2. Litu
anica metė visas jėgas išlyginti, 
bet nebespėjo.

1 Komandoje žaidė: K. Micevi-

čius, K. Pūdymaitis, H. Gavė
nia, A. Jurkšaitis, J. Ringus, L. 
Lopez, J. Žukauskas, ,A. Kiemai
tis, V. Pikšrys, Henigas M. 
Mikalauskas, E. Skistimas ir A. 
Burneikis.

Rezervas prieš stiprų Lightning 
rezervą laimėjo 4:1.

ŠĮ SEKMADIENĮ PRIEŠ C.D.A.
Šį sekmadienį, rugpiūčio 25 d. 

3 vai. p.p. Lituanica žais Hermi- 
tage parke, 5900 S. Paulina, 
prieš pirmoje vietoje stovinčią 
meksikiečių C.D.A. Rezervas gi 
žais 11 vai. . •

SPORTAS LIETUVIU 
TELEVIZIJOJE

Kitą trečiadienį lietuvių televi 
zijos programoje vien sportas. 
Kaip žinome V. Adamkus mūsų 
kandidatas į Sanitary District 
Trustee, yra buvęs labai geras 
sportininkas, o vėliau ilgus me
tus dirbęs sportinėje organizaci
joje ir suorganizavęs krepšinin
kų keliones į P. Ameriką ir Aus
traliją. Jo garbei ir paramai rug
piūčio 30 d. įvyks europietiško 
futbolo rungtynės tarp Mustangs 
ir San Diego White Sox stadi- 
jono. Ryšium su visu tuo mūsų 
televizijos programoje matysime 
ištraukas iš lietuvių golfo turny
ro, pirmąjį kėlinį futbolo pirme
nybių rungtynių tarp Lituanicos 
ir Lightning ir dvejeto bei vie
neto finalus iš lietuvių lauko te
niso turnyro. Programoje girdė
site Golfo klubo p-ką inž. J. Ba

GOLFO PASAULY 
Golfo Žaidynės

Chicagos Lietuvių golfo klubo 
pievelių žaidynės, kurios yra pra 
vedamos 2 minusų sistema, artė
ja prie galo.

Dabartiniu metu dar be pra
laimėjimo žengia R. Rimkus, J. 
Kubilius ir R. Izokaitis. Su vienu 
minusu išsilaikė B. Racevičius, J. 
Baris, N. Janickas, L. Plėnys, dr. 
O. Nakas, Vyt. Vaitkus ir kiti. Ka 
dangi varžybose dalyvauja apie 
60 narių, žaidimai yra praveda
mi 4 grupėse, kurioms vadovau
ja A. Bakaitis, N. Janickas, . 
ja A. Bakaitis, N. Janickas, J. 
Kregždys ir J. Kubilius.

Komandinės varžybos

Chicagos Lietuvių golfo klubo 
komandinės ketveriukų varžybos 
prasidėjo liepos 14 d. Old Oak 
Country Club (sav. J. Lieponis). 
Tos dienos varžybų eigos filmą, 
galima bus matyti trečiadienį, 
rugpiūčio 28 d. “Lietuviai Tele
vizijoje” programoje.

Varžybose, kurios yra praveda
mos vieno minuso sistema, daly
vauja 22 dvejetai. Vieni iš favo
ritų J. Kubilius su J. Bariu “iš
krito” pačią pirmą dieną.

V.V. Adamkaus Golfo Diena
Rugsėjo 29 dieną, Gleneagles 

Country Club, Chicagos Lietu
vių golfo klubas ruošia golfo die
ną ir banketą mūsų žinomam vi
suomenininkui ir sportininkui V. 
V. Adamkui paremt. Smulkesnės 
informacijos bus skelbiamos vė
liau.

J.B.
PLAUKYMO IR LENGVO
SIOS ATLETIKOS PIRME

NYBĖS ATIDĖTOS
1968 m. Š. Amerikos Pabal- 

tiečių vyrų, moterų ir jaunių A 
kl. (16 —18 m.) lengvosios at
letikos ir visų klasių plauky
mo pirmenybės, turėjusios į- 
vykti š. m. rugpiūčio 24 — 25 
d. Toronte, yra dar kartą ati
dėtos ir įvyks rugsėjo 14 —15 
d. Toronte.

Rengėjų estų teigimu, ši da
ta yra užtikrinta ir jokių kliū
čių daugiau nenumatoma.
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Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optometriBtaa

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

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr., 
ketv. 2—5, 7—9 vai. Penkt. 2—5 Ir 
Šeštad. 10—S vai.

A88OCIATE OFTOMETRIST8 
IJetiivlškai kalba 1 i

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3421 W. 83rd St, OR S-7M4 

Tikrina akis. Pritaiko akinius b 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą. 
Uždaryta trečiadieniais.

Ofs. 735-4477, Rea PR 8-5950
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
8PEOIALYBJP — NERVU IR 

EMOCINES EIGOS 
CRAVVFORD MEDIOAL BUM. 

5449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal ■ susltarlma

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

Akušerija Ir moterų Ilgos 
6132 So. Kedzie Avė., HA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
-------------M— --------------- ■ -—r—--- -----
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpedalybS akušerija Ir moterų ligos 
2454 VVest 71št Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 

šeštad. 12—8 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospeet 8-9081
DR. JANINA JAJCŠEVIAIUS

.1 O K š A
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

VAIKU LIGOS
2656 Weet 63rd Street

Plrmad., antrad. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 v. Ir nuo 6 Iki 8 v. v. 
šeštad. ’nuo 1 Iki 4 vai.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7897 

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p p. 

Išskyrus trečlad.lėni

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

Vai., plrmad., antrad.. ketvlrtad. lt 
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. 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 liti 11 v. rytę Ir 
nuo 6-8 v. v ; penkt. nuo 9 Iki 1J v.
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu: 

Telef. RICpubUe 7-2290

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 
Vai. antrad. nuo 2—5 popiel 

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

Rezid. telef. PR 9-6786

lulius Boros laiko rankose 50,000 dol. premiją, kurią laimėjo golfo 
turnyre Harrison, N. Y. Jį sveikina jo dukra.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— JAV atviras pirmenybes, 

Colorado kalnuose, įpusėjo pir
muoju Danijos didmeisteris Bent 
Larsen,’ pakrovęs 6-0 taškų! Įkan 
din ■sekė praeitų p-bių nugalėto
jas JAV didmeisteris Paul Ben-, 
ko su 5,5 tš. Po 5 • taškus turėjo 
Los Angeles atstovai Tarjan ir 
Brovvne, Illinois — Edward For- 
rhanek, N. Yorko — James Sher-, 
win ir kt.

Mūsų meisteris Povilas Taut- 
vaišas, pasirodo, į pirmenybes ne
galėjęs išvykti.,Iš Chicagos nuva
žiavo tik vienas Vladas Karpuška.

1 — Kanados atviros pirmeny
bės, Toronte, . rugpiūčio 23 — 
rugsėjo 2 d. sutrauks didesnį skai 
čių didmeisterių, kaip JAV atvi
ros. Skelbiama, kad dalyvaus Da
nijos didmeisteris Larsen ir JAV 
didmeisteriai Larry Evans, Paul 
Beriko ir kunigas William Lom- 
ba'rdy. 'Šiose pirmenybėse žada 
pasirodyti Povilas Vaitonis, du 
kartu laimėjęs Kanados čempio
no titnbį ir bitvęs Montrealio

čempionas Ignas Žalys. Reikia 
laukti, kad išsijudins ir kiti lietu
vių šachmatnininkai iŠ 'Toronto 
Vyčio ir Aušros klubų.

— Jugoslavijos tarp. turnyrą 
laimėjo Vengrijos didmeisteris 
Portisch, pakrovęs 14,5-4,5 tš., S. 
S-gos didmeisteriai Gelter 13,5 ir 
PolugajeVskij 13 tš., Hoth (čekos 
lov.) 12.5 tš. Viso 20 dalyvių.

— Vilniuje, Lietuvės atstovės, 
S.S-gos moterų pusfinaly neblo
gai varosi. Daugkartinė Lietuvos 
čempionė Kartoiiaitė tūrėjo 3 tš. 
iš 5 galimų ir I nebaigtą, su vil
timi laimėti. Kaunietė Standėly 
tė turėjo 2,5 iš ‘4 užbaigiu; Pir
mavo tarptautinės meisterės: Iš 
Minško — Zvdrkiha ir Talino — 
S. Rota re, abi po 4,5-1,5.
— Worcester, Mass., Maironio 

Parke fniėsto šachmatininkai šį 
šeštadienį, rugpiūčio 24 d. 7 v.v. 
rengia išleistuves Worcesterio ša
chmatų lygos įkūrėjui T.C. Bar
haniui

m- Kazys MItidusl

Rezid. Tel. 239-40891
DR. K. G. BALU KAS

AKll&EKUl IR MOTERŲ MSO8, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medieal Buflding) Tel. LU 5-6446

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West «3rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dlenj uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAIbrook 5-5076.

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRosneot 8-1717 

Rez. 8041 VVest OOth Plaoe 
Tel.: RGpublic 7-78O8

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63r<l Street
Kampas 68-čloa Ir Callfornla

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

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

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

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-223*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71 st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1—5 treč Ir Sešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest Sint Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal suaitarlma.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. 'kasdien nuo S iki 9 v. v.; 
šošt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susi
tarus. ■ i

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 8 
iki 8 vai. Trečlad. ir šttštad. uždaryta.

Ofiso Ir butu tel. Ol.ymple 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1467 So. 49th Conrt, Cicero

Vai kasdien 10-12 Ir 4i|» Tr'ečlad 
Ir fieštąą. tik susitarus.,

Tel. — REUance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

VaL: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 8*8 
vai vak. Sežtad. 12-8 vai. p.p., tredlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto Oliyinpic 2-4159

OR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Mcl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

MEDICAL BUIKDINO 
7155 Rontb Western Avenue 

Plrmad.. aiAlrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai, iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
8 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., AeAtad
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p

Ofiso telef. RE 7-1158
Rea. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 5-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

antrad. Ir penkt. 1—4 vai ’’ 
Prllmlngja tik susitarus

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGU. 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Foreat, I 

Kabineto tel. 687 2020
Namu tel. 839-1071 

_______ Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir chirurgas, 
Adresas: 4255 W. 63rd Street

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. GRovehtU 6-0517

Valandos: pirm ir «niJH 9 zroi J. . Ar nuo 12 VI^‘tr2 ™ pePn£tl;uoUVt^/v^ 

Ir vakarais pąga| susitarimą *

DR. P. STRIMAITIS
G™YTOJAS 1R CHIRURGAS

Bendra praktika -4r ohlrarxH<* Ofisą. 2750 W. 7Ist ‘S®

v . Telefoną® 926-8296
Valandos: 2-—8 v. v. < DAnk+ari 
ka/o.’ •***. U v/u

Rezid. tel. &-30U» ™

OR. vrr. TAURAS

n. IiIGOS
k r 2652 St.

Oflao^al- pES** 8;1228
penkt. nuo 2' iki aftr” Tr*e-
v. v. .šeštad 9 f u n«o « iki laiku pagal susltlrtoa. t>°T>let

OL tel HE 4-2l2377am« Gi 8.a„

ŪR. V. TUMASONIS
:,R u r « a"

2454 VVest 7Ist Street

-----T
Telefonas _ tiltovehUl 6-2828

DR- A. VALIS-LABOKAS
gydytojas ir chirurgą o

Valandos: 1 iki « lr ™
Šeštadieniais 1 iki J JL.** **

____ Trečiadieniai,
no Tftu7l<*pec’ *-9400

"•0N* »*«E»ieius
BASKAS) ’

Y 6KW°sA CHTRUHG® 
6648 So. Albanv Ava.

vak.; T^t-^ v,
ir kitu laiku pay.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 8-9801
OR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligoti

2454 VVrot 71ot Street
w Avė. kampas)V^. kasdien b- 4—8\ V.

8 Ij r. —■ 2 L VfiulM

Tel. ofiso PR
ŪR‘ F. C. Wl

GYDYTOJAS ir 
3107 West 7; 

Vai: 2 iki 4 v. p n 
_ Treč ir šeštad pą

Ofiso tel. 767-2HI

DR. PETRAS
gydytojas ir 

So. Poij
Vai. plrmad., untnM

en ai tarimą.



Pasauliniame teatre

ČEKOSLOVAKIJOS
- ‘'.' Z' H | a ,

tragedija
Čekoslovakijos tragedija te

bėra pasaulio įvykių teatro 
scenoje ir ji mus jaudina, lyg 
tai būtų mūsų krašto nukry- 
žiaviinas. Tiesa, tragedija ne
buvo visiškai netikėta, nors 
tokios pabaigos daugelis žiū
rovų ir nelaukė. Sujaudino ji 
visą geros valios pasauli. Net 
kai kurių kraštj komunistų 
oartijoa, šiaip jau Maskvai pa
klusnios, išreiškė protestą. Ko
munistai prieš komunizmą — 
velnias prieš Belzebubą.

Tragedija atvėrė akis ir dau 
geliui “netikinčių Tamošių”; 
patvirtino seną mūsų puoselė
jamą tiesą, kad “dovanai lais
vės mums niekas neduos”. Pat 
virtino pakartotinei faktus a- 
pie rusų - Maskvos imperializ
mą, kuriam komunizmas tėra 
viena iš priemonių rusinimo 
tikslams siekti. Ne komuniz
mas, bet rusinimas yra pagrin 
dinis Maskvos tikslas. Juk ir 
l-uskutinė Prahos valdžia, ne
žiūrint kai kurių jos liberališ
kųjų tendencijų, iš esmės bu
vo komunistiška. Nuo komu- 
mzmo ji niekad nebuvo atsi
sakiusi ir derybų su rusais me 
tu tai buvo patvirtmnusi.

*
Vienos nakties rusų žygis į 

Prahą pasauliui dar kartą pa
rodė, ką reiškia nepuolimo, po
litinio bendradarbiavimo, eko
nominės sutartys su rusais. 
Juk ir Lietuva, kaip ir dauge
lis kraštų, kuriuos rusai yra 
okupavę, turėjo pakankamai 
daug laisvę saugančių sutar
čių. Bet ar jos apgynė sie
nas? Ne. Čia pasitvirtino se
na romėnų tiesa: "Sutartys, 
jeigu ir gražiausiais aukso žo
džiais vario lentelėse įrašytos, 
sienų neapgins, jei jų nesau
gos ietys ir kardai”. Deja, 
čekoslovakų, kaip ir kitų ma
žesnių kraštų, Ietys ir kardai 
buvo silpnesni už pasaulio bu
delio galybę.

*
Niekšingas žygis į Prahą ir 
svės sužlugdymas turi la- 
didelę reikšmę, kaip ir kiek 

na kita didžiulė auka.
Pie, kurie dar tikėjo gera 
iu valia ir tariamu politinių 
alų pasikeitimu, turi progos 
regėti ir pamatyti, kaip tai 
ista praktikoje. Gal prieš 
metus įvykusi Lietuvos, Lat 
js, Estijos tragedija buvo

“pamirštas reikalas”, tai 
»ar šviežiai pralietas čekų 
ovakų kraujas nuplaus dau 
iui akis.
Pie, kurie kaltino Ameriką 
fresija Vietname” (savi ir 
timi), galės pamatyti, kad 
Amerika veda šventą karą 
kovoja su komunizmu iš es- 
j, nežiūrėdama kurioje pa- 
Jio dalyje jis veržtųsi, 
ne, kurie tiki “komunizmo 
gimimu”, galės pastebėti 
ą tiesą, kad ne tik jo tiks- 
bet ir priemonės nepasikei- 
Juk ar Pabaltijo kraštų 

gėdija nebuvo 1956 m. Ven
toje pakartota, kaip ir da- 
■ Čekoslovakijoje? Tiesa. 
! vieta, kiti aktoriai, bet 
statymas” tas pats. 
!ekoslovakų tragedija, ne- 
•int jos skaudžių pasekmių,

labai gera pamoka ir ki- 
į požiūriais. Ji stiprins pa- 
linio komunizmo skilimą 1 
gelį stovyklų pagal kraštus, 
kins tautines tendenci.ias. 
i ir dabar gausios skaičiu- 
ir šiaip jau politiniame gy- 
ime labai reikšmingos Pran 
ijos, Italijos, Izraelio ko- 
listų partijos pasmerkė 
ikvos agresiją. Nėra abe- 
ių, kad bus ir daugiau to- 
pasekėjų.
ilins prarają tarp Maskvos 
Pekino. Nemažas skaičius 
mojančių komnistinių vai
rių nusisuks nuo Maskvos 
pasirinks Pekiną 
aigi Čekoslovakijos ok«- 
ja iš esmės nėra Rusijos

laimėjimas, o pralaimėjimas, 
kurį galėtų tinkamai išnaudo
ti kad ir didžiausias Maskvos 
priešas — JAV-bės. Tačiau 
mes, daugeliu atvejų nemalo
niai apvilti, nemanome, kad 
nuolat rinkiminėmis kampani
jomis, rasiniais rūpesčiai ir 
kitais dalykais užimtas kraš
tas tai galėtų padaryti. Ame
rika jau nebe pirmą kartą pa
lieka savo draugus nelaimėje. 
Ir šiuo atveju jos akcija reiš
kiasi tik diplomatinėje srity
je *

Okupacija yra iš esmės ir 
Rusijos moralinis pralaimėji
mas. Tiesa, kaip ir visada, Ru
sijos diplomatai stengiasi su
rasti gražių žodžių agresijai 
pateisinti. Ir šiuo kartu tarėsi 
suradę: “Čekoslovakų liaudis 
mus kvietė”. Tačiau tą jų “tie
są” čia pat sugriovė Čekoslo
vakijos atstovas Jungtinėse 
Tau tote, paneigęs rusų melą 
ir paprašęs pagalbos agresijai 
pašalinti. Bet argi “geros rusų 
akys” bijos jų pačių paleistų 
dūmų?

Įvykiai Čekoslovakijoje at
neša gerą progą ir mums, lie
tuviams. pergaiveti mūsų po
litinius ėjimus, įsisąmoninti, 
kad kova su rusišku komuniz
mu bus ilga ir labai sunki. 
Sugriauna “optimistų” svajo
nei, kad rusa: leis Lietuvai 
iš “sąjungos” išeiti ir tapti 
satelitine valstybe.

Nors pasaulinėje šachmatų 
lentoje mus atstovauja pasku
tinis pėstininkas, tačiau ir to
kia figūra žaidime kartais tu
ri lemiamos reikšmės. Tas 
mūsų “pėstininkas” gali šauk
ti kur reikia, dėtis su stipres
niais, reikalauti, organizuoti. 
Kartais ir mažas kelmas, — 
pagal liaudies išmintį, — dide
lį vežimą nuverčia.

*
O tas didysis vežimas, ar 

šiaip ar taip į jį žiūrint, nebėra 
stiprus, ir amžinai jis nevaži
nės. Vieną kartą jis grius, nors 
dar neaišku, kada ir kuriomis 
aplinkybėmis tai įvyks. Gal 
Čekoslovakijos auka atvers a- 
kis vakariečiams vienybės rei
kaluose. Gal ji kai ką pasakys 
ir iš esmės nedideliam “Didžia
jam Prancūzijos vadui”. Juk 
jeigu NATo organizacija šian
dieną būtų tuo, kuo turėjo 
būti ir laiku būtų pasakiusi 
karišką N E, kažin ar būtų į- 
vykęs gėdingas rusų ir taip 
vadinamo “Varšuvos pakto 
kraštų bloko” plėšikiškas žy
gis į Prahą.

Čekoslovakų tauta, palygin
ti. ramiai sutiko kartų likimą. 
Iškehini vadai, tokiu momen
tu likę su savo tauta. Tiesa, 
juos teis patys čekai rusų ran
komis, jie gal “atgailos”, “pri
sipažins kaltę”, bet Rytų ir 
Vakarų pasaulio žmonės jų 
darbus ir atminimą gerbs ly
giai kaip čekų ir slovakų tau
tos.

Atrodo, kad daugiausia šau
kia ir šauks patys pavergtieji. 
Paskutiniai pranešimai, gauti 
prieš atiduodant laikraštį spau 
dai, skelbė apie prasidėjusią 
ginkluotą čekoslovakų rezis
tenciją. Slapta radijo stotis 
pašaukė darbininkus pradėti 
generalinį streiką. Sovietų tan 
kai čekų slapukų (snaiperių) 
apšaudomi. Miestuose ir kitur 
susirinkusios mimos ne su gė
lėmis, bet su šūkiais “Lais
vas”, arba “Rusai, namo!” 

sutinka rusus. Čekoslovakijos 
vyriausybė bei kom. partijos 
vadovybė įteikė ultimatumą, 
reikalaujantį rusus pasitrauk
ti. Įtampa didėja ir kiekvieną 
minutę gali kilti nauji netikė
tumai. Į įvykių sceną gali iš
eiti nauji partneriai: Jugosla
vija su Rumunija mobilizuoja- 
si. Visa tai gali sukelti ir nau
jas tarptautines komplikaci
jas. fe. fe.

Prahos gatvėse čekosluvakai stebi vergiją ir terorą nešančius Maskvos tankus.

SOVIETAI PAVERGIA ČEKOSLOVAKIJĄ
Vakariečiai aimanuoja, Jugoslavija ir Rumunija piktinasi. Europos didžiosios kom- 
partijos smerkia Maskvą

Sovietai pasirašę Bratisla- 
je, rugpiūčio 3 d. pareiškimą, 
kuriame pripažįstamos ir komu
nistinių kraštų išskirtinos teisės, 
rugpiūčio 20-21 d. naktį, lyg 
plėšikas, klastingai užpuola Če
koslovakiją.

Maskva žygin pasitelkia ka
rinės Varšuvos santarvės kai 
kuriuos kraštus. Čekoslovaki
jai užpulti panaudota virš 200,
000 karių. Užpuolikas panau
doja karių ir ginklų persvarą.
Pasiruošimas užpulti atliktas 
slaptybėje. Čekoslovakija ne
lauktai užklupta. Prezidentui {vakarėge kompartijos centro 
Liudvikui Svabodai teliko įspė- xkomitete buvęs aptariamas na- 
ti savo kariuomenę užpuolikui siruošimas gukviesti komparti-
nesipriešinti. Įjos kongreauj kuriame numaty-

Užpuolimo metu žuvo 23 as- L_ ____ v.-„._ «____
menys. Jie savo krauju palais-
tė užpuoliko šarvuočių sutrem
tos laisvės gėlės šaknis.

Sovietų klasta
Čiemos pasitarime Michail 

Suslovas darė užuominą, kad 
politinis biuras nutaręs nenau
doti jėgos Čekoslovakijoje re
formoms stabdyti. Rugpiūčio 
16 d. pradedamas aršus Čekoslo 
vakijos puolimas sovietinėje 
spaudoje. Dienai praslinkus,
Tasso pranešimu, Čekoslovaki
jos pasienyje, neva pratęsiami 
didieji kariniai pratimai, vykę
Pabaltijy, Gudijoje ir Ukraino- į dan žmonijos vilties laisvei į- 
je. Šiuose pratimuose įjungia- gyvendinti kreipiuosi į Sovie- 
mi visi Čekoslovakijos kaimy- tus ir jų bendrus atitraukti jų 
nai. kariuomenę iš Čekoslovakijos.

KAUNIEČIO CHORISTO 
ATSIMINIMAI

PR. NENORTA
7

Vargonininkas J. Kavaliauskas 1913 m. rudenį su
galvojo Kaune suruošti viešą koncertą. Gavęs iš J. Nau
jalio sutikimą pradėjo telkti chorą. Tenka pripažinti, 
jog pradžioje jam neblogai sekėsi, nes į pirmą bandy
mą choristų susirinko daugiau, negu reikėjo. Visus jis 
priėmė: tinkamus ir ne visai tinkamus. Turėta noro pa
rodyti tuometinei Kauno publikai tokį didelį lietuvių 
chorą, kokio iki tol dar niekas nebuvo subūręs. Sudarė 
gana įdomų tais laikais liaudies dainų rinkinį ir pra
dėjo apmokymą. Mokyti chorą sugebėjo, bet šiaip at
rodė savotiškas žmogelis.

Diriguodavo J. Kavaliauskas kartais panaudoda
mas smuiko brauklį ir per vieną repeticiją brauklio galu 
lengvai sudavė vienam sopranui į nosį. Kartą atvykęs į 
repeticiją iš užančio išsiėmė savo laikrodį-žadintuvą, o 
iš kišenės kažką į popierių suvyniotą ir pasidėjo ant 
fortepijono. Kiek parepetavęs, sustojo ir, niekam nieko 
nepasakęs, išsiėmė iš popieriaus gabalą mėsos prie kau
lo, pasistiprino ir rūpestingai suvyniojęs vėl padėjo ant 
fortepijono. Pagalvojome, jog jis koncerto paruošimu 
taip labai užsiėmęs, kad ir pavalgyti neturi laiko. Bet 
po to, choristų skaičius dalinai sumažėjo.

I koncertą atsilankė nemaža publikos ir pinigais 
Kavaliauskas neišėjo be nieko. Sudainuota pusėtinai ge
rai, tik koncerto metu iškilo aikštėn dar vienas dirigen
to savotiškumas: kiek perdaug laisvai jis laikėsi sceno
je, be jokio varžymosi, jausdamasis kaip namie. Prieš 
kiekvieną dainą jis vaikščiodavo prie atskirų balsų pa
duoti tono, tatai kartodavo po kelis kartus ir viską atlik
davo kiek. pergarsiai kalbėdamas.

GEDIMINAS GALVA

Užpuolimą bevykdant Mask
va skelbia, kad kai kurie Čeko
slovakijos kompartijos vadai ne 

! va kvietę Sovietų kariuomenę 
apvaldyti jėgoms, nedraugin
goms kompartijai ir vyriausy
bei.

Prahos radijas pranešė, kad 
apie krašto užpuolimą nežinojo 
valstybės prezidentas, seimo 
pirmininkas ir pirmasis kompar 
tijos sekretorius. Užpuolimo iš-

tas svarbiausių reformų užgiri- 
mas.

Sovietų melą liudija ir suė- 'pasmerkimas, šiuos įvykius ji
mimas svarbiausių asmenų, ku
rių likimas nežinomas.
JAV prezidento gražūs žodžiai 

Prezidentas L. B. Johnsonas 
daro spalvingą pareiškimą: 
"Tragiškos žinios apie įvykius 
Čekoslovakijoje sukrečia pasau
lio sąžinę. Sovietai ir jų Santar
vininkai užpuola nepajėgią gin
tis šalį užgniaužti jos žmoniš
koms laisvėms. Apgailėtina ko
munistų galvosena būk Čeko
slovakijos laisvė sudaranti grės 
mę sovietinei santvarkai. Var-

'Nei kuomet nevėlu protui vy
rauti”.

Šis pareiškimas primena Pau 
liaus VI žodžius: “Mes vilia
mės, kad jėgos panaudojimas 
ir kraujo praliejimas bus iėveng 
tas, o tautų siekiama laisvė ne
bus pažeista. Mes tikime, kad 
protas nusvers...”

Sovietų negazdina tokie pa
reiškimai. Valstybės' sekreto
riaus samprotavimas, kad JAV 
įsipareigojusios Pietrytinėje A- 
zijoje, Vietnamo kare, suteikia 
laisvę tvarkyti Čekoslovakiją 
kaip jiems tinka.

Maskvai nemalonus studen
tų sambrūzdis prie jos ambasa
dų Europos sostinėse, tačiau 
nemalonesnis Europos kompar
tijų Čekoslovakijos užpuolimo

laiko mažiau pavojingais už idė 
jinį skilimą, nors karine pajė
ga jo negalės sulaikyti.

Sambrūzdis pasaulyje

Čekoslovakijos užpuolimas su
kėlė bangas, bet ne audrą. Jung 
tinių Tautų saugumo taryboje 
jau prasidėjęs tuščiažodžiavi
mas užsitęs. Jos nutarimai pa-
kibs ore, kaip ir daugelis kitų, 'kaip jr fašistinių kraštų, jei
kurie iki šio meto neįgyvendin
ti. 1 '''1 • • '

Kuriam metui JAV privers 
praverti akis, sumažins pastan
gas ieškoti kuo glaudesnio ben
dravimo iki nauji įvykiai nu
stelbs senuosius, naujų dulkių

1 Po koncerto šdkvicTč^hbifsftls j ‘SafiČflį dvifclasės 
mokyklos patalpas vaišėms. Susirinkę j salę choristai šo
ka ir laukia, kada gi pakvies prie vaišių stalo. Plačiai 
prasiveria durys ir į vidų, kaip koks Kalėdų senelis, 
įeina Kavaliauskas su obuolių maišu ant pečių. Priėjęs 
prie salėje stovinčio stalo, padeda maišą ant šalimais 
stovinčio suolo ir sušunka-: . ■ • - .

— Vaišinkitės!
Patsai gi išvyksta namo, - •
Tai buvo 1913 m. rudenį. Po Kalėdų Kavaliauskas 

suskato suruošti antrą koncertą, f pirmąją repeticiją dar 
atėjo keli choristai bet į antrąją — niekas. Chorvedys 
dėl to nenusiminė. Tenka pripažinti jog Kavaliauskas 
buvo gana darbštus ir su dideliu ryžtu žmogus, rr jokie 
nepasisekimai nepastodavo jam kelio tolimesniam dar
bui. nlan

Jis sugalvojo suburti vaikų chorą, ir tas sumanymas 
jam pavyko. Iš vaikų jis sutelkė tokį gausingą < chorą, 
kokio iki toliai iš tikrųjų Kaune nebūta. 1914 no. anks
tyvą pavasarį įvyko koncertas, į kurį susirinko apsčiai 
publikos. Susirinkusieji —*■ patenkinti o Kavaliauskas 
turėjo pelno. ' ■ ‘i. : o diau't. .

Šitame vaikų chore dalyvavo ir mano sesutė, vė
liau buvusi kurį laiką mūsų valstybinės operos choro da
lyvė. Grįžusi iš repeticijos, ji man pasakodavo, jog Ka
valiauskas labai myli vaikus, Vaišina juos saldainiais Ir 
papasakojęs gražių pasakėlių. Too sužavėti vaikai uoliai 
lankydavo repeticijas ir Kavaliauskas ruošėsi -sekan
čiam koncertui. Deja, kilęs pirmas paša alinis karas jo 
darbą nutraukė. • • ■ į.. ,

Muziko Stasio Šimkaus chore

1914 m. pavasaris ir vasara tada caro pavergtoje 
Lietuvoje pasitaikė ypatingai gražūs. Lyg -tai savotiškas 
dangaus įspėjimas apie besiartinančią karo audrą, ku
ri mielai Lietuvėlei atpūtė visų mūsų stf pasiilgimu jau

senai lauktąją laisvę. If tais metais, kaip ir ankstyves
niais, iš Petrapilio j Kauną vasaros atostogų sugrįžo St. 
Šimkus. Pasiskelbė ruošiąs Kaune koncertą ir kvietė cho 
ristus į savo telkiamąjį chorą. Vyrų choristų jam nie
kada netrūkdavo. Išgirdus apie St. Šimkaus ruošiamą 
koncertą ir organizuojamą chorą, iš aplinkinių Kauno 
parapijų suvažiuodavo vargonininkų ir pradinių mokyk
lų mokytojų. Tai buvo daugiausia tinkami choristai, su 
kuriais chorvedys teturėdavo maža darbo. Jeigu dar kiek 
trūkdavo, tai priimdavo iš eilinių choristų, tik jau ne
daug — vieną kitą. Dėl to būdavo nemaža garbė vyrams . 
tais laikais pateku į St. Šimkaus chorą. Kitas klausimas 
būdavo su moterimis, kurių jam kartais pritrūkdavo. Čia 
jam padėdavo nuolatos tuomet Kaune gyvuojąs zitiečių 
choras. Ir dabar jis kreipėsi Į zitiečių choro moteris, 
prašydamas patalkininkauti. Kaip anksčiau, taip ir šį 
karta moterys sutiko, tik su sąlyga, kad būtų priimtas 
visas choras, neišskiriant nė vyrų, Šimkus sutiko su šia 
sąlyga Ir mus visus priėmė j savo chorą. Tuometinis 
zitiečių chorvedys K. Kurauskas irgi talkino Šimkaus 
chorui kaip choristas. Turėjo Jis nestiprų, bet labai švel- . 
nų tenoro balsą. Po koncerto Šimkus jam išsitaręs, jog 
ateityje, jeigu Jam teks Kaune ruošti koncertą, tai visada 
kviesiąs talkon visą zitiečių chorą. Per repeticijas jis į- 
sitikino, jog zitiečių choro vyrai nė kiek neblogesni už 
vargonininkus choristus, o savo drausmingumu — net 
geresni.'5 1 “ 'hc-i-ru- «• Ir

Chorą mokydavo tada “Dainos” draugijos nuomo
jamose patalpose Didž. Vilniaus it* Turgaus (nepriklaus. 
laikais — Vįlniaiiš ir Lukšio) gatvių kampe, antrame 
aukšte. Tų patalpif langai stovėjo tiesiai prieš pat tuo
met vadinamąjį “Nikolaevskij prospekt” — Laisvės alė
ją. valinsmąjl “N - ’.ev-kij pr.-.r-kt" - L:

(Bui> daugiau)

TAIKOS DERYBŲ SUTEMOS
V. LITAS

, I I a . I,
Amerikos ir Siaurės Vietna

mo atstovai Paryžiuje susėdo 
prie derybų stalo. Pasikalbėji
mų tikslas yra labai skirtin
gas: Amerika derasi, kad vė
liau nereiktų šaudyti; 6. Viet
namas, už kurio nugaros stovi 
Maskva ir Pekinas, derasi, kad 
vėliau galėtų geriau šaudyti.

Šiaurinio Vietnamo atstovai 
Paryžiuje jaučiasi kaip nugalė
tojai. Xuan Thay ir visa dele
gacija nuo pirmų pasikalbėji
mo dienų stengiasi įgyvendinti 

i Mao Tse-tungo reikalavimus:
1 ‘‘Negana, kad amerikiečiai pa
sitrauks iš Vietnamo. Jie turi 
pasitraukti kaip sumušti”, 
f Taikos viltys, kad Hanoi ir 
Washingtonas suras garbingą 
kompromisą, nėra didelės: de
rybos Paryžiaus hotely Majes- 
tic vargiai atneš pasauliui tai 
ką. Didelė Amerikos klaida: ne
pasiekus sprendimų karo lau
ke ieškoti taikos derybų su prie
šu. »

Hanoi tiki, kad Amerikos vi
suomenė daro spaudimą į Pre
zidentą ieškoti kompromisų

kiod&i atsiras, nors jie negalės 
paslėpti gėdos dėl Čekoslova
kijos' pavergimo.

Sovietai žino Pabaltijo užgro
bimo, Vengrijos 1956 m. įvykių 
pasėkas, nes abiem atvejais 
jiem buvo leista suprasti, kad 
JAV dėl šių kraštų ginklo nepa
kels. Gal būtų kita byla, jei So
vietų ^šarvuočiai dardėtų Tel 
Avive.

Maskva nesijaudina, kad dar 
kartą pažeidė tautinius ir tarp
tautinius įsipareigojimus. Ji ne
užgirsta Jugoslavijos ir Rumu
nijos pasmerkimo karinės jė-, 
gos užimti Čekoslovakijai, nes 
atskilėlių balsas negirdimas. 
Tačiau ji turės nenoromis už
girsti nedraugingus eilės kom
partijų balsus, kurie taip rei
kalingi vadinamai komunistinei 
vienybei išlaikyti.

Italijos ir Prancūzijos kom
partijos Sovietų žygį pasmer
kė, Komunistinės vienybės mū
ras vėl aižėja. Krašte vykstan
tis surambėjimas. kompartijos 
proletariato diktatūros siautėji
mas valdančiai klasei ir jos pa- 
taikūnams išlaikyti verčia žmo
nes ne tik susimąstyti, bet ir 
kovoti. Proletariato diktatūros 
siautėjimas jau būtų palūžęs,

jos i nebūtų rėmusi * Amerikai 
Kraštutinių sambūvis ir pasi
dalinimas -įtakos sritimis, prieš 
gyventojų valią, pratęsia nelem 
tos santvarkos būtį. Čekoslova
kijos užėmimas yra tik viena 
apgailėtinų žaizdų.

Vietname. Amerikos Preziden
tas, tik opinijos spaudžiamas, 
esą įsakęs sumažinti šiaurinio 
Vietnamo bombardavimą. Bet 
Hanoi klysta. Niekas negali A- 
merikos Prezidentą atpalaiduo
ti nuo reikalavimo: nesustab- 
džiua komunistų infiltracijos, 
nebus sustabdyti nė bombarda
vimai Hanoi, galimas daiktas, 
vieną dieną supras šito reikala
vimo tikrumą.

Bet kol kas vyksta kitaip: 
sumažinto bombardavimo pro
ga šiaurinis Vietnamas perkėlė 
į pietinį Vietnamą daugiau kaip 
Šimtą tūkstančių vyrų ir dau
gybę karo medžiagų. Tuo me
tu, kai Paryžiuje vyksta dery
bos. šiaurinio Vietnamo krašto 

'apsaugos ministeris gen. Glap 
siunčia kariuomenę ir karo me- 
įdžiagas į pietinį Vietnamą. S. 
Vietnamo delegacija Paryžluj’e 
užima vis patogesnes pozicijas: 
'ji gali pritarti karinių jėgų su
mažinimui šiauriniame ir pieti
niame Vetname. Šaurinio Viet
namo kariuomenės mažinimo 
būdas yra labai paprastas: iš
siųsti jos dalį Vietkongui. A- 
merikos vyriausybė iškels koa
licinės pietinio Vietnamo vy
riausybės sudarymo klausimą. 
Nauja pietinio Vietnamo vy
riausybė turės sudaryti sąlygas 
atitraukti Amerikos kariuome- 
pę iš Pietinio Vietnamo.

Bet Amerikos vyriausybė tu
ri r 1) nepritarti sudarymui to
kios koalicinės pietinio Vietna
mo vyriausybės, iš kurios po 
kelių mėnesių visą valdžia per
ims komunistai, 2) neužleisti 
pietinio Vietnamo teritorijų 
Vietkongui. 3) nekurti jokių 
atskirai nepriklausomų terito
rijų Pietiniame Vietname.

Buferinė zona tarp pietinio 
ir šiaurinio Vietnamo bus tiek 
verta, kaip ir demilitarizuota 
zona, kurioje dabar vyksta la
bai gyvas ir intensyvus komu
nistų judėjimas.

bvišalis Amerikos ir šiauri
nio Vietnamo pasikalbėjimas 
taikos klausimais kelią nepasi
tikėjimą tarp rytinės Azijos vals 
tybių. Pietinis Vietnamas, ku
rio likimas yra sprendžiamas 
Paryžiuje, visai neturi balso 
prie derybų stalo. Karo gais
ras gali pavirsti pelenų krūva, 
po kuria dar ilgai žybčios ug
nies Žarijos. Pax Americana 
Pasauliui niekada neatnešė tik
ros taikos. Taikos neturi nė 
Europa, nė Azija.

Didelis, bet nematomas, Pa
ryžiaus pasikalbėjimų partneris 
yra komunistinė Kinija. Šiau
rinis Vietnamas yra tik garsia
kalbis.



DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. rugpiūčio 23 d.

LIETUVOJE TEBETRŪKSTA 
MOKYTOJU

Mokytojai vengia mokytojavimo 

JURGIS VĖTRA

Lietuvos gyvenime daug keis
tenybių. Jau kuris metas skati
nama stoti į institutus, o ne į 
aukštąsias mokyklas, nors Lie
tuva, palyginti, atsilikusi (lygi
nant su kitais sovietiniais kraš 
tais), baigusiais aukštąsias mo
kyklas.

Dar keistesnis reikalas, kad 
iki šio meto nesugeba paten
kinti mokytojų paklausų. Net 
vidurinėse mokyklose, gimnazi
jose, esama direktorių, nebai
gusių aukštojo mokslo. Nema
ža dalis aštuonmečių direktorių 
neakivaizdiniu būdu tebestudi- 
juoja. Apie 20% direktorių ne
turi aukštojo mokslo ir jo ne
siekia.

Mokytojų iki šio meto tebe
trūksta. Aukštąsias pedagogi
kos mokyklas baigę tik iš dalies 
įsijungia mokyklose mokytojau 
ti, nes apie 2,000 mokytojų su 
aukštuoju mokslu pasirinko ne 
savo specialybę.

Mokytojai vengia kaimo
Švietimo ministerijos kadrų 

skyriaus viršininkas V. Valkiū- 
nas prabyla apie mokytojų ruo
šimo problemas (Tiesa, VI.7, 
Ns. 131):

“Ruošiant mokytojus, dar 
yra aštrių, skaudžių problemų. 
Apie tai kalba ir šis skaičius. 
V - XI klasėse su aukštuoju iš
silavinimu dirba tik 49.8 proc. 
mokytojų. Ypač trūksta fizikos, 
matematikos, anglų ir rusų kal
bų dėstytojų. Taip pat piešimo, 
muzikos, iki mokyklinio auklėji
mo specialistų ir medicinos se
serų.

Kasmet aukštąsias mokyklas 
baigia daug jaunimo. 1967-68 
mokslo metam į rajonus ir mies 
tus buvo nukreipti 1297 jaunie
ji mokytojai, iš jų net 860 su 
aukštuoju mokslu. Skirstant 
jaunuosius specialistus i darbą, 
valstybinės komisijos pagrindi
nį dėmesį skyrė kaimo vietovių 
mokykloms. Į šias mokyklas 
buvo nukreipta apie 80 procen
tų visų specialistų. Tačiau nei 
Skuodo, nei Eišiškių .Pakruojo, 
Lazdijų, Zarasų, Varėnos, Ma
žeikių, nei kai kurių kitų rajo
nų mokyklos nesulaukė nė da
lies mokytojų, kiek reikalavo 
ir kiek ten buvo siunčiama. Per 
aštuonerius metus bendrojo la
vinimo mokyklos negavo net 
1069 specialistų su aukštuoju 
mokslu.

Dalis absolventų vis dar ne
noriai vyksta dirbti į kaimo vi
durines ir aštuonmetes mokyk
las, o aukštosios mokyklos nė
ra atsakingos už specialistų pa
skirstymą į rajonus pagal Švie
timo ministerijos duotas darbo 
vietas. Dabar taip išeina — ra- to gerų mokytojų trūksta, ne-
jonas pageidauja, Švietimo mi- j ir Klaipėdos pedagoginėse mo- ; galima tikėti kompartijos pasi-
nisterija skiria keliolika moky- I kyklose. Šiandien, kai pradinė 1 gyrimais.

Maloni draugystė: Nubijos ožka ir avinėlis Bostono zoologijos sode.

tojų, o atvyksta jų tik viene
tai”.

Kadrų viršininkas nutyli, ko- 
dėl mokytojai pasirenka darbą 
įmonėje, bet atsisako dėstyti 
rusų kalbą ir literatūrą kaimo 
mokyklose.

Jis priekaištauja pedagogi
kos mokykloms, kad jos nede
da pastangų pedagoginiam ir 
psichologiniam busimojo moky
tojo paruošimui. Ar šis paruo
šimas padės įtaigoti mokyto
jams lietuvių prieaugliui rusin
ti?

Sunki mokytojų būklė
Kadrų skyriaus viršininkas 

aimanuoja, kad mokytojų padė
tis kaime esanti nelengva, nes 
jauniesiems mokytojams netai
komos lengvatos:

“Tuo tarpu kaimo mokyklos 
stokoja išsilavinusių žmonių. 
Ten aukštųjų mokyklų absol
ventai ypač reikalingi.

Jaunieji specialistai noriau 
vyktų į kaimą, jeigu, aukštojo
je mokykloje būdami, jie geriau 
įsisąmonintų didį uždavinį stip-
rinti kaimo mokyklas. Antra , JAV LB pirm. B. Nainys, JAV
vertus, aukštosioms mokykloms 
būtų, matyti, lengviau juos ta 
prasme nukreipti, jeigu studen
tai matytų, kad ir švietimo or
ganai daugiau tomis mokyklo
mis rūpinasi. O juk vis dar daž
nai būna, kad ir liaudies švie
timo skyriai, mokyklų vadovai 
bei profsąjunginės organizaci
jos mažai domisi jaunųjų spe
cialistų buitinėmis ir darbo są
lygomis. Partijos ir vyriausy
bės nutarimai dėl lengvatų kai
mo mokyklų jauniesiems spe
cialistams iki šiol vis dar nepa
tenkinamai įgyvendinami. Res
publikos ikimokyklinių įstaigų 
ir vaikų namų pedagogams, dir
bantiems kaime, iš viso netei
kiami komunistiniai patarnavi
mai, todėl jų buitis dar bloges
nė. Jaunieji specialistai pasi
traukia iš pedagoginio darbo ir 
pereina dirbti į kitas žinybas. 
Per pastaruosius septynerius 
metus iš Švietimo ministerijos 
sistemos į kitas žinybas perėjo 
daugiau kaip 2000 mokytojų 

!su aukštuoju mokslu”.

Keistas siūlymas
Kas metai trūksta 500 mo

kytojų. Į pedagogines mokyk
las dažniausia stoja nepatekę 
į kitas mokyklas, šiam reika
lui pagerinti kadrų skyriaus 
viršininkas siūlo priimti ne vi
durinę, bet pradžios mokyklą 
baigusius:

“Pradinėms klasėms ir ikimo
kyklinėms įstaigoms specialis
tai ruošiami Vilniaus, Kapsuko

Jeigu nelabai vaikui šekasi mokytis, nereiktų tuoj nusiminti. Nuo traukoj matyti žymieji vyrai, kurie pradžioje nelabai gerai i 
Iš k. j d.: Albert Einstein, neišlaikė j kolegiją įstojimo egzaminų, išra-dejas' T. Edison buvo laikomas mokykloje protiškai atsilikusii

mokėsi.
Iš k. į d.: Albert Einstein. neišlaikė j kolegiją įstojimo egzaminų, išra-dejas T. Edison buvo laikomas mokykloje protiškai atsilikusiu. JAV 
prez. W. Wilson tik 11 m. teišmoko skaityti, gen. Patton skaityti pradėjo tik 12 m., dr. H. Cus’hing, Harvardo smegenų chirurgas, visą gy
venimą nemokėjo žodžių paraidžiui išskanduoti (spelling).

Mokytojų studijų savaitė (1)

DVIKALBIŠKUMO PROBLEMA
JUOZAS MASILIONIS

Rugpiūčio 18 d. nuo pat ryto Kanados mokyt. atst. L Eiman- 
daugelio JAV ir Kanados moky-ltas, Chicagos LB apyg. atst. S. 
tojų keliai vedė j Dainavą. J. Ta Jonynienė ir Detroito LB apyl.
mulis, stovyklos ūkinės dalies va 
dovas, vos spėjo registruoti gau
siai atvykstančius mokytojus ir 
nurodinėti jiems patalpas. Su šyp 
sena sveikinosi mokytojai, pažįs
tami nuo pernykštės studijų sa
vaitės; tiriančiu žvilgsniu apžvel
gė Dainavą pirmą kartą atvyku
sieji.

Pavalgius pirmąją vakarienę, 
J. Kavaliūnas, Švietimo Tarybos 
pirmininkas, atidarė antrąją mo
kytojų studijų savaitę, pasveikin
damas mokytojus ir palinkėda
mas jiems sėkmingo darbo. Stu
dijų savaitei vadovauti pakvietė 
J. Masilionį.

Į prezidiumą buvo pakviesti:

LB Švietimo tarybos pirm. J. Ka
valiūnas, stovyklos ūkinės dalies 
vadovas J. Tamulis, kapelionas 
kun. J. Staškevičius, insp. A. Ma- 
silionis, insp. S. Rudys, kazimie- 
rietė sės. Perpetua, putnamietė 
sės. Igne, “tolimiausių rytų” at
stovė iš New Yorko J. Gerdvilie- 
nė, “tolimiausių vakarų” atsto
vas iš Los Angeles Ig. Medžiukas,

mokykla ruošiasi pereiti į 3 me
tų mokymą, labai aktualus šių 
specialistų paruošimas. Ikimo- 

■ kyklinėms įstaigoms kasmet 
reikės papildomai nuo 500 iki 
800 auklėtojų ir daugiau kaip 
300 medicinos seserų. Todėl la
bai rimtai reiktų svarstyti jų 
ruošimo galimybes. Reikėtų per 
žiūrėti pedagoginių mokyklų 
mokymo turinį. Pedagoginėse 
mokyklose tektų gerinti ir mok 
sleivių atrinkimą bei komplek
tavimą, nes dabar į šias mo
kyklas patenka silpniausi vidu
rinių mokyklų abiturientai, ku
rie neįstojo į aukštąsias mokyk 
las arba neturi vilties į jas į- 
stoti. Mūsų manymu, ateityje 
į pedagogines mokyklas reikėtų 
priimti mokinius, baigusius as
tuonias klases. Kaip praktika 
parodė, per 4 metus būtų gali
ma geriau paruošti specialistą”.

Vien šis klausimas verčia a- 
bejoti kompartijos pasigyrimais 
.švietimo srityje. Kiekybiniu po
žiūriu daug padaryta, tačiau 
kokybė menka. Jei iki šio me

atst. R. Zotovienė. Į sekretariatą 
Chicagos Aukšt. lit. mokyklos 
insp. I. Serapinas ir Ped. lit. inst. 
stud. J. Jaraitytė

Studijų savaitės dalyvius pir
masis pasveikino JAV LB pirm. 
B. Nainys, džiaugdamasis, kad 
mokytojai rūpinasi mūsų tautos 
ateitimi — jaunimu. Jis linkėjo 
mokytojams nepavargti sunkiąją 
me darbe.

Putnamo seselių vardu sveiki
no sės. Igne, nuoširdžiai besi
džiaugdama, kad ir šią vasarą 
mokytojai susrinko į Dainavą. 
Ji pažadėjo visokeriopą pagalbą.

Dar mokytojus sveikino sės. 
Perpetua, Ig. Medžiukas ir Vati
kano liet. radijo atst. prel. Raz
minas.

Po šių, palyginti, neilgai truku 
šių sveikinimų iškilmingas atida
romasis posėdis buvo tęsiamas 
pirmąja studijine J. Kavaliūno 
paskaita: “Dvikalbiškumo prob
lema”. Remdąfrnasis daugiausia

Billy Ross, 6 m., Long Island, N.Y., važiuoja automobiliuku F.A.O. 
Schwartz krautuvėj San Francisco mieste, nea jis laimėjo žaislų varžybas* 
Jis gavo visus žaislus, kuriuos sugebėjo išvardinti per 10 minučių. Vyru
kas surinko žaislų už 2,523,94 dol.
111111111111111111111111111111111111111111111111111

Martynas Jankus
Mažosios Lietuvos Patriarchas. Pa
rašė Pranys Alšėnas. Daug nuo
traukų, dydis 6x9 colius. 394 pusi 
Kaina $3.00, popieriaus viršeliais, 
kietais — $4.00.

Gaunama Drauge, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, Illinois 60629.
Arba pas leidėją —

J. J. Bachunas, Tabar Farm 
Sodus, Michigan 49126
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

kitataučiais autoritetais, jis priė
jo tokių išvadų:

L Ir gimtoji, ir svetimosios kai 
bos yra vertybė ir turtas: reikia 
svetimų kalbų išmokti ir gimto
sios nepamiršti.

2. Kalbų mokymasis nekliudo 
nei inteligencijai vystytis, nei 
mokslo pažangai.

3. Kaip taisyklė, dominuojan
ti krašto kalba turi daugiau įta-

'' kos mažumos kalbai, o ne prie
šingai.

4. Namuose reikia kalbėti gim 
tąja kalba, atseit lietuvių, ne tik 
kad vaikai lietuviškai išmoktų, 
bet ir kad negadintume jų ang
liškojo tarimo. Gi lietuvių kal
bos namuose nevartojant, atima
ma jai pagrindinė, o neretai ir 
vienintelė sritis išeivijos sąlygose, 
kur ji begali būti.

5. Gimtąją (lietuvių) k. reikia 
įtvirtinti prieš pradedant forma
lų kitos kalbos mokymą.

6. Atkreiptinas dėmesys į di
delę vaikų darželių svarbą ir į 
juos leisti vaikus jau nuo ketve- 
rių ar penkerių metų.

7. Laikydamiesi tautinių tra
dicijų ir remdami kultūrinio gy
venimo apraiškas, remiame ir 
kalbą, nes kalba yra neatsieja
mai susijungusi su tautos kultū
ra.

8. Gerbdami ir brangindami 
1 kas lietuviška, mes padedame vai

Nauja, labai jdomi R. Skipičio 
atsiminimų knyga

„N epriklausoma 
Lietuva“

Knyga apima 1914—1940 metų 
laikotarpį. Ruošdamiesi švęsti Ne
priklausomos Lietuvos 60 metų Jubi
liejų, visi norime prisiminti bei ži
noti. kaip buvo atstatyta Lietuvos 
valstybes nepriklausomybe, koks bu
vo atstatytos Lietuvos valdymas, koks 
buvo mūsų valstybes plotas, kokių 
puikiu vaisių davė mums Lietuvos 
nepriklausomybe tautinio susiprati
mo, kultūros ir ekonomijos srityse, 
kaip gražiai buvo pakilęs nepriklau
somos Lietuvos bendravimas su už
sienio lietuviais ir kita.

Knygoje yra daug pavardžių, datų 
ir skaičių, kuriuos sunku atsiminti 
tik vienų kartų knygų perskaičius, 
todėl patariame "Nepriklausomų Lie- 
tuvų” įsigyti ir turėti Jų savo kny
gynėlyje.

Gaunama DRAUGE, 4545 West 
63rd St., Chicago, III. 60629 

Kaina — $7.00
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

kams lietuviškai mokytis, o prie
šingu atveju — kenkiam.

9. Mokydami čia lietuvių kal
bos, istorijos, geografijos ir ska
tindami mylėti ir branginti visa, 
kas lietuviška, mes dirbame ir 
Lietuvos, ir Amerikos, ir paties 
vaiko naudai.

Likusioji vakaro dalis praleis
ta pasivaikštant, susipažįstant ir 
bedainuojant. Čia daug gražios 
iniciatyvos ir energijos parodė P. 
Zaranka, Detroito lit. mokyklos 
vedėjas.

“VYTAUTAS THE GREAT”
•

“ATSIMINIMAI Iš BALFO 
VEIKLOS”

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- 

įliais po $3.00 ir su minJkšt. po 
$2.00. “Atsiminimai...” su kie
tais viršeliais po $4.00 ir su 
minkšt. po $3.00. Platintojams 
duodama didelė nuolaida.

Gaunamos DRAUGE.

H I G

4.75'
per annum 

on regular savings
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 ii 72M

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS RADTO 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern. PR 8-5815

VedSjas — J. LIEPONIS

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

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

KATALIKŲ — STAČIATIKIŲ 
BENDRAVIMAS RUMUNIJOJ

Dialogas ir bendradarbiavi
mas praktikos plotmėj su Ka
talikų Bažnyčia yra reikalingas, 
norint atkurti krikščionių vieny
bę _  rašo Rumunijos stačiati
kių patriarchas Justini jonas sa
vo patriarchato biuletenyje. 
Nors pokalbiai ir tarp abiejų 
Bažnyčių yra įmanoma, rumunų 
patriarchas Justinijonas mano, 
kad šiuo metu dialogą vesti su 
Roma patogiausia Pasaulio Baž
nyčių Taryboje.

RUOŠIA MISIJONIERIUS
MLsionologinių Tyrimų cent

ras Lumko vietovėje, Pietų Af
rikoje, įkurtas 1963 m., nuo da
bar vietos vyskupų konferenci
jos tvarkomas, dar labiau su
stiprino misijonierių kultūrinį 
paruošimą vietos sąlygoms. Šiuo 
metu ten mokoma vietinių 
johosa, zulu ir sotho kalbų, į 
kurias bus verčiamas ir Šv. Raš
tas. Dar įvedami nauji kultūros, 
katekezės ir afrikietiškos muzi
kos kursai. Apie pusė studentų, 
kurie lanko Lumbo misionolo- 
ginių tyrimų centro mokyklą, 
yra nekatalikai.
iiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiumumniiiiiiiiiiiiiii

Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES

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

Puiki dovana lietuvėms ir nelie- 
tuvėms

Kaina — $2.50
nilnols State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksu.
Užsakymus siųsti:

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

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiin

H RATES

per annum 
on investment bonus

5.25s



LIETUVIŲ veikla medelline
Draugo korespondento pasikalbėjimas su kun. 

Tamošiūnu

Iš Medellino lietuvių koloni
jos į Eucharistinį kongresą o- 
ficialiai išvyko du lietuvių at
stovai kun. M. Tamošiūnas 
ir Laima Railytė de Naranjo. 

i Jie prisijungs prie Bogotoš lie
tuvių kolonijos, dalyvaus Eu
charistinio kongreso parengi
muose.

■Rugpjūčio 28 d. bus Medelli
ne pašventinta lietuvių koply
čia ir lietuvių namai. Apeigas 
atliks kard. Antonio Samore. 
Jo sutikimas gautas. Pašventi
nime dalyvauti pakviesta daug 
aukštų kolumbiečių ir šiaip už- 
sienio atstovų.

Tuo reikalu Lietuvių katali
kų komiteto pirm. kun. M. Ta
mošiūnas išleido tokio turinio 
aplinkraštį:

“Lietuvos laisvės kovų metai. 
Brangūs broliai ir sesės, tau
tiečiai lietuviai, mums malonu 
pranešti, kad š. m. rugpiūčio 
28 d. 7 vai. v. bus iškilmingai 

» pašventinta Kolumbijos lietuvių 
šventovė — koplyčia Medelline 
— mūsų visų auka Šiluvos Švč. 
Mergelei Marijai, Lietuvos Glo
bėjai pagerbti, tuo pačiu mūsų 
mažas įnašas kovoje už tėvų 
kratšo laisvę.... Toliau prašo vi
sų dosnios pagalbos įgalinti už
baigti dar reikalingus vidaus į-
fengimus.

Kun. Tamošiūno žiniomis iki 
šiol į kongresą iš įvairių kraš
tų, daugiausiai iš Amerikos, yra 
užsiregistravę 22 asmenys. Lau
kiama didesnio lietuvių skai
čiaus. Atvykstantiems lietu
viams į Eucharistinį kongresą 
paruošta 50 priėmimo vietų.

Dėl lietuvių namų ir koply
čios baigiamų įrengimo darbų 
kun. Tamošiūnas atsakė:

— Kaip jau matome, didelis 
darbas, kainavęs beveik milijo
ną pesų, jau beveik baigtas. 
Yra nemaža skolų, kurias teks 
išmokėti. Bet turima, vilčių, kad 
amerikiečių lietuvių pagalba ga
lėsim išmokėti.

Iki šio laiko buvo galima ap
gyvendinti tuose namuose tik 
du seneliu — Elvikį, kuris eina 
sargo pareigas, ir senelę Gau- 
rišienę, kuri yra ligota ir šiuo
se namuose rado prieglaudą. 
Du dideliu butu teko išnuomuo- 
ti privatiems asmenims, iš ku
rių pajamų yra mokomos sko
los. Jau yra daugiau šelptinų 
Medelline lietuvių, kurie dėl se
natvės ar ligos yra patekę į 
skurdą. Šių asmenų problema 
būtų lengvai išsprendžiama ,jei 
lietuvių namai būtų pilnai išmo
kėti ir galutinai užbaigti. Iš tų 
dviejų butų nuomos būtų gali
ma šelpti į vargą patekusius 
lietuvius ar net ten juos pri
glausti. Deja, bendruomenės 
kasa tuo tarpu yra tuščia. Rei
kia turėti fondą ne tik lietu
viams sušelpti, bet ir jiems mi
rus palaidoti. Tuo tarpu dar 
trūksta pinigų lietuvių namui 
skolas išmokėti, nėra įmano
ma tokį fondą sudaryti.

Kun. Tamošiūnas yra opti
mistas. Jis mano, kad kolumbie
čių, tuo labiau lietuvių ameri
kiečių finansine parama ir jų 
dosnumu bus galima netolimo
je ateityje į vargą patekusių

Kolumbijos lietuvių problemą 
išspręsti.

— Medelline lankosi iš Ame
rikos Auksė Čypaitė, kuri iš čia 
vyksta į Bogotą dalyvauti Eu
charistiniame kongrese.

Kun. Tamošiūnas tikisi, kad 
Medelline lankysis vienas iš 
“Draugo” redaktorių ir Balfo 
pirm. kun. Martinkus. Jis no
rėtų, kad jie dalyvautų lietuvių 
koplyčios pašventinime.
Eucharistinio kongreso proga 

pašto ženklai
Eucharistinio kongreso pro

ga yra išleista 34 milijonai 
pašto ženklų, kurie jau pradėti 
pardavinėti. Tie ženklai yra re
liginio tipo ir jie bus pardavi
nėjami filatelistams ne tik Ko
lumbijoje, bet ir užsienyje.

šie pašto ženklai yra atspaus
dinti Japonijoje, japonų vyriau
sybės spaustuvėje, kur buvo 
užsakyti jau sausio mėn.

Taip pat išleidžiami į apyvar
tą specialūs vokai su ženkliu
kais, kurie bus perštampuoti 
laike Eucharistinio kongreso.

Minėti pašto ženklai yra įvai
rios vertės, pradedant 25 cen- 
tavais iki 20 pesų.

Ryšium su atvykimu popie
žiaus Pauliaus VI yra išleista 
speciali serija pašto ženklų, ku
ri pradėta pardavinėti rugpiū
čio 21 dieną.

Iš Kolumbijos Ištremiamas 
N. York Times korespondentas

Nemažą sensaciją sukėlė į- 
sakymas ištremti “New York 
Times” korespondentą Paul 
Montgomery už perdavimą laik- 

: raščiui “neteisingų” žinių. Mat, 
jis parašė, kad kancleris Zea 
Hernandez buvo priverstas at
sistatydinti už tai, kad pakriti
kavo paskutiniąją popiežiaus 
encikliką ir, kad nepalankiai 
aprašė naujojo kanclerio Lopez 
Michelsen paskyrimą. Nors Ko
lumbijoje spauda laisva ir visi 
Kolumbijos laikraščiai tą patį 
paskelbė, kaip ir Montgomery 
davė pranešimą savo laikraščiui 
New Yorke. Atrodo, kad Mont
gomery konfliktas su saugumo 
organais bus išspręstas palan
kiai.

Korespondentui Montgomery 
esant saugumo patalpose buvo 
parodyta paskutinė laida dien
raščio “Espectador”, kur buvo 
žinia paskelbta iš New Yorko, 
kad ten 34 gatvėje buvo užpul
tas vienas Kolumbijos futbolis- 

5 tas ir iš jo atėmė 5 tūkstančius 
dolerių. Apiplėšimas įvyko 4 v. 
ryto. Montgomery perskaitęs 
šią žinią nusišypsojo ir pareiš
kė, kad, matyt, šis kolumbietis 
tokiu vėlyvu laiku ir toje New 

; Yorko gatvėje kaž kokiais ne
aiškiais tikslais lankėsi.

Kolumbijoje ne tik paprastų 
žmonių, bet ir intelektualų tar
pe, nemėgstama kad apie Ko
lumbiją būtų rašoma visi nege
rumai. Tai neturi užsienio pa
siekti, bet jei kas užsienyje į- 
vyksta negero, Kolumbijos spau 
da mėgsta kiek galima išpūsti.

Įsidėmėtina keliaujantiems
Šiomis dienomis vienas tak-

Kep. Hale Boggs 
of Louisiana

Gov. Rlchard Hughes 
of New Jersey

Lt. Gov. Sam Shaplro 
of Illinois

Demokratų konvencijos Chica goję vykdomasis komitetas.

MŪSŲ KOL 0 N / JOS E
Brockton, Mass.

MIRĖ ROŽE VALENTUKEVI- 
CIENE

Rugp. 4 d. mirė Rožė Valentu- 
kevičienė. Prieš metus ji buvo 
palaidojus savo vyrą Motiejų. 
Abu mirė nepasiekę 60 m. O bu
vo kepyklos savvininkai, taip rei 
kalingi Brocktonui. Kai tremti
niai važiavo Brocktonan, ne vie
nam jie ištiesė ranką su duona, 
o užgniaužė, kai norėjai įteikti pi 
nigėlį. Buvo dosnūs. Kai būdavo 
pobūviai, ar Putnamo seselių ge
gužinės — visada 'dėžėmis duo
ną aukojo. Lai Dievas paguodžia 
juos amžinybėje!

Lietuviškos duonos kepyklą 
perėmė jų žentas ir duktė—Ba- 
niūnai. Rožė ir Motiejus Valen- 
tukevičiai išaugino sūnų ir duk
terį — sąmoningus lietuvius. Pa
liko keturis anūkus. A. A. Rožė 
Valentukevičienė buvo iškilmin
gai palaidota iš šv. Kazimiero 
bažnyčios. Lietuviškas egzekvi- 
pas ir lietuviškas Mišias atlaikė 
A. A. Rožės žento broliis kun. 
Janiūnas iš Bostono Šv. Petro 
lietuvių parapijos. Asistavo 
brocktoniečiai: kun. M. Vembrė 
ir kun. Valkavičius. Bažnyčioje 
ir kapuose dar buvo kun. Alb. 
Abračinkas — Norwoodo klebo
nas, prof. kun. Kontautas, kun. 
A. Klimas ir daugybė žmonių.

Kalvarijos kapuosna velionę 
nulydėjo apie šimtas mašinų. Iš 
kapų sugrįžo į į Jakavonienės pa 
talpas pietų. Laidojimu rūpino
si laidojimo direktorius Vyt. Ja- 
kavonis. Ilsėkitės ramybėje, ge
raširdžiai lietuviai!

sistas iš aerodromo nuvežė vie
ną maldininką į viešbutį ir už 
tai pareikalavo 25 dolerių. Be 
to, jis nuvežė ne į tą viešbutį, 
į kurį keleivis norėjo, bet į ki
tą. Tuo tarpu nuo aerodromo 
'nuvažiuoti į miestą normaliai 
kainuoja mažiau 1 dolerio. Šo
feriai mėgsta “misterius” ap
gauti. Be to, reikia būti atsar
giems su nešikais, nes kartais 
nešikas, paėmęs lagaminą, gali 

i'nueiti savais keliais.
Amnestija

Ryšium su Eucharistiniu kon 
gresu Kolumbijos vyriausybė 
kaliniams specialiu dekretu, po
piežiaus lankymosi proga, su
mažins bausmes; iš dalies kali
niai bus amnestuojami. KI.

APSIVEDĖ BROCKTONIETTS 
SKAUTŲ VEIKĖJAS

Brocktonietis Vytautas Savic
kas, dirbąs Bostone vienam ban
ke, baigęs biznio mokslus, šių 
metų liepos 27 d. sumainė auk
so žiedus Marijos Krikščionių 
Pagalbos bažnyčioje Nevvton, 
Mass., Šv. Mišias atlaikė ir mo 
terystės sakramentą suteikė jau 
nosios ir pusbrolis ir perskaitė po 
piežiaus palaiminimą. Vestuvių 
puota įvyko moderniškame res
torane Fantasia — Cambridge,

Iš Californijos vestuvėsna par
skrido Vytauto brolis Sigitas 
Savickas, kuris ten dirba prie 
svarbių valstybinių darbų. Jau
nieji — Vytautas ir Magdalena 
Savickai povestuvinėn kelionėn 
išskrido į Europą. Ten aplankys 
Vytauto tėvelį ligoninėj, dauge
lį Europos kraštų — Romą.

MOKINIŲ DARBAI
— Vytautas Sabaitis — ne

baigdamas Brocktono šeštadie
nio lietuvišką mokyklą, straip
snių ir paveikslų iškarpomis su 
lipdė naudingą knygą “Lietu
viais esame mes gimę, lietu

viais turime ir būti”. Dovilė 
Eivaitė — atliko tokį pat dar
bą vardu “Mūsų Lietuva”; 
Rafaelis Beržinskas — "Lietu
viai laisvės kovos metais”; 
Darijus Monkus -— “Lietuviai 
laisvame pasaulyje”; Romas 
Eikinas — “Lietuvių kultūrinė 
veikla". Baigdami mokyklą 
šiuos savo darbus įteikė savo 
mokytojai, — lietuviškos mo
kyklos vedėjai Elzbietai Ribo- 
kienei.

TRUMPAI
— Broliams Vytautui ir Arū 

nui Kebliams, jų močiutė Kuni
gunda, Brocktonan atvykimo

Į roga, įteikė savo aūkams po 
Lietuvos Nepriklausomybės’'

medalį.
— Klimai, Jurkštai ir Keb- 

linskai iš Brocktono ruošiasi 
vykti New Yorkan į trečiąjį 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimą.

— Rimantė Bielkevičiūtė šie 
met baigė aukštuosius mokslus 
Massachusetts Universitete.

CCaukegan, III.
ATOSTOGAUJA

Pranas ir Albina Petroliūnai 
atostogas praleido So. Dakota 
valstijoj lankydami įdomesnes 
vietas. Povilas ir Aleksandra Gri
žai atostogauja Minnesota vals
tijoj, kur tikisi pagauti daug žu
vies ir gerai pailsėti. O taip pat 
jie ten turės progos sutikti sa
vo sūnų Eugenijų, kuris, netoli 
atostogaujamos vietos, tarnauja 
kariuomenėje, aviacijos daliniuo 
se. Inž. Eduardas ir Elena Ska- 
lišiai atostogų praleisti išvyksta 
į Europą, kur numato aplankyti 
Vokietiją, Prancūziją ir kitas 
valstybes. Linkime geros kelio
nės. vp.

— Amerikole 1915 m. rugpiū
čio 19 d. užpatentuotas auto
mašinos automatinis starteris.

AUKOS SPAUDOS REIKALAMS
Ozalas Prane 
Bačiulis Vladas 
Kalinauskas Agota 
Bliudžius Andrius 
Pečkaitis Petras 
Marma Antanas 
Reingoldas E. 
Rudaitis1 E. 
Sakalauskas Jonas 
Stuopelis Pranas 
Karsokas Albinas

$1.00 
1.00 
1 00 
1 00 
1.00 
1.00 
1.00
1 00 
1.00 . 
1 00 
1.00

DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. rugpiūčio 23 d. 5

KUNIGŲ VIENYBES REZOLIUCIJOS

Kunigų vienybės rytų apy
gardos suvažiavime, Marianapo- 
ly, 1968 m. liepos 17 -18 dieno
mis dalyviai, išklausę ir išdisku 
tavę eilę paskaitų bei praneši
mų, pasiūlė šias rezoliucijas:

1. Prel. dr. Vytautas Balčiū
nas, kun. dr. Valdemaras Cu- 
kuras ir kun. Ladas Budreckas 
pasiima suredaguoti ir suvieno
dinti lietuviškus šv. Mišių ir ki
tų apeigų tekstus liturgijoje.

2. Remti tylinčios Lietuvos 
Bažnyčios persekiojimo duome
nų rinkimą ir visais galimais 
būdais platinti turimą šios rū
šies literatūrą lietuvių bei an
glų kalbomis.

3. Raginti lietuviškus laik
raščius daugiau rašyti savo 
skiltyse apie Bažnyčios perse
kiojimą Lietuvoje bei kultūrinį 
genocidą.

4. Religinio Lietuvių centro 
steigimas yra prasmingas, to
dėl: a) tam centrui organizuo
ti iniciatyvos turėtų imtis AL 
RK federacijos ir Kun. vieny
bės centro valdybos; b) Reli
ginio centro struktūrai aptarti 
pusmečio bėgyje iniciatoriai su
kviečia pramatytų ekspertų pa
sitarimą.

5. Remti rimtai dirbančių Lie
tuvos Bažnyčios istorijos tyri
mo darbus ir finansuoti jų pa

ruoštų veikalų išleidimą.
6. Dėti pastangų paruošti ir 

išleisti Žemaičių vyskupijos is
torinių šaltinių rinkinį.

7. Moksleivių ateitininkų iš
keltai idėjai ir Šv. Tėvui orga
nizuojamai peticijai pritaria ir 
gėrisi jos vykdymo pažanga.

8. Visokeriopai remti “Krikš
čionis gyvenime” knygų serijos 
leidimą ir dėti pastangas, kad 
ši knygų serija pasiektų kiek
vieną lietuvišką šeimą.

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% Iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis Ir išmokStlnal. 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern, Tel. GR 6-4421

10% — 20% — »O% pigiau mokėsit 
ui aptlramla nuo ugnies ir automo
bilio pas
KRANK ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 1-8054 ir GR 6-4339

Jei įvyko kelyje nelaimė, tai gerai 
saugokitės jos metu, nes labai daug 
nelaimių įvyksta po pirmos nelaimės 
arba kaip amerikiečiai sako: ‘‘Se
cond collision. Norį gauti saugaus 
vairavimo taisykles nemokamai turi 
rašyti: Paul Powell, Secretary of 
State, Springfield, III. 62706.

V: siems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame už paramą.

DRAUGO Administracija

AUKOS UŽ KALENDORIŲ

Didž'ojo poeto Dantės intymiuo
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus1 gro
žio eilėmis.

Naujasis Gyvenimas
Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty- 

ruolis, Goethės, Šilerio, Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T. 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta į 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

7159 South Maplewood Avenue 
Chicago, Illinois 600290 

VISOS PROGRAMOS Iš WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg KM 

Telef. HEmlock 4-2413

«ee

M O V I N G
Apdraustas perkraustyma-a 

Įvairių atstumų

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

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 VVest 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 ■ 7434
KEPA ĮVAIRIU RŪŠIŲ KEPINIUS

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

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

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS

šiant. Įruošiami specialūs įrengimai vaizdams iš Bo-gotos į Europą perduoti. Šiam reikalui bus panaudo 
tas satelitas (dešinėje).

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.

šokiai.
,1. LINGYS, 154 pusi.

Antroji laida išleista Balio Pakš
to ir Juozo Kreivėno. 10 šokių su 
aprašymais, braižiniais, nuotrau

komis ir gaidomis. KALVELIS 
KUBILAS, RAGUČIAI, KEPURI
NE, OŽELIS, SUKČIUS, LENCIŪ
GĖLIS, SADUTE, MIKITA ir MA
LŪNĖLIS. Knyga labai naudinga 
šokių vadovams, šokėjams ir šokių 
mylėtojams. Kaina $2,00. Gauna
mo DRAUGE, 4545 West 63rd St.,

CHICAGO, ILL. 60629.

Kudukis Petras $1.00
Jankauskienė J. 1.00
Eivaz John 100
Brizgys Petras 1.00
Bružas Joseph 1.00
Rastas Pranas 1.00
Varnagis Frank 1.00
Mušinskienė K. 1.00
Vaitiekūnas M. 1.00
Kaupas W. 1.00
Jurkevičius V. 1.00
Stančikas B. 1 00
Dr. Krasauskaitė M. 1.00
Krenčius Kaz. 1.00
Stančikas Joseph 1-00

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame už paramą.

DRAUGO Administracija

AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIO parengtas

RINKINYS 
pavyzdžių ir gražiųjų minčių

Čia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigėrėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
PresB, Putnam, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.06.

Užsakymus siųskite:
“Draugas”, 4545 VVest 63rd Street 

Chicago, Illinois 60629
Illinois Stato gyventojai prie kainos 

turi prilįsti 5% taksų.

SKIP S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHOHES WA 5-8202
AUGUST - RUGPIŪČIO MĖN. 22, 23 ir 24 D.D. 

BISQUIT THREE STAR OOGNAC Fifth $3.29

CAMUS GRANDE Fine Champagne 
OOGNAC Fifth $5-98

MEISTER BRAND VS.O.P. Imported 
GERMAN BRANDY Fifth

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth
$4.89

$4.98

STOCK IMPORTED
Dry or Svveet VERMOUTH 80 Oz. Bottie $-|.69

ROYAE CANADIAN, 6 yr. old 86 Proof 
Imported CANADIAN WHISKY Fifth $4.69

EIME, ORANGE, WELD CHERRY or 
CHOCOLATE FLAVORED VODKA Fifth $2-98

CUSENIER Imported Cherry, Blaekberry
or Aprieot Liųueur Fifth $3 49

SKIP’S LONDON DRY GIN or VODKA
__________80 Proof___________ % Gal.ĮĮĮ 049

HAMM’S BEER
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles $3 69

J I



DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. rugpiūčio 23 d. REAL ESTATE t » .

Našlė pigiai parduoda gražią 7 
kamb. mūro rezidenciją Marąuette 
pke. Platus lotas, mūro garažas, 
elektr. durys, daug priedų. Tel. 
RE 7-7202._____________________
Apylinkėje 65 ir Artesian savinin
kas parduoda 2-jų butų mūr. na
rną 5 ir 6 kamb. $29,500.

737-4254

Apylinkėj 68 ir Campbell — 6
tūtai rūsy. Savininkas. $73,000. 
476-4851.

Pajamų nuosavybė — 2 butai po 
5 kamb. ir 4 kamb. butas1 pastogė
je, med. namas Brighton pk. 2 au
to garaž. Apšild. veranda. Apie 
$20,000. Tuoj galima užimti.

Telef. — LA 3-2346.

MISCELLANEOTTS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI I

2457 West 69th Street 
TeL HE 4 - 7482

Kolumbijos ūkininkas su savo asilėliu keliaudamas per Bogotą stebi 
televizijos įtaisymus, per kuriuos perduodamos iškilmės iš Eucharistinio 
kongreso.

Apyl. 67-os ir Pulaski savininkas 
parduoda 5 kamb. (2 mieg.) mūr. 
namą. Gazu karštu vand. apšild., 
centr. air-conditioning, įrengtas rū
sys. “powder room”. Įvertinimui 
reikia pamatyti. Susitarimui skam- 
binkite 581-6476.

7 kamb, bungalow, centrai, gazu 
šildymas, 30 p. sklypas. 57 Ir Maple- 
wood.

3 butai ir krautuves patalpa. $350 
pajamų per m8n. 61 Ir Kedzie.

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

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

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Wesfern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

DEKORAVIMAS
18 VIDAUS IR IS LAUKO 

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

DVEJI METAI VERGŲ STOVYKLOJE

Iš spaudos išėjo knyga “Donbas’’ 
(išleido David McKay Co., New 
York, $4.95), kurios autorius 
Jacąues Sandulescu dvejus metus 
buvo priverčiamųjų darbų vergų 
stovykloje, tačiau įstengė žiemos 
speiguose pabėgti. Autorius tetu
rėjo 15 metų amžiaus kai jį, ei
nantį į mokyklą, pagrobė rusų 
patrulis, ieškodamas vyrų privers
tiniams darbams Donbaso rajone.

Išbėgus iš tų priverstinų darbų 
kasyklose, autoriui pavyko pa
siekti Kanadą, o iš ten ir JAV-bes. 
Čia jis dabar yra tapęs verslinin
ku New Yorko apylinkėse.

Autorius nupasakoja sunkias ba
davimo dienas prievartos darbuose, 
mušimus, kenčiamą speigą, pervar

gimą, kuris atėmė gyvastį dauge
liui darbo vergų.

Sužeistas kasyklose, mažiau be- 
saugomas kalėjimo ligoninėje, jis 
įstengė pabėgti. Visi jo pergyveni
mai sudaro intriguojančią skaity
bą.

J. Žvilb.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS

Butų nuomavimas — Income Tax. 
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J . BACEVIČIUS 

I 6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2238

STATOME NAUJUS NAMUS
Ir

Atliekame įvairius pataiLymus
Petrauskas Builders, Ine. 

Tel. 585-5285

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

» «• • •

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkranstymas
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chieago, Illinois

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas

I. MIGLINAS
<549 W 69 St.. n auk.. PR 6-1063

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. .mieg. kamb. 1-me aukš
te. Vyrui ar moteriai. Galima pasi
gaminti valgį arba šeimininkė pa
gamins. 4330 S. Fairfield Avenue. 
Tel. 847-5382.

IŠNUOM. 3 kambarių apstatytas 
butas. Naujai dekoruotas.

Telef. — GA 2-6193
Išnuomojamas miegamas kamb. 

6822 So, Talman Avenue 
Telef. — 925-0776

D E M E OJ

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Rrriio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:0b iki 1:30 vai 
po pietų Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostop Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
iienraštis “Drangas”.

llllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllltllllfll

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

Užsakymus su pinigais siųskite
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street
CHICAGO. ILLINOIS 60629

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimim

HELP VVANTED — VYRAI

HELP DANTED VYRAI

MARINE
ENGINEERS

U. S. Coast Guard Lleense

3rd Assistant
ENGINEER

Pertmanent Position

STEAM RESEARCH VESSEL
Phone Collect —
PORT CAPTAIN

(617) 548-1400

Woods Hole, Mass.
An Eąual opportunity employer

CHIEF OF STAFF 
PHYSTCAL THERAPIST

OCCUPATIONAL THERAPIST, 
SPEECH THERAPIST

Po«itiorm available in a multiple dlsci- 
pline, out-patient i-ehabilltatlon cen- 
ter. Salai-y open. Excellent. fringe 
benefits. Write or phone: Exeeutlve 
Director.

The Rehabilitation Center 
Of Lorain County, Ine.

5380 Oberlin Avė., Lorain, < Milo 44053 
Tel. (216) 282-6868

An Eąual opportunity employer

• RE AL ESTATE______

DĖMESIO!
Chicagos pietų pusėje dėl mirties 
yra parduodamas 2-jų aukštų mūr. 
namas — 3 butai ir maisto krau
tuvė. Krautuvė labai geroj vietoj 
ir biznis garantuotas. Gali būti 
parduotas namas ir biznis atskirai. 
Suinteresuoti skambinkit tel.

LA 3-6658

KATALIKŲ — ANGLIKONŲ 
BENDRAVIMAS

Katalikų ir anglikonų tarpu
savio bendradarbiavimo paruo
šiamoji komisija šiomis dieno
mis sudaryta Pretorijoje, Pietų 
Afrikoje. Cape Town katalikų 
arkiv. kardinolas Owen McCann 
ir anglikonų arkiv. Selby Taylor 
tam davė savo pritarimą. Paruo 
šiamoji komisija susidės iš pen
kių teologų, paskirtų popiežiaus 
Pauliaus VI, ir kitų penkių, ku
riuos paskirs Canterbury arkiv. 
dr. Ramsey. Tuo būdu ekume
ninis dialogas tarp katalikų ir 
protestantų bus intensyviau ve
damas.

Parduodu 9; kambarių mūrą.
$110 pajamų per mėn. ir 5 kamb. 
butas savininkui. Marąuette pke. 
$18.500. Tel. RE 7-7201.

5 H kamb. 11 m. mūr, bungalatv, 
prie 73 Ir Rockvvell. Kilimai, gazo 
šild. alum. langai $22.900.

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

1% aukšt. 20 m. švarus mūr. na
mas 5—4 kamb. prie 71 ir Sacra- 
mento. 40 p. sklypas. Taksai $350.00. 
2-auto garaž. $29.500.

12 butų mūr. prie 67-tos ir Rock- 
well, $13,500 metinių pajamų. Kaina 
$78,500. įmokejas $16,000 savininkas 
duos paskolų.

Naujas de luxe 2 aukštų mūr. 
Marąuette pke 7 kamb. butas savi
ninkui ir 4 nuomos skolai mokėti. 
$74,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAS — NOTARIATAS — 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St,. Tr1. 925-6015

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios lšsi- 
niokejlmo sąly
gos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233
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M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place. WA 5-8068

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

3« a,.d 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

imiiiiimiiiiiimiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiii
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
IIIIIIlIlIlSIIIIIlIllItllIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

HELP VVANTED — VYRAI

DĖMESIO !

r

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING Ai SHEET METAI. 
4444 S. VPestern, Chieago », UI.

Telefonas VI 7-3447

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

AND REALTY
A. LAURAITIS

į 4645 So. Ashland Avė., LA 3-8775
(Currency ExchaDge patalpose)

Sąžiningas patarnavimas
» ♦ ♦ ♦ * ♦

PIRKITE KAI PIGU!

DĖMESIO !

Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas

SONATOS IR FUGOS
SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU

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

Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys, estetiškai 
įrištas į drobės 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 00 Ta pačia proga įsigytina ir 1964 metais Kazio Bradūno pre
mijuotoji knyga SIDABRINES KAMANOS, kaina $2.00

Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksų.

Didelis gražus 5 kamb., 10 metų 
mūras. 2 auto. garažas, alumin. 
langai, įrengtas rūsys, arti Pulaski. 
$25,950.

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

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

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

Gražus 1% aukšto, 2-jų butų, apie 
20 metų mūras. 5 ir 4 kamb. Platus 
botas. 2 auto garažas. Marąuette pk. 
$28,450.

5$jį kamb., 12 m. mūr. arti Na
bisco, cenfr. oro vSsinim., jrengt rū
sys, garaž. $27.500.

Nauj. 6 butu mūr., arti Ford City, 
$11.000 pajamų, $82.500.

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

Med., 3 būt., labai platus sklyp., 
garaž., atskiri šild., Marą. parke. 
$19.700.

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

Apartni. mūras, 20 būt. supila 
apie $27.000 pajamų. Vertingas ir 
gražus objektas Marą. pk. $195.000.

3 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, 
karpetal, garažas. $31,800.

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

BAISUSIS BIRŽELIS
PRANAM J. NAUMIESTISKIM

Trys aogštos kokybės vaidinimai dramos ir literatūros žinovai.
A. KAIRYS, vertindamas vieną šių dramų, būtent “Siaurės pa

švaistė”. kari vaizduoja Sv. Kazimierą, rašo, kad šis veikalas “galėtų 
tapti vienu iš geriausių šios rūšies veikalų mūsų literatūroje.”

Stipri intriga, vienas po kito griūvantys vaizdai Ir vykęs charak
terių išryškinimas pririša prie šių dramų ne tik žiūrovą, bet ir skaity
toją, neatleisdamas jo iki pabaigos.

Gražiai, ant specialaus poųierio išleista didelio formato knyga sn 
dail. V. Igno iliustracijomis, tinka (vairioms dovanoms. 238 puslapių, 
kaina dol. 3,50.

Užsakymas siųskite:

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4269 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

7t Ir Talman. Mūr. 4 kamb. ir 2 
patalpos ofisams arba bizniams. Tik 
$16,500.

Pri® 60 Ir Campbell. Med. 1% a. 2 
butai, 5 ir 4 kamb. $16,900.

Prie 71 ir Mapletvood. Med. 2 bu
tai — 6 Ir 4 kamb. Platus sklypas. 
$21,500.

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

VAINA REALTY
2617 W. 71si Street — RE 7-9515DRAUGAS

4545 W. 63rd. Street Chieago, III. 60629.
Į Platinkite “Draugę”.

Lumber Tally Man
Experienced, for wholesale lumber 
distribntor. Usual fringe benefits. 
Mušt speak Ehglish.

RINN SCOTT LUMBER CO. 
2759 So. Kedzie Avenue 

Phone — 247-4080

HELP VVANTED — MOTERYS

MECHANICS
Heavy eųuipment mechames with 

Diesel experience. 
Excellent pay and steady work. 

Exeellent fringe benefits. 
South East Area.

CALL
Tel. - RE 1-9213

FROM 9 TO 5 MONDAY 
THRU SATURDAY

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

METAL STAMPING DIVISION

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

"An Eąual Opportunity Employer”

REAL ESTATE
6 kamb. mūr. “Bullt-ins”, kokli

nes plytelšs. .karšto vandens šildymas 
gazu Marą. pke. $21,600.

2 po kamb. apynaujls namas.
Atskiri šildymai gazu, aliumin. lan
gai, 2 autom, garažas. Netoli parko. 
$42,800.

6 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 Centralinls vėsinimas. 
Alium, langai. įrengtas rūsys, 2 au
tom. garažas Netoli parko. $27.500.

5 butų, 10 metų mūras. Atskiri
Idymal gazu. Gražus namas, geros 
įjamos. 111-ta ir Californla Avė. 
19,000.

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

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

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

2 po m kamb Ir 3 kamb. angliš
kam rūsy Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra 
žjame Marąuette pke. $52,000.

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

K kamb. mūr. rezidencija. 1H to 
nloe šiluma guzu. Garažas Platu, 
sklypas Marąuette pke. $16,600.

NERIS REAL
6924 South VVestern A venų* Tol. 471-0321

Mūr. 2x5. Gage p. Garažas. Gazo 
šild. $24,800.

Med. 6 kamb. 2 vonios, rūsys, ga
ražas. 72—Western. $14,500.

Med. 2x4. Rūsys. Priedo tuščias 
sklypas. M. p. $22,900.

Med. 5 kamb. 37 % p. sklypas. 71 
ir VVestern. Tik $8,000.

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

Mūr. 2x6. Butas rūsy. Naujai 
šild. Naujas garažas. M p. $31,800

Med. l’/Įį a. 8 kamb. Rūsys. 71 — 
Campbell. $14,000.

Med. lįi a. 2 butai. M. p. Rūsys. 
Gazo šlld. Garažas. $16.500.

KAIRYS REAL ESTATE
2948 VVest 59 Str, Tel. HE 6-5151 arba HE 6-5161

SALES • MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEX ŠATAS — REALTOR

Main offlce 5727 W. Cermak, Cicero, III., Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Clceroje, Benvyne, Rlverside, La Grange Parke 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom ažsnkri I mūsų įstaigą 
Ir išsirinkti iš katalogo.

Pasinaudokite Draugo „flassified“ skyriumi.

CLERK TYPIST
Claim Department has openings in 
pleasant Loop Office.

SALARY OPEN 
WITH MERIT INCREASES 

PERMANENT 
FRINGE BENEFITS 

Tel, HA 7-9415 — Mrs. Torkelson

SECURITY INSURANCE GROUP 
175 W. Jackson, Chieago^ III. 

Room A-615
SECRETARY-STENOGRAPHER

South side manufacturing compa- 
ny. 5 days. Salary open. 22 holi 
days a year. Phone —

L. Gruinulaitis — SE 8-2100
SWITC'HBOARD OPERATOR

Aptitude for figures. 5 day week. 
Company benefits. Pleasant work- 
ing connditions.

AMERICAN ELEC. SUPPLY
5010 W. Irving Park, Cbicago 
Call Ed Sehu art z. — A U 6-1800

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

NORTHWEST 
FASTENER COMPANY

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

M 0 T H E R S
FOR PART TIME WORK

Desiring to cam extra money 
while their children attend sehool 
during tlie day, to do general Of
fice work. Typing helpful Hours 
arranged to your convenience.

NORTHWEST 
FASTENER C0.

6343 Gross Point NILES
Mr. P. Los — 647-0177

SECURITY

G U A R D S
FREIGHT EXPERIENCE 

HELPFUL.
Chieago & Western suburbs.

Phone 626-5034

H I K E R S
For Car Rentai Agency 

Mušt have driver’s license, full & 
part time. O’Hare Area.

AIRWAYS RENT-A-CAR 
Tel. — 827-7151

DEPARTMENT MANAGERS 
Clerical — Ktock Work — Caahiers
— in Dlscount store. Exper. helpful 
būt not. necess. Perin. position. Eull 
oo. benefits with leading diseount 
Chain in country. Apply in person.

Z A Y R E
727 W. Golf Rd., Dės Plaines, III. 
________PHONE — 137-3710_______ .

Auto Mechanics
Vokime Chevrolet dealer can u»e 
all around mechanics in used car 
department. Top salary. Pald va- 
cation, hospitalizatian and many 
other benefits. Apply in person, 
see Mr. John.

Chevrolet on Michįgan Avė.

CITY CHEVROLET
2301 S. Michigan Avė.

GENERAL MAINTENANCE
Retired man. In dining rooms. kit- 
chen, operate automatic dishwash- 
er. Long employment, if work % 
satisfaetory. Meals. Good working 
cond’s. 5 day wk. Wages and hours 
on inąuiry. Fr. Fiore.

AQUINAS INSTITUTE
River Forest, III. tei.369-75O2

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

HELP WANTED — MOTERYS

W I C o
NEW DIVISION

OF MAJESTIC DISTRIBUTORS NEEDS

— TYPISTS _ STĖNOS
— FILE CLERKS

— CUSTOMER CORRESPONDENTS
FULL TIME PERMANENT POSITIONS 

ARE AVAILABLE NOW APPLY:

MAJESTIC DISTRIBUTORS
Skokie, Illinois8250 Skokie Blvd.

I



A. A. DR. VIKTORAS JASAITIS DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. rugpiūčio 23 d.

Rugpiūčio 18 d. vėžio ligos 
pakirstas mirė dr. Viktoras Ja
saitis, Lewiston, Idaho. Paliko 
didžiame nuliūdime žmoną Ele 
ną, sūnų majorą Edvardą, duk
terį Jurgitą Kovienę ir brolį 
dr. Domą Jasaitį.

w Viktoras gimė 1901 m. Sta
naičių km., Garliavos vis., Kau 
no apskrity. Laisvės kovų me
tu kaip savanoris - partizanas 
dalyvavo kovose su lenkais, 
buvo patekęs nelaisvėn. 1922 
m. baigė Kauno f-ją gimnazi
ją. 1923 m. pradėjęs chemijos 
studijas Muensterio universi- 
Ikte, persikėlė į Vienos univer
sitetą ir jį baigė 1929 metais 
daktaro laipsniu.

1930-40 metais dirbo Gink
lavimo valdyboje iir buvo spro
gstamųjų medžiagų skyriaus 
viršininkas. Išrado sprogstamo 
gyvsidabrio ir kapsulių sprog
stamų medžiagų mišinių gamy
bos metodus Linkaičių ginklaci- 
mo dirbtuvėms. 1944-46 metais 
Kauno Universitete docentas 
ijį neorganinės bei analitinės 
chemijos katedros vedėjas. 
1945-48 metais mokytojavo Ha 
nau lietuvių gimnazijoje. 1948 
m. atvyko į JAV; nuo 1951 m. 
ligi mirties dirbo kaip sprogs
tamų medžiagų vyr. chemikas 
Speer Cortridge Works, Lewis- 
ton, Idaho. Nusmukusią įmonę 
pastatė ant kojų ir iškėlė į mi
lijoninę gamybą. Jam pagerb
ti* įmonė pavadino didžiulę sa
lę “Jasaitis Hali”.

Lietuvoje gyvendamas daug 
rašinėjo profesiniais klausi

ĮDOMIOS PASKAITOS LIETUVIŲ 
MOKYTOJŲ SAVAITĖJ

c Kaip jau buvo pranešta, mok. 
Jonas Kavaliūnas skaitė paskai
tą* “Dvikalbiškumas”, kurios pa
grindinės mintys yra šios: 1. 
Dominuojanti krašto kalba turi 
didesnę įtaką į krašto^mažumos 
kalbą. 2. Gimtąją tėvų kalbą rei 
kia pradėti mokyti prieš prade
dant formalų kitos kalbos mo
kymą. 3. Vaikus nuo 4 ar net 
nuo 316 metų pradėti mokyti 
darželyje ir priešmokykliniame 
skyriuje.

Stasės Vaišvilienės paskaitos, 
tema "Mokytojas ir jo ryšys su 
vaikais” pagrindinės mintys: 1. 
Priimti vaiką, koks jis yra. 2. 
Mokytojo meilė vaikams turi 
būti objektyvi; vienoda visiems 
vaikams. 3. Pamiršti ir tą abe
jonę, kad lietuvių kalbos pirmi
nis mokymas gali pakenkti ang
lų kalbos išmokymui ,ką patvir
tina ir žymūs Amerikos pedago
gai pareikšdami, kad vaikai iš
mokę savo gimtąja kalba skai
tyti, lengviau išmoksta angliš
kai Skaityti.

Sesers Ignės - Marijošiūtės 
paskaitos ‘'Religijos mokymas 
lietuviškose mokyklose” pa
grindinės mintys: Lietuvių kal
ba supažindinant vaikus su re
ligijos liturgija ir Lietuvos baž
nyčios istorija, turtinamas vai
ko lietuvių kalbos žodynas. Iš 
mokytojų diskusijų šia tema iš
ryškėjo, kad per pažangų reli

mais įvairiuose mokslo žurna
luose. Veikė ateitininkuose; 
1821-22 m. buvo ateitininkų 
moksleivių centro valdybos na- 
įys. Aktyviai darbavosi su 
šauliais. Gyvendamas Vienoje į- 
steigė Liet. Studentų dr'-ją ir 
1926 — 1928 m. buvo jos pir
mininku.- 1946-48 m. gyvenda
mas tremtyje, buvo LTB vyr. 
valdybos narys ir Tremtinių 
Švietimo tarybos Vokietijoje 
narys. 1949-50 m. Waterbury, 
Conn., buvo Liet. Tremtinių ri
jos pirmininkas ir vienas iš 
lituanistikos kursų organizato
rius. Bendradarbiavo Liet. En
ciklopedijoje.

Atvykęs į Idaho, tuojau už
mezgė ryšius su Portlandoo lie
tuviais ir su jais artimai susi- 
draugavvo. Nors atstumas per 
300 mylių, dalyvavo visuose 
Vasario 16 d. minėjimuose, bu
vo vyr. kalbėtoju. V. Jasaitis 
buvo L.B. Portlando apylinkės 
valdybos narys ir dosnus au
kotojas. Planavo padaryti ori
ginalių tyrimų profesinėje sri
tyje, bet jau nespėjo.

Portlando, Oregon lietuviai 
netekę savo aktyvaus nario ir 
bendradarbio, nuoširdaus drau 
go ir tikrai gero žmogaus, nuo
širdžiai liūdi. Velionis atliko 
šią žemišką kelionę taip, kaip 
jo protas sakė, ir jo jaūtri są
žinė liepė. Tegul Aukščiausias 
būna gailestingas savo ištiki
mam tarnui, o mes, likę jo 
draugai, ilgai minėsime jo švie 
sų atminimą. —V. J.

gijos dėstymą reikia pasitar
nauti lietuvybės įskiepinimui, iš 
gyvenant su vaikais religinės 
švenčių tradicijos Lietuvoje.

Iš Mirgos Kizienės paskaitos 
"Pirmo skyriaus programos pa
skirstymas į 33 dalis ir pamo
kos pravedimas” pagrindinės 
mintys: 1. Dirbti švietimo val
dybos pateiktos programos rė
muose. 2. Įdomiai ir su meile 
perduoti lietuviškojo auklėjimo 
pradmenis. 3. Būtinas geras mo
kytojo pasiruošimas prieš pa
mokos pravedimą.

Prano Jogos paskaitos “Tau
tinis auklėjimas vyresniuose 
skyriuose” pagrindinės mintys:
1. Lietuvybę pristatyti tikrais 
faktais, vengti nerealios fanta
zijos apibudinant Lietuvos mei
lės sąvoką. 2. Supažindinti su 
dabartinio gyvenimo reikalavi
mais ir uždaviniais. 3. Trūku
mas konkretaus tautinio auklė
jimo aukštesniuose skyriuose. 
4. Kviesti žinovus įvairių 
sričių supažindinti vaikus su 
Lietuvos literatūra, menu, ben
druomene, Balfo veikla, politi
nių veiksnių struktūra, etc.

Su sesers Perpetua paruoštų 
1914 metais istorinių skaidrių 
parodymu ir istorikės Alicijos 
Rūgytės interpretacija, dviejų 
dienų mokytojų darbas buvo 
užbaigtas. Eugenija Bogutienė

HM
Vienas iš prezidentinių kandidatų MeCarthy ir jo šeima

Į LAIŠKAI "DRAUGUI"“]

LIETUVIŲ PLAZOS 
REIKALU

Kaip iš Chicagos lietuvių spau
dos matyti, gerų sumanymų kupi
nas jaunasis Marius Kasniūnas pa
kartotinai daro žygius Chicagos 
miesto valdyboje, kad gausiai lie
tuviais apgyventas Marąuette par
ko rajonas oficialiai būtų pavadin
tas Lithuanian Plaza.

Jeigu teisingai prisimenu, miesto 
valdyba šitokiam pavadinimui suti
kimą jau yra davusiu dabar belieka 
tik iškabas pridėti.

Reikia linkėti ir tikėti, kad Ma
riui ir jo pasikviestiems talkinin
kams ponams V. Diminskui, A. Re
giui ir aldermanui, Staszcuk ir tas 
reikalas neužilgo pavyks.

1 Tačiau sunku kovoti vadams be 
užnugario ir menka bus nauda, jei
gu po iniciatorių didelių pastangų 
jų siekiamas tikslas - garsinti Lie
tuvos vardą svetimųjų tarpe - ne
bus pilnai įgyvendintas. Juk neuž
tenka, kad žodis ‘‘Lithuanian Pla
za’’(o gal geriau Lithuania Plaza?) 
būtų reklamuojamas tik ant kelių 
stulpų. Reikia, kad tas vardas pla
čiai pasklistų. Garsioji Prudential 
draudimo kompanija Chicagoje vi
suomet savo adresą nurodo kaip 
Prudential Plaza, turime taip pat 
ir Merchandise Mart Plaza, gal ir 
kitas kurios visuomet naudojamos 
firmų korespondencijoms. Tad ir 
mes lietuviai įvertindami ir parem
dami Mariaus Kasniūno kilnų sie
kimą, pasistenkime, kad Lietuvos 
vardas iš Chicagos dar nepasibaigus 
šiems jubiliejiniems metams pask
listų po platųjį pasaulį svetimųjų 
nustebimui ir mūsų pačių pasitenki
nimui. Tuo tikslu visiems Chicagos 
Lietuvių Plazos rajone gyvenan
tiems tautiečiams siūlau:

1. Jūsų adresų knygutėse ir ka
lėdinių sveikinimų sąraše pažymė- i 
tiems giminėms, draugams ir pa
žįstamiems tuojau pat praneškite 
apie savo adreso papildymą pridė
dami po savo pavardės žodį Lith
uanian Plaza ir prašykite naudoti 
tik šitokį antrašą.

2. Informuokite dienraščių ir ki
tokios paštu Jums pristatomos 
spaudos administracijos apie adre
so papildymą ir jo naudojimą.

3. Padarykite atitinkamą papil
dymą savo darbovietėje, kad algų 
čekiai būtų siunčiami į Lithuanian 
Plaza.

4 Prekybininkai ir biznieriai 
Lietuvių plazoje gyyeną, visuose 
savo skelbimuose lietuvių ir nelie-

NAfUJA KATEDRA KONGE
Prieš keletą dienų atidary

ta nauja Budjalos vyskupijos 
katedra Kongo valstybėje, kaip 
tik švenčiant vietos vyskupui 
Pranciškui Van den Bergh ga- 
nytojavimo 25-ąsias metines. 
Budjalos vyskupija yra ant ek
vatoriaus, turi 155.000 katalikų 
15-koje parapijų.

tuvių spaudoje ir televizijoje ir ra- 
dio pranešimuose būtinai naudokite 
priedą Lithuanian Plaza.

5. Pakeiskite savo vizitines1 kor
teles ,taip pat ir karo veteranų bei 
iš vaikų prieglaudos Little City 
mums atsiųstus ant laiškų klijuo
jamus adresėlius tuojau pat, kol jie 
dar neišspausdino naujos šimtinės 
ateinančioms Kalėdoms. Jiems pa
rašius ir pridėjus po mažą auką 
jie mielai atsiųs jums naujus pa
pildytus adresus>.

L. Venckus

Premijuotoji
BRONIAUS ZUMERIO knyga

Dabarties sutemose
yra intelektualiai ir kartu papras
tai parašytas veikalas. Knygos 
įvade Aloyzas Baronas rašo: “Kny
ga bus miela skaityti kiekvienam, 
kuriam pabosta nuolatinis skubėji
mas, nuolatiniai pokalbiai apie me
džiagą ir įtempimas siekiant vis 
didesnio užsitikrinimo žemėje.

Aplankas P. Jurkaus, 188 psl., 
kaina 2.50 dol. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas. Galima įsigyti 
“Drauge” asmeniškai ar paštu.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

SEARS
UERITAGE MEMORIALS 
ANTKAPIAI IK 

PAMINKLAI 
yra pilnai garantuoti 

Sears, Roebuck and Co.

KAINOS nuo S74.95; į asinę įeina pristatymas tr 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai, 

SUTAUPOTE • APTARK AVIMAS • PATENKINTI

6153 South Western Avė. Tel. HEmlock 4 - 4800
THOMAS j. K KARINS. vedėjas.

A, —4“

LIUDVIKUI PETRUŠAIČIUI 
mirus, jo dukrai RENATAI ir žentui ČESLOVUI ŽILIO- 
NIAMS, bei anūkams KĘSTUČIUI ir RAIMUNDUI 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Kleopatra ir Algis Buinevičiai 
Milda ir Zenonas Vieraičiai

A. -|- A.
ZIGMUI BAKAIČIUI 

mirus, žmoną dr. ONJJ, sūnų RIMA. dukrą DALIA nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu giliai pergyvename ir 
liūdime.

VALERIJA IR ALFONSAS 
PATALAUSKAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

A. -J- A.
ALFONSAS GAUČYS

Gyveno 6111 So. Mozart Street.
Mirė rugp. 20d., 1968, 3 vai. popiet, sulaukęs 64 na. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskrities, Plungės 

parapijos. Amerikoje išgyveno 18 m.
Paliko dideliame nuliūdime draugus ir pažįstamus. 
Laidotuvėmis rūpinasi dr. J. Dubinskas.
Kūnas pašarvotas Lackawicz ikoplyč., 2424 W. 69 St. 
Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 24 d. iš koplyčios 

10 vai. ryto bus nulydėtas j Mt. Hope kapines.
Nuoširdžiai kviečiami visi draugai ir pažįstami daly

vauti šiose laidotuvėse.

LACKAWICZ IR SŪNŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ._______________ Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET_______________Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ.__________ Tel. COnunodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S, LITUANICA AVĖ.________ Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., CICERO, ILL._______Tel. OLympie 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL. Tel. 636-2320

Laidotuvių direkt. Lackawicz ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213. | Perskaitf Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

A. ABALL ROOFING 00.
įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
das, nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me Iš lauko. Taisome mūrų—“tuok 
polntlng”. Pilnai apsidraudė visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-877P

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku.

\Sinclairi
RIGHMOND SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių ir vietiniu automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
tlub. Nelalmfis atveju, skambinkite 

GR 0-3134 arba GR 5-3353 
Sav. — Juozas (Joel Juraitis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQFIiTTE GFFT PARCEL 8ERV. 
2008 OOth St. Tel. WA 5-2781
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
1333 So. Halsted St. Tel. 254-8320

Lietuvių bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai J Lietuvą..

Didelis pasirinkimas Jvairlu me
džiagų. ital. lietpalčiu ir kitu prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. Ir V. Žukauskai

KATALIKŲ MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA

Monserrate, Ispanijoje, posė
džiavo “Tarptautinis Katalikų 
Gimnazijos Mokytojų Sekreto
riatas”. Pagrindinė jo svarsty
mų tema buvo: “(Katalikas mo
kytojas ir jo mokinių sąžinė”. 
(Suvažiavime dalyvavo per šim

FUNERAL HOME

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West lįst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ 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

& GUŽAUSKŲ BEVERLT HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.
2443 West 63rd St., Chicago, III.

Telef. PRospect 8-0833 — PRospeei 8-0884

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO' 
M R. NELSON

SAVININKO

SAihIT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams idanų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių

tas katalikų mokytojų ne tik iš 
Ispanijos, bet ir iš Vokietijos, 
Anglijos, Austrijos, Belgijos, 
Prancūzijos, Italijos, Liuksem
burgo, Kamerūno, Olandijos ir 
Šveicarijos. Tarptautinis Kata
likų Mokytojų sėkretoriatas pri
klauso “Pax Romana” sąjū
džiui, kuris ypač daug dėmesio 
skiria katalikiškam auklėjimui.

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

iturgeon Bay", Wisc.,* pastatytas 250,000 dol. vertės JAV laivyno torpedų rinkėjas, vežamas į paskyrimo 
dėtą, sulaikytas netoli San Bernardino, Calif., kadangi jis yra per platus ir tokio pločio kroviniai ■

t



8 DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. rugpiūčio 23 <1. f

X Protesto demonstracija 
prieš Sovietų Sąjungos komu
nistų kariuomenės įvykdytą in
vaziją į Čekoslovakiją, įvyks 
rugpiūčio 24 d., šeštadienį, 2 v. 
p.p., Chicagos miesto centre. 
Susirinkimo vieta — aikštėje 
prie Civic Center (prie Picasso 
paminklo). Visos Chicagoje ir 
jos apylinkėje esančios lietuvių 
organizacijos jaunimas ir pa
vieni asmenys dalyvauja su sa
vo vėliavomis ir plakatais. Kvie
čia LB Chicagos apygardos val
dyba ir Amerikos Lietuvių tary
ba.

x Be pastangų ir vargo bū
sime sotūs kūnu ir dvasia visi, 
kurie rugsėjo 1 d., sekmadienį, 
atsilankysime į “Draugo” pik
niką — gegužinę, ruošiamą Bu
čo darže. Medžių pavėsyje, 
prie skaniais valgiais ir gėri
mais apkrautų stalų, praleisime 
poilsio dieną, neskubėdami, be 
rūpesčių ,tarp gerų draugų ir 
senai nematytų pažįstamų. Tad 
iki pasimatymo “Draugo” gegu
žinėj!

x Atstovus į PIJI III seimą
atsiunčia šių kraštų lietuvių ben 
druomenės: Argentinos — 3, 
Australijos — 6, D. Britanijos— 
1, JAV — 45, Kanados _ 16, 
Prancūzijos — 1, Urugvajaus— 
1, V. Vokietijos — 5, Venecue- 
los — 2, N. Zelandijos — 1, Ita 
lijos — 1. Kai kurie atstovai at
vyko anksčiau ir lanlko savo gi
mines bei pažįstamus.

X Jonas Mikulėuas, senas 
“Draugo” skaitytojas ir prieš 
daug metų buvęs Metropolitan 
State banko personalo narys, 
vėliau apsigyvenęs Oak Lawn 
mieste, šiuo laiku guli Christ 
Community ligoninėje, prie 4440 
W. 95-tos gatvės.

Draugai ir pažįstamieji pra
šomi ligonį aplankyti — kamb. 
934.

X Chicagos apygardos lietu
vaitės, 18 metų ir vyresnės, ra
ginamos registruotis dėl Miss 
Lithuania rinkimų, Ikurie įvyks 
PLB seime New Yorke rugpjū
čio 30 d. Laišką su trumpa bio
grafija siųsti šiuo adresu: J. 
Kiaunienė, 180-24 Grand Cen
tral Pkwy, Jamaica Estates,
L.I.N.Y. 11432

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Litas 
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.)

X Bilietus į tarptautinę dieną
prašoma įsigyti iš anksto, kad 
didesnė bilieto įkainos dalis ati
tektų V. Adamkui paremti. Prie 
įėjimo visą kainą mokėtume 
svetimiems. Bilieto kaina 4 dol., 
gaunami Lituanikos kl. patal
pose, 2422 W. 69 st., Marguty
je, 2422 W. 67 st. ir pas pla
tintojus. Tarptautinė diena į- 
vyks rugpiūčio 30 d. (penktad.) 
8 v. v. White Sox parke, (pr.)

Antano Olio 10 m. mirties 
MINĖJIMO AKADEMIJA

ĮVYKS RUGPIŪČIO MEN. 24 D. 8 VAL. VAKARO 
JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJ SALĖJ.

Rengia Amerikos Lietuvių Taut. S-gos Chicagos 
skyr. Atsiminimus apie didįjį mūsų lietuvį patieks 
adv. Antanas Lapinskas.

Meninei programai vadovaus komp. Darius La
pinskas. Dainuos Margučio radijo dainų konkurse 
pirmą premiją laimėjusi Dalia Zakaraitė iš Rock- 
ford. Įėjimas nemokamas.

Plačioji visuomenė maloniai kviečiama akade
mijoje gausiai dalyvauti.

VALDYBA

X Lietuvių katalikų organi
zacijų, veikiančių Chicagoje, 
visų valdybų narių (centrų, ap
skričių, kuopų, skyrių, parapijų 
draugijų) nepaprastas posėdis 
šaukiamas š. m. rugpiūčio 28 
d. (trečiadienį), 7:30 vai. vak. 
Lietuvos Vyčių salėje. Aplink
raštį dvasininkams ir pasaulie
čiams — visoms organizacijų 
valdyboms išsiuntė ALRK Fe
deracijos centro valdyba.

X Leokadija ir Juozas Ivy- 
niai, praleidę 3 savaites atosto
gų Floridoje, sugrįžo į Chicagą 
ir vėl atidarė savo krautuvę 
Marąuette Parke, kurios skelbi
mai dedami “Drauge”.

— Juozas Juška, Liet. buvęs 
geležinkelininkas, Santa Fe 
Co. geležinkeliuose išdirbęs 6 
metus ir Automatic įTransp. Co. 
13 metų išėjo į poilsį — pensi
ją, Apsitvarkęs namuose kartu 
su atostogaujančia žmonele ir 
vyr. sūnaus šeima, atostogauja 
Sandūnuose, savo vasarvietėje 
(jie ten turi kambarių ir sveč- 
čiams). Neseniai juos aplankė ir 
jaunesnis sūnus Gediminas, tar
naująs armijoje, kur liko tar
nauti dar vieni metai. Rugpiūčio 
11 d. J. Juška, artimųjų tarpe 
šventė savo gimtadienį ir susi
laukė nuoširdžių sveikinimų.

x Viktoras ir Milda Lesnaus- 
kai, gyv. 6801 W. 68 St., išvyko 
Ikeletai savaičių atostogų. Sa
vaitę išbuvę Union Pier išvyko 
į Toronto pas Viktoro seserį ir 
svainį Ranonius. Ta proga da
lyvavo jaunųjų Repšių vestuvė
se. Pasisvečiavę /Toronte grįžo į 
Union Pier baigti vasaros poil
sio.

X L. V.S. Ramovė Chicagos 
skyriaus ramovėnai su savo vė
liava dalyvauja protesto demons 
tracijoje prieš Sovietų Sąjungos 
komunistų kariuomenės įvykdy
tą invaziją į Čekoslovakiją. De
monstracijos įvyks rugpiūčio 
24 d. 2 vai. p.p. Chicagos mies
to centre. Susirinkimo vieta — 
aikštė prie Civic Center. Visus 
kviečia sk. valdyba.

X Halina ir Vacys Bagdonai 
ir Ona ir Kostas Žolynai, džiaug 
damiesi atostogomis saulėtoj 
Floridoje, siunčia draugams ir 
pažįstamiems linkėjimus.

X Kelionė į PLB seimą New 
Yorke ir atgal, Čikagos Apy
gardos valdybos nuomojamu 
autobusu, (oras vėsinamas) tik 
33 dol. Norintieji daugiau infor
macijų skubiai susisiekia su
K. Avižieiniu. Tei. 434-3190 nuo 
5 iki 11 vai. vakaro. (pr.)

X Aldona Zailskaitė vado
vauja grupei studentų ateitinin
kų, kurie ruošia liaudies dainų 
ir poezijos pynę Dainavos sto
vyklos vakarui rugsėjo 7 d. 
Tel. 434-5719.

X Antano Olio 10 metų mir
ties sukakties minėjimas bus 
rytoj, rugpiūčio 24 d., 8 vai. 
vak. Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje. Oficialioje dalyje advo
kato Antano Lapinsko kalba. 
Meninę dalį koordinuoja kom
pozitorius Darius Lapinskas. 
Visi kviečiami atsilankyti. 
Įėjimas laisvas. (pr.)

‘X Dali. J. Puntienhis 15 Ci
cero, III., vasaroja Kanadoje, 
Springhurste pas savo seserį
O. Jonaitienę “Jūratės” viloje 
ir, kiek sveikata leidžia, piešia 
paveikslus, ypač gamtos vaiz
dus.

X B. Rėklaitienė su savo anū
ke Egle išskrido į Vokietiją' 
lankyti savo sūnų, mono isto
riką, dr. P. Rėklaitį.

x Dail. Zenonas Kolba, Čiur
lionio galerijos įkūrėjas, lietuvių 
tautos genocido parodos inicia
torius, baigia parengti genocido 
parodą išstatymui. Z. Kolbai va
dovaujant Čiurlionio galerijoje 
buvo sutelkta virš šimto meno 
kūrinių nepriklausomai Lietu
vai.

x Karaičiai, Gintaro svetai
nės Union Pier, Mich., savinin
kai, “Draugui” atsiuntė 10 dol. 
auką. Leidėjai dėkoja už para
mą.

x Anatol. Garbauskas mo
kėdamas “Draugo” prenumera
tą pridėjo ir 5 dol. auką. Dien
raščio leidėjai dėkingi už para
mą.

X Alvudo šeštadieninė vaka
ronė Marąuette Parke šį šeš
tadienį, rugpiūčio 24 d. 7 v. v. 
bus paįvairinta Dariaus ir Gi
rėno pagerbimu, vadovaujant
akt. All'ai Brinkai ir Aldonai dalintos trofėjos laimėtojams. 
Socieskienei. Visi vaikai ir su-
augusieji iš Alvudo vakaronių 
vietovės iškilmingoje eisenoje 
žygiuos, Jonušo maršams paly
dint, prie mūsų didvyrių pa
minklo. Nešama bus vėliavos, 
lietuviški ženklai, žibintai ir gė
lės. Nuoširdžiai ir prasmingai 
bus didvyriai pagerbti. Vaidilu
tės perskaitys jų testamentą. 
Lietuvos Vaidila žadins visus 
kilniems darbams. Po didvyrių 
pagerbimo bus toliau tęsiama 
Alvudo įkultūringa vakaronė. 
Akt. Alfo Brinkos deklamacija 
bus iliustruojama paveikslais 
drobėje. Bus rodomos mūsų did
vyrių veiklos skaidrės. Vaikų 
sportas ir jų su suaugusiais kul
tūringas pasirodymas prie mi
krofono. Monologai, kupletai, 
solo dainos, sutartinės, kinas ir 
užkanda. Visi tėveliai su vaiku
čiais kviečiami dalyvauti. Pa
kviesta Lietuvių televizija.

Jadvyga Milašiūtė ir inž. Algirdas Sliteris buvo sutuokti Kenoshoj, 
Wisc., Šv. Petro bažnyčioje rugpiūčio 3 d. Pora apsigyvens Somer- 
ville, N J.

Draugo tradicinis piknikas-gegužino
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO MĖN. 1 DIENĄ, 12ta VALANDĄ

BUČO SODYBOJE
Willow Springs, Illinois. Vieta pasiekiama Archer Avė., 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. 1--------

Lietuvių bendrinėje stovykloje, kurią Dainavoje ruošė LF bičiuliai, įs
pūdžiais dalinasi Laima Žemaitienė su Vyt. Vaitekūnu.

Nuotr. K. A.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ GOLFO DIENA

Trečiadienį, karščiausioje šios 
vasaros dienoje, įvyko Litihua- 
nian Chamber of Commerce su
ruošta lietuvių golfo diena Sil- 
ver Lake Country klube. Iš at
vykusių apie 300 svečių, 120 
žaidė golfą. Vakarienės metu iš-

GRONOUSKI KALBĖS PER 
LIETUVIŲ FORUMĄ

John A. Gronouski, buvęs 
JAV ambasadorius Lenlkijai ir 
anksčiau Postmaster General, 
kalbės per Lietuvių Forumo ra
dijo programą (WXRT-FM), šį 
šeštadienį, rugpiūčio 24, 8—9 v. 
vak. Gronouski yra pirmininkas

Peoria sistema laimėtojai buvo j HumPhreV kandidatūrai remti 
Tony Gricus - 67 ir Darleen | tautini° komiteto ir dalyvaus 
Shultz—80. Eiliniame žaidime demokratų konvencijoj ateinant!

pirmadienį. Šis bus jo pirmas 
radijo pasirodymas po grįžimo 
iš Lenkijos. Būdamas ambasa-

narių tarpe laimėjo Peter Mas- 
sie su 86 ir Juzė Miller su 99, o 
nenarių tarpe laimėjo Robert „ , ~
Chester su 80 ir Eileen Pikiel donum- GronouAu palaikė vie
su 103. Iš septynių jaunimo bū
relio lošėjų Gary Maukus laimė
jo trofėją. Speciali trofėja įteik
ta Johp Pakeliui.
Vakarienės metu pristatyti sve 

čiai: aldermanas Don Swinars- 
Iki ir kandidatas į teisėjus An
tanas Valukas. Maldą atkalbė
jo “Draugo” atstovas kun. A. 
Naudžiūnas, MIC. Golfo dienos 
komitetą sudarė Casimir Oksas, 
P. Vilkelis, R. Gregg, Vyto Shu- 
kis, J. Pachankis, C. Macke, Fe- 
lix Raudonis, Bruno Gramont 
ir Prekybos rūmų pirm. dr. Jo- 
seph Jerome. Visiems dalyviams 
buvo įteikta dovanėlė.

nintelius JAV ryšius su Raudo
nąja Kinija, tarpininkaujant 
Varšuvai. Publika kviečiama 
skambinti tiesiai į studiją (Tel. 
445-6842) transliavimo metu ir 
pateikti klausimą svečiui. Ga
lima klausti angliškai arba lie
tuviškai. Lietuvių radijo foru-
mas yra savaitinė diskusijų pro-|parkei rugpiūčio 31 d. 3 v. p.p. 
grama, pristatoma publikai An- Kun Daniels Lyons yra Free 
tano J. Rudžio iniciatyva. Pacific Association, Ine. pirm.,

CHICAGOS ŽINIOS
ATGARSIAI DEL ĮVYKIŲ 

ČEKOSLOVAKIJOJE
,Slovakų lygos Amerikoje pre

zidentas dr. Peter Hletao iš 
Chicagos kreipėsi telegrama į 
Jungt. Tautas, kad tuojau susi
rinktų ir surastų priemonių kaip 

. spausti rusus išeiti iš Čekoslo
vakijos. Amerikos tautinės 
čekoslovakų tarybos prezidentė 

.Vlasta Vraz pasiuntė telegramą 
Į prez. Johnsonui prašydama,
, kad jis šį reikalą iškeltų Jungt. 
i Tautose. Atstovų rūmų narys 
Roman Pucinski ragino prez. 
Johnsoną nutraukti diplomati
nius ryšius su Sovietų Sąjunga, 
Lenkija, R. Vokietija ir Bulga
rija. Apie 20 asmenų piketavo 
Lenkijos konsulatą 1525 Astor 
st., protesto ženklan dėl Čekos
lovakijos okupavimo. Išdaužy
tas langas ir sulamdytos prieša
kinės durys.

NAUJAS ROCKFORDO 
VYSKUPAS

Popiežius Paulius VI paskyrė 
prelatą Arthur O’Neill, šv. Pet
ro parapijos Rockforde kleboną 
ir tos vyskupijos savaitraščio 
Observer redaktorių .naujuoju 
Rockfordo vyskupu. Vyskupijo
je yra 97 parapijos, kurių vie

IŠ ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE

—— Graži dovana gražiausiai 
lietuvaitei. Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės trečiojo seimo 
metu bus išrinkta gražiausioji 
lietuvaitė ir laimėjusi šį titulą ji 
gaus pirmąją premiją 300 dol. 
ir gintaro pereinamąją karūną. 
Prie PLB skirtos gražiausiai lie
tuvaitei pirmosios premijos sa
vo brangią dovaną — vertingą 
minko apykaklę vertą 125 dol. 
skiria Edvardas Dambrauskas, 
R. R. 2 Box 269, iš Soutih Ha- 
ven, Mich. 49090. Edvardas 
Dambrauskas labai vertina ben
druomeninę veiklą, yra stambus 
minkų augintojas ir savo skirta 
dovana norėjo prisidėti prie gra 
žiausios lietuvaitės pagerbimo. 
Būtų tikrai džiugu, kad gražio
sios lietuvaitės rinkimuose da
lyvautų kuo didžiausias lietuvai
čių skaičius, nes tuo pačiu pa
gyvinta ir jaunimo sekcijos velk 
la pačiame seime. J. J-

_  Kun. Danjel Lyons, SJ,
pasakys kalbą PLB seimo metu 
po įvykstančios jaunimo mo
torkados New Yorko valstybės 
paviljone, Flushing Meadows

na lietuvių. Iš 800,000 vyskupi
jos gyventojų, 195,000 yra ka- 
' talikai.

RADO LAVONUS 
PREKINIAM VAGONE

Geležinkelio inspektorius ra
do tris apipuvusius lavonus, 
dar neatpažintus, užgultus ke
liolikos tūkstančių tonų vario 
viename Penn Central geležin
kelio prekiniame vagone Ham- 
monde. Susekta, kad vagonas 
prieš savaitę išvyko iš Hayden, 
Ariz.

$15,000 PILIAKALNIO 
IŠGELBĖJIMUI

Turtuolis Henry Crown pa
aukojo $15,000 Illinois archeo
loginių tyrimų draugijai. Pini
gai bus panaudoti nupirkimui 
indėnų piliakalnio arti Lebanon, 
UI. Piliakalnis apačioje yra 300 
kvad. pėdų, yra 50 pėdų aukš
čio ir viršūnė yra 150 kvad. pė
dų. Savininkas ūkininkas jau 
buvo pradėjęs pardavinėti žemę 
vieškelių pilimams. Archeologai 
teigia, kad jame yra neįkainuo
jami priešistoriniai kultūriniai 
turtai. Manoma, kad piliakalnis 
buvo naudojamas religinėms 
apeigoms.

Azijos kalbėtojų biuro steigė
jas ir kt. Yra liudijęs kon- 
gieso komitetui ir pastaraisiais 
metais net septynius kartus bu
vęs Vietname. Jo mintys Ame
rikoje sklinda per radiją, laik
raščius, paskaitas.

Iki 1967 metų jis rašė “Our ’ 
Sunday Visitor”, gi dabar nau
jam Katalikų savaitraščiui, 
“Twin Circle’.

i Pastaraisiais dviem metais 
parašė knygas “Vietnam Cri- 
sis”, “Vietnam Dilemma” ir 
'“Voice of Pekmg”. Šiuo metu 
jis yra vienas iš autorių ne-jį 
trukus turinčių pasirodyti kny-

i gų __ “Danger on the Left”ąp
'ir “Fifty Years: the USSR vs. 
the USA”.

Pernai, už nepaprastai didelį 
i įnašą laisvės reikalui, kun. 
Lyons buvo apdovanotas Kini
jos respublikos ordinu. Praėju
sį rudenį Young Americans for 
jFreedom metinė konvencija jį 
'apdovanojo Laisvės Varpo žy
meniu. Tėvas Lyons yra tos 
jaunimo organizacijos patarėjų* 
Šią vasarą jis buvo parinktas 
atžymėjimui American Legion.

Mums, lietuviams, jis yra 
daug pasitarnavęs .ypač pernai 
rudenį, organizuojant Liūdesio 
dieną už Komunizmo aukas, 
(Lapkričio Revoliucijos sukak- 

ities proga) ir šį pavasarį, bū
damas vienu iš pagrindinių or
ganizatorių Pasaulinio komu* 
nizmo teismo, kuris įvyko Wa- 
shingtone, D. C.

Į __ Lietuvės Benediktinės se
serys rengia pikniką Bedforde, 
N. H., 75 Wallace Rd., rugpiū
čio 25 d., sekmadienį, nuo 12 v. 

KOLUMBIJOJ
— Tarptautinėj Katekizmo 

konferencijoj, kuri įvyko Me* 
dellino mieste rugpiūčio 18 d.^ 
kard. Rossi,priėmė žurnalistus, 
tarp jų ir “Draugo” korespon
dentą K. Klastauską. Paklaus
tas kokia yra jo nuomone dėl 
popiežiaus enciklikos “Humanae 
Vitae” pareiškė, kad jis šią en
cikliką entuziastingai priima 
taip, kaip ir visus (kitus popie
žiaus pranešimus. Dėl tarptau
tinės Katekizmo konferencijos, 
kurioje dalyvavo atstovai iš 36 
pasaulio kraštų, jis esąs lab:W 
patenkintas ir mano, kad pada
ryti nutarimai prisidės prie viso 
pasaulio pažangos.

OKUP. LIETUVOJ
— Geras bulvių derlius šie

met buvęs Varėnos apylinkėse.
Iš čia bulvės gabenamos į Vil
nių.

IŠLIEJO 250 MIL. TONŲ 
PLIENO

US Steel bendrovės Gary lie
jyklose sudarytas naujas pa
saulinis rekordas. Nuo 1909 y. 
iki šiai dienai jau išlieta 250,- 
000,000 tonų plieno. 150 — mi
lijoninė tona išlieta 1953 m., o 
200-milijoninė 1961 m. Ar tai 
daug plieno? Iš 250 mil. tonų 
galima pagaminti 200 mil. auto
mobilių, arba 250 mil. mažų 
traktorių, arba 1,875,000,000 
šaldytuvų, arba tiek plieno kiek 
užtektų 5,292 pastatams tokio 
dydžio kaip John Hancodk dan
goraižis miesto centre, Clrtfa- 
goje didžiausias. Kompanijos 
komputeris atsisakė surokuoti 
kiek iš tiek plieno būtų galima 
padaryti plaukams segtukų.

knygą.




