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TRUMPAI

St. Lozoraitis
New Yorke

NEW YORK. — Lietuvos Dip 
lomatijos šefas, min. St. Lozo
raitis rugpiūčio 27 d. su žmona 
atvyko iš Romos j New Yorką. 
St. Lozoraitis dalyvaus rugpiū
čio 30 d. prasidedančiame Tre
čiajame PLB Seime.

Vyčių Seimas prieš
Sovietų žygį

Pasmerkė sovietų veiksmus 
Čekoslovakijoje

PHILADELPHIA, Pa. — Phi
ladelphijoje rugpjūčio 22 - 25 d. 
vykusiame Lietuvos Vyčių 55- 
me seimo priimta rezoliucija - 
telegrama, kuri pasiųsta JAV 
prezidentui L. B. Johnsonui. Te
legramoje pažymėta, kad sei
mas "visa širdimi remia vy
riausybės Vietnamo politiką.”

Toliau pažymėta, kad seimas 
visu griežtumu smerkia sovie
tų veiksmus Čekoslovakijoje. 
Sovietai pažeidę jų pareiškimus 
pasaulio taikos ir taikingo sam
būvio klausimais. Tie veiksmai, 
kaip pabrėžia, verčia kreipti dė
mesį į Kongreso Atstovų Rūmų 
priimtą rezoliuciją 416, kuria 
reikalaujama laisvės Baltijos 
kraštams. Prezidentas prašo
mas nedelsiant Baltijos kraštų 
klausimą iškelti J. Tautose.

Austrų sportininkai 
ir rusai

VIENA. — Austrijos futbo
lo rinktinė Rapid F. C. viešėjo 
Čekoslovakijoj Sovietų Rusijos 
invazijos metu. Jos atstovai krei 
pėsi j Sovietų ambasadą Pra
hoj, prašydami išvykti, Sovie
tų ambasada juos išjuokė, taru
si, kad netenka sukti galvos 
dėl 20 “kapitalistinių sportinin
kų” likimo. Rinktinės vadovas 
Grassi, sovietiniu režimu ir el
gesiu Čekoslovakijoj nepaten
kintas, pareiškė, kad austrų 
rinktinė Europos taurės žaidy
nėse nerungtyniaus su rusais. 
Tai esą nutarta ne dėl politikos, 
bet todėl, kad žaidėjams nėra 
saugu Varšuvos pakto kraš
tuose.

Prahai - nuostoliai, pralaimėjo ir Maskva
Gyventojai nepatenkinti Maskvos susitarimu, būkštauja dėl ateities — Jaunimas 
protestuoja — Parlamentas savo rezoliucija pasisakė prieš susitarimą.

Austrijoje, pareiškiant sim
patijas Čekoslovakijos tautai, 
visame krašte 5 min. buvo su
stabdytas darbas.

R. Nfatonas, respublikonų pre 
zidentinis kandidatas, kitą sa
vaitę lankysis Chicagoje.

Demokratams beieškant viceprezi- 
dentinio kandidato, vienu iš rim
tesnių laikomas New Jersey guber
natorius Richard J. Hughes, 59 m. 
amž.

Washingtonas
svarstysiąs...

WASKINGTON. — Va’st. de
partamento nuomottės j tiškė
jas, ft. J. McCloskey pareiškė 
trumpą JAV vyriausybės nuo
mone: ji ištirsiand tiek Mask
vos pareiškimą, tiek ir 30 pada
rinius Čekoslovakija;, turi“ t gal 
voje Čekoslovakijos teises pa
gal J. Tautų Chartą.

Sovietų Sąjunga apgailesta
vo, JAV vyriausybei pasiskun
dus, ryšium su trijų sovietų ka
rių išsišokimais.

Sovietų pilkasis pilietis 
svarsto ...

Piliečiai svarsto ir kraipo galvas
MASKVA. — Eiliniai sovietų 

imperijos piliečiai šiomis rug
piūčio m. dienomis susiduria 
su daugybe jiems neaiškių klau 
simų. Senstą Kremliaus vadai 
jiems nepaaiškina tikrosios pa
dėties. Spauda pateikia neaiš
kias informacijas. Po penkių 
metų pertraukos jau trukdomi 
Amerikos Balso radijo praneši
mai.

Tad nestebėtina, kad eilinis 
pilietis s.ato klausimus:

— Jei sovietų daliniai užima 
Čekoslovakiją, kodėl jos prezi
dentas pasitinkamas Maskvoje 
kaip didvyris, teisėtas preziden
tas?

— Jei tariami imperialistai 
sudarą grėsmę ’ soc alistinei 
stovyklai’’, kodėl sovietų spau
da astr ai puola rumunų ir ju- 
go3’avų hompartiia37

— Jei šeštadienį Dubčekas 
apšaukiamas esąs išdavku, tai 
kodėl antradienį jau praneša
ma apie jo dalyvavimą pasita
rimuose Kremliuje?

šarvuočiai vėl pajudėjo 
į Prahos centrą

PRAHA. — Slaptieji radijo 
siųstuvai vakar skelbė, kad Pra
hos vadai buvę Maskvos politi
kų šantažo, spaudimo aukomis. 
Gyventojai buvo nusivylę pre
zidento Svobodos ir partijos 
vado A. Duhčeko per radiją ir 
televiziją skelbtais pareiškimais 
bei skatinimais paalikyti rimtį. 
A. Dubčekas savo kalbos metu 
net tris kartus kalbėjo su aša
romis akyse.

Gyventojų nepasitenkinimą 
reiškė šv. Vaclovo aikštėje su
sirinkę 5.000 žmonių. Jie prie 
parlamento rūmų šaukė: "Mes 
norime patirti tikrąją tiesą!” 
“Mes nenorime būti paklupdy- 
ti!” “Maskvos susitarimas — 
antrasis Muenchenas” (čia 1938 
m. Muencheno susitarimo užuo
mina, kai Vakarams nusileidus 
Hitleriui, šis buvo įgalintas į- 
žygiuoti Čekoslovakijon).

Sovietų šarvuočiai ir kiti da
liniai iš priemiesčių vėl paju
dėjo į miesto centrą, Tai buvo 
ženklas, kad okupantas įžiūrė
jo kylančias neapykantos, ne
pasitenkinimo, nusivylimo nuo
taikas.

Protestavo 3.000 studentų, 
jaunimo

Vakar vakare Prahoje į gat
ves išsiliejo 3.000 studentų ir 
šiaip jaunimo. Jie skelbė, kad 
“mes nenorime kompromiso, ne
norime nuolaidų”. Prahos mies
to centre gyventojai net buvo 
nuplėšę Dubčeko, Svobodos ar 
Černiko paveikslus.

Tačiau, be vieno kito paleisto 
šūvio, Prahos gatvėse buvo ra
mu. Gyventojus apgaubė lau
kimo ar tylaus nerimo nuotai
kos. Prahos žurnalistų sąjunga 
kreipėsi į gyventojus, prašyda
ma: “Būkite ramūs... labai svar 
bu apvaldyti jausmus ir šaltai 
apgalvoti mūsų ateities kelią 
ir priemones savo tikslams pa
siekti. “Laisvosios Čekoslovaki
jos” radijas pridūrė: “Turime 
pasitenkinti tuo, ką esame pa
siekę ir turime pasitikėti drau
gu Dubčeku”.
Radijo siųstuvai reikalauja: 

atmeskite susitarimą
PRAHA. — Pasipriešinimas 

okupantui krašte nėra išblėsęs. 
Tai jaučia ypač sovietiniai ka
riniai vadai — vienas jų, vaka
rų Bohemijos Rokscany mies
te paskelbęs, kad jei nebūsiąs 
sustabdytas gyventojų priešini
masis, jis įsakysiąs sunaikinti 
vietovę.

Slaptieji siųstuvai puola so
vietų kom. partijos vadą L.

Rumunija tikėjosi sovietų invazijos 
— čia matyti galimo, gal ateity, 
Maskvos agresoriaus ar jos sateli
to, Bulgarijos, puolimo kryptys.

Svarstė Vietnamo klausimą

Jtūžio nuotaikos pasauly — čia Meksikos jaunimas ties sovietų amba
sada degina sovietinę vėliavą

Suskilę demokratai 
karštai svarstė Vietnamo 

klausimą programoje

CHICAGA. — Demokratų 
'partijos suvažiavime posėdžiai 
vyko ilgiau, negu buvo numaty
ta. Daug laiko ir ginčų užėmė 
delegacijų teisės dalyvauti su
važiavime svarstymai. Vakar 
buvo sukviestas specialus posė
dis apsvarstyti rinkiminėje pro 
gramoje — “platformoje” nu
matytam Vietnamo karo politi
kos straipsniui. Šiuo klausimu 
kalbėjo visa eilė delegatų — 
vieni jie pasisakė už daugumos 
nuomonę, kuria palaikoma prez. 
Johnsono politika, kita — ma
žumos, kuria reikalaujama ne- 
sąlyginiai sustabdyti Š. Viet
namo orinius puolimus.

P. Litvinovas suimtas 
Maskvoje

Rengė protesto susirinkimą 
Raudonojoje aikštėje

MASKVA. — Gautomis ži
niomis, sovietų policija rugpj. 
27 d. Maskvoje suėmė dr. P. 
Litvinovą, buvusio, Stalino lai
kais, užsienio reikalų ministerio 
anūką — jis Raud. Aikštėje 
organizavęs protesto susirinki
mą prieš sovietų invaziją. Taip 
pat suimta ir sovietų kalinamo 
rašytojo J. Danieho žmona, La- 
risa.

Litvinovas būsiąs teisiamas, 
nes jis “pažeidęs taiką”. Pra
nešama, kad be minėtų dviejų, 
protestuoti siekė dar mažiausia 
trys asmenys.

Šen. E. Kennedy atsisakė
Šen. Edv. Kennedžiui dar kar 

tą atsisakius būti prezidentiniu 
ar viceprezidentiniu kandidatu 
(dėl šeimyninių priežasčių), 
atsirado sunkumai surasti tin
kamą viceprezidentinį kandida
tą. Jis renkamas šiandien.

Sovietų daliniai įsikuria
ties V. Vokietija

Sovietai užima vietoves ties 
Vokietijos siena...

BONNA. — Bavarijos įstai
gos patvirtino: sovietų daliniai 
atvyko į Vak. Vokietijos pasie
nio miestus bei vietoves. Praneš 
ta, kad “jie užima miestus”.

Vak. Vokietijos vyriausybės 
atstovas pareiškė: Maskvos pa
sitarimai liudiją, kad tik sovie
tams irūpi pakeisti dabartinę 
padėtį Europoje savo naudai 
ir tai jie vykdo “panaudoję bru 
talaus smurto ir karines prie
mones”.

Vyriausybė su pasigerėjimu 
stebėjusi Čekoslovakijos vadų 
pastangas savo nepriklausomy
bei išlaikyti.

Bažnyčių Taryba
smerkia

NEW YORK. — Pasaulinė 
Bažnyčių taryba, pasitarusi su 
kitomis Bažnyčiomis, pasmer- į 
kė sovietų karines priemones 
Čekoslovakijoje bei spaudimą 
prieš “šaunią ir drąsią tautą”. 
Ziuriche padarytame pareiški
me pareikšta užuojauta krašto 
Bažnyčiai ir gyventojams. Ta
rybos narių skaičius siekia 350 
mil. narių.

Brežnevą, jį pavadinę “20 am
žiaus Jonu Žiauriuoju”.

Pranešimai skelbia: “Mes e- 
same įsitikinę, kad susitarimas 
pasiektas tik spaudimo dėka. 
Mes reikalaujame atitraukti vi
sus 200.000 okupanto vyrų”. 
Radijai pažymėjo, kad prieš su
sitarimą pasisako ir visa eilė 
vyriausybės bei partijos parei
gūnų.

Visur girdimi teigimai: susi
tarimas negali būti patvirtin
tas.
Parlamentas priima rezoliuciją, 

atmeta susitarimą
PRAHA. — Vakar paskelb

ta: Prahoje susirinkusi tautos 
atstovybė — parlamentas pri
ėmė rezoliuciją, kuria pasisa
koma prieš Maskvos susitarimo 
priėmimą. Pažymėta, kad kraš
to okupacija laikoma neteisė
tu veiksmu.

Prieš parlamento žygį A. Dub 
čekas buvo pareiškęs, kad “rei
kia įsisąmoninti gyvenamąjį 
metą..., gal būt, teks laikinai 
apriboti kai kuriuos krašto de
mokratėjimo žygius, kaip žodžio 
laisvę..., nežiūrint sunkios pa
dėties, mes turime rasti būdų 
toliau vykdyti nuo š. m. sausio

| mėn. pradėtąsias reformas”. 
Maskvos spauda vėl kalba apie

“kontrrevoliueiją”
į MASKVA. — Sovietų vyriau
sybės dienraštis “Izviestija” 
vakar vėl prašneko apie Čeko
slovakijoje gresiantį “kontrre- 
voliucijos pavojų”. Laikraštis 
pažymėjo, kad čekų ir slovakų 
pogrindis paruošęs planus “su
naikinti komunistų vadus”. Ži
noma, sovietų dienraštis turi 
galvoje tuos “kietosios kryp
ties” komunistus, kurie buvo 
priešingi A. Dubčeko vykdy
toms laisvėjimo reformoms. 
Trys jų, Bilak, Kolder ir Indra 
pasibko Maskvoje ir dar ne
aišku, ar jie grįš į Čekoslova
kiją ir ar jie su Kremliaus va
dais vykdo pasitarimus.
Laukiama keršto prieš pasisa

kiusius Maskvos adresu
Čekai ir slovakai dabar, aiš

ku, iškels tokius klausimus: 
kas įvyks su žinomo manifes
to, “2.000 žodžių”, autoriais, 
pasmerkusiais 20 metų stalininį 
laikmetį? Kas įvyks su laik
raščiais, kuriuos maskvinė spau 
da buvo apšaukusi “imperialis
tų intrigų” įrankiais?

Kas nutiks Cestmir Cisarą, 
partijos sekretorių, kuris Mask
vos akyse pažeidęs “leninistine3 
normas” ? Kas įvyks su E. Gold- 
stueckeriu ir Ota Šik, ar rašy
tojais Prochaska, Vaculik ir 
Svitak, Maskvos pasmerktais? 
Koks likimas laukia vidaus rei
kalų ministerio J. Pavelo ir gen. 
Vaclovo Prchlik? — Maskva 
reikalavo abiejų pašalinimo.

Patyrimas būdytų, kad svar
biosiose vietose turėtų atsiras
ti aiškūs Maskvos patikėtiniai.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 29 d.: šv. Eutimas, 

šv. Sabina, Gaudas, Tautgaila.
Rugpiūčio 30 d.: šv. Fantinas, 

šv. Rožė Lim., Kintenis, Augū- 
na.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica- 
goje ir jos apybnkėse šiandien 
saulėta, kiek šilčiau, temp. sieks 
70 1. F., ryt — be pakitimų.

Saulė teka 6:13, leidžias 7:30.
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Du pagrindiniai Čekoslovakijos dramos ir buvusių pasitarimų Maskvoje 
veikėjai: prez. L. Svoboda (kairėje) ir partijos vadas A. Dubček

Maskva skaudžiai pralaimėjo
Kas laimėjo, kas prakišo?
PRAHA. — Eiliniai piliečiai 

ir politiniai stebėtojai tebesvars 
to klausimą: ar Prahos vadai 
laimėjo ar prakišo? Čia pilie
čiai graibstosi palyginimų ir 
prieina tokių išvadų: jei susi
tarime priimtas sąlygas paly
ginti su prieš dvi savaites bu
vusiomis (kai kraštas turėjo 
visišką spaudos laisvę ir buvo 
siekta pertvarkyti komunistų 
partiją), tai maskvinis susita
rimas reikštų Dubčeko pralai
mėjimą.

-i Tačiau, jei palyginti sąlygas 
prieš savaitę, kai priešo dali
niai įsiveržė į kraštą, kai Dub
ček, Černik ir kiti buvo suim
ti bei išvežti ir kai tikėtasi Bu
dapešto lygio kovų, tai reikštų, 
kad Dubčekui pavyko laimėti.

Šv. Vaclovo aikštėje tebevyks 
ta jaunimo diskusijos. Vienas 
studentų aiškina, kad sovietų 
pažadams atitraukti karius ne
verta tikėti. Juk, esą, 12 metų 
nuo Vengrijos sukilimo praslin
kus, tie daliniai iš ten dar nėra 
pasitraukę. Kitas studentas at
šovė: “Taip, bet Vengrijos Im- 
re Nagy kalėjime buvo laiky
tas dvejus metus ir vėliau su
šaudytas. Mes gi savo Dubčeką 
atgavome po kelių dienų...”

S. Taryba nutraukė 
posėdžius

J. TAUTOS. — Čekoslovaki
jos atstovams prašant, Saugu
mo Taryba užvakar nutraukė, 
bent laikinai, sovietų invazijos 
klausimo svarstymą. Pareiški
mus šiuo klausimu padarė Pra
hos vyriausybės užsienio reik. 
vadovas J. Hajek ir attsovas J. 
Tautose J. Muzik. Tačiau J. 
Tautų sluoksniuose manoma, 
kad klausimas visvien bus svar 
Stomas, nes už jo iškėlimą buvo 
pasisakę 13 iš 15 Tarybos na
rių. Sovietų atstovas pareiškė, Į

I Pralaimėjo ne tik Praha, bet 
Maskva, Kremlius

WASHINGTON. — Politiniai 
stebėtojai, kaip A. Press W. L 
Ryan, teigia, kad Prahos po
litikai, neabejotina, turės atsi
sakyti kai kurių laisvių ir jų 
paskelbta “veiksmų programa” 
turės būti apkarpyta. Tai ypač 
išryškės spaudoje bei radijo 
siųstuvuose. Varšuvos sutarties 
kariniai daliniai būsią maskvi- 
nio susitarimo “saugotojais”.

Didžiulis smūgis komunistų 
vieningumo pastatui

Savo ruožtu, Maskvos pralai
mėjimas aiškus visam pasau
liui. Brutalios jėgos panaudoji
mas sukėlė viso pasaulio vie
šąją nuomonę. Dabar Kremlius 
įsitikino, kad vietoje karinės 
jėgos, jis galėjo panaudeti ūki
nį spaudimą ir tai būtų sukė
lę žymiai mažiau triukšmo,

Kremliaus vyrai pasirodė esą 
neryžtingi, svyruoją, suskilę. 
Jie pradžioje nesirengė naudoti 
karinės jėgos, vėliau gi nuo
monę pakeitė. To ryžto stoką, 
Vakaruose neabejojama, teks 
apmokėti pačiose Krpn.liaus vir 
šūnėse. Jau dabar kalbama a- 
pie pirmąją auką — L. Brež
nevą.

Maskva, savo pačios ranko
mis, skaudžiai pažeidė jos sie
kiamą komunistų apjungimą 
bei v:eningumo pastangas. To
liau kils pasipriešinimo, opozici
jos režimui nuotaikos Maskvos 
imperijoje — ir satelitiniuose 
ir pateigtuose kraštuose.

kad šiuo klausimu įvykę penki 
Tarybos posėdžiai nebuvę teisė
ti.

J. Hajek tarėsi su J. Tautų 
gen. sekr. U. Thantu ir J. Tau
tų bei Saugumo Tarybos pir
mininkais. Pareiškęs, kad to
liau veikianti jo vyriausybė, jis 
išskrido į Prahą.

POLAND
GSRMANY
1953

AUSTtiA

HUNGARY
195© ROMANIA

Laisvas apsisprendimas pagal sovietų sampratą? čia matyti, kaip 
Maskva su savo karine galia skubėjo, per 15 metų malšinti laisvės iš
troškusius satelitiniuose kraštuose.
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CLEVELANDO SENJORŲ IŠVYKA

Clevelando senjorų išvyka ir pasimelsta už greitu Margaritos 
trumpas susirinkimėlis buvo pasveikimu. Ją rūpestingai prižiū 
Wlckleffe, Ohio. Ten J. ir R. Sa- ri vyras Zigmas if duktė; į 11 1 
dauskai turi didoku sklypu žemės, I Buvo skanūs užkandžiai, ku
kutis vienur apaugęs didingais^ ridos sunešė patys nariai. Kiek-
ąžuolais, b kitur vaisiniais me
džiais, daržovėmis ir aukštais 
kukurūzais. Viskas gražiai aptvar 
kyta. Išvykoje nebuvo tik Cleve
lando senjorų iždininkės Stasės 
Sankalaitės. Ji buvo susirgusi, tai 
ir jos mamytė R. Sankalienė tu
rėjo prižiūrėti ligonę.Visvien su
važiavo didokas skaičius narių.

Susirinkimu pravedė J. Sadaus
kas. Delegatais į Lietuvos Vyčių 
55-tąjį seimą Philadelphijoje iš
rinkti J. Sadauskas ir M. Trai- 
nauskaitė, o pavaduotojais — A. 
Mačiokas ir P. Zigmantas. Dele
gatai buvo painformuoti, kad 
paremtų sumanymą pakelti na
rio mokestį ligi $5., ir kad “Vy
tis” būtų išleidžiamas kas mėne-

ilgiau pabuvoję, pasiregėję gražia 
gamta ir tyru oru, vakare išsi
skirstė patenkinti šia malonia iš
vyka. "km*; iii malonia ii- 

Čia paminėtos ligonės vytės, 
kaip vėliau teko sdžintoi, abi y- 
ra gerokai susitiprėjusios ir baigia 
pasveikti, kuo džiaugiasi visi 
senjorai vyčiai.

Senelis

PRADEDAMAS DARBAS

Šiais sukaktuviniais metais Chi 
cagos vyčiai yra užsimoję panai
kinti savo namo skolas. Tuo jie 
jau rūpinasi visą pavasarį, o po 
atostogų darbas vėl pradedamas] 
rugsėjo 14 d. Vyčių salėje ir sode-

sį, 12 numerių metuose. Skatin-Hyje tą vakrą bus “Sudiev vasara” 
ta, kad vyčiai korespondentai šokiai. J rengimo komitetą pa- 
daugiau rašinėtų apie mūsų vei- kviesta asmenų iš įvairių vyčių 
kimą į lietuvišką spaudą. Juk kai! padalinių.
kurios kuopos ir Senjorų vyčių Rengėjų vardu kviečiu vyčius 
skyriai gana uoliai dirba dėl sa- ir narius tų organizacijų, kurios 
vb tautos ir pačios Lietuvos iš- naudojasi Vyčių sale susirinki- 
laisVinimo. i mams ir repeticijoms, savo atsi-

K. Sadauskienė, sergančių na- lankymu paremti mūsų užsimo- 
rių prižiūrėtoja, pastebėjo, kad jimą. Visas vakaro pelnas bus 
gana sunkiai susirgusi parengi- skiriamas vyčių namo skoloms 
mū komisijos narė Margar. Ta- mažinti.
rutienė. Pirmininkui paprašius, V. Paliulionis

Chlcagos vyčiai savo namo sodelyje.

MŪSŲ KOIOMIJOSE
phoemx, Arizona

STASIŪNAI
Vieni iš pačių veikliausių ir 

žibomiausių lietuvių Phoenixe 
yra Romual das ir Cecilija Sta 
siūnai. Jie yra jautrūs kiek
vienam lietuviškam reikalui. 
Phoenixe gyvena apie 20 metų. 
Jiie yra tarsi tos lietuv. koloni
jos pionieriai. Romualdas yra 
buv. kontraktorius ir stalius. At
važiavę j Phoenix jie pasirinko 
vieną iš gražiausių vietų ir pa
gal savo skonį pasistatė dide
lius 4 miegamųjų namus. Užtat 
jie turi vietos priglausti be
veik kiekvieną lietuvį, naujai 
atvažiavusį į Phoenixą. Daugu 
ma dabar čia pastoviai įsikū
rusių lietuvių yra pradžioje 
gyvenę Stasiūnų rezidencijojė. 
Jie visiems yra kaip geri tė
vai : priglaudžia, pavalgydina, 
pataria, užjaučia. Pas juos už
eigą yra radęs ir ne vienas ku
nigas. Cecilija jau nuo seno 
yra veikli savo parapijoj. Ji 
dėjo daug pastangų, kad Phoe- 
nixe apsigyventų lietuvis kuni
gas, ir tos jos pastangos nenu
ėjo niekais. Stasiūnai uoliai 
remia ne tik bažnytinius reika
lus ,bet jie nuolatos palaiko 
lietuvių spaudą, kultūrines or
ganizacijas. Abu yra uolūs Lie
tuvių klubo nariai. Savo gau
sia auka (apie 2,000 dol.) pa
rėmę Lietuvių klubo salės Sta
tybą.

Žolinės proga Stasiūnų na
muose buvo laikomos lietuviš
kos Mišios. Pagal lietuviškai 
katalikišką tradiciją prieš Mi
šias buvo šventinamos žolės, 
gėlių puokštės, kurios paskiau 
buvo padalytos dalyvavusiems 
svečiams. Kun. A. Valiuška 
trumpai apibudino tą Marijos 
šventę, paaiškino jos prasmę ir 
priminė ,kad tos Mišios bus lai 
komos už p. Stasiūno prieš me
tus mirusią sesutę. Po šv. Mi
šių Stasiūnų namuose buvo 
jaukios vaišės. Ta proga kun. 
A. Valiuška parodė spalvotą fil 
mą iš Los Angeles lietuvių gy
venimo. A. V.

— Neperšaunamas liemenes 
amerikiečiai naudoja Viethame, 
tačiau dėl jų sunkumo tegali 
naudoti sargybiniai, vairuotojai 
ir helikopterių lakūnai. Leng
vesnės liemenės apsaugo tik 
nuo skeveldrų.

no juzr teiepnone, mist 
ltghlniiig mlght strlke įviręs.
............nu..., Ji'l   ...................................11111 u ■. t.. ii i iiii'i.'i—,1, i. ■ —— —---

DO NOT continue tractor 
work. They attraet llgtitnIng.

DO NOT ūse metai objects 
likę golf clubs, fishing rods.

DO NOT remaln in small 
boats. Get away from nater.

1F ĮLAUL stands uu. skili

Kai žaibuoja ir griaudžia Raudonojo Kryžiaus pareigūnai perspėja nedėvėti ant galvos jokių elektrinių 
prietaisų, nekalbėti telefonu, nedirbti prie antenų ar metalinių vamzdžių remontavimo, nežaisti golfo 
metaline lazda, nedirbti su traktorium, neplaukioti laiveliu, o išlipti iš vandens, nestovėti šalia vielinių 
tvorų, jeigu tavo plaukai atsistoja ir oda dygčioja, gal žaibas tave paliečia, todėl tuoj pat krisk žemėn, 
nelipk žaibavimo metu iš mašinos, nes guminiai mašinos ratai saugo nuo žaibo.

VEIDAI IR VAIZDAI UNION PIER

J. VAIČIŪNAS

Paskutinė savaitė Chicagoje 
buvo baisiausia iš baisiausių. 
Karštis ir drėgmė, drėgmė ir 
karštis:..1 Vienintelis atsidūsėji
mas — šaldymo sistema, jeigu 
kas ją turėjo

mažyčius namukus. O kai iškilo 
dar vienas stogas, bičiuliškai 
pradėta šnekėti, kad Pranas jį 
pastatė savo gausiems svečiams 
ansambliečiams ir jų draugams, 
draugų bičiuliams ir bičiulių bi-

Džiaugėsi tuo laiku atosto- 1 čiuliams. Savaitgaliais ir iš ten 
gaujantieji, savo išvargusius | skambtelia, lyg tėviškės laukų
kūnus skandindami Michigano, 
Atlanto ir kitokiose bangose. 

Pagaliau pabaigoje savaitės

aidas, prisiminimas Nemuno, 
Šešupės ar Dubysos krantų. 
“Vai, lėkite, dainos, iš vargo

oras atvėso ir prisibijome atklys i nupintos”, gieda poetas, 
tančios šaltesnio oro bangos, Čia pat ir “Neringa”. Tai lie- 
nes ir mes pasiruošę savo metų j tuviška krautuvėlė. Ponia Vir-
prakaitą palikti Michigano e- 
žere, išgarbintame ir išgarsin
tame Union Piere.

“Sodyba” —- dar vos trejetas 
metelių priima atostogų savo 
draugus ir pažįstamus. Savinin 
kai įsigiję ją daugiau tik savo 
reikalams ir savo patogumui, 
tačiau vietelę gražiai aptvarkę, 
praplėtę; parūpindami keletą 
butų ir vasarotojams. Didelė 
vieta vežimams pastatyti ir mie 
la ramybė savaitės dienomis 
Vilioja poilsiauti. Tik šeštadie
niais neretai suskamba lietu
viškos dainos, ir jos taip labai 
tinka čia, nes savininkas Bro
nius Pernoravičius vienas iš ve
damųjų “Dainavos” ansamblio 
tenorų. Jam lietuviška daina 
jaugus su šaknimis vison esy-

žintienė tik bėga, pluša. Kvie
čiasi talkon mergaičių mokslei
vių. Dukrelė Dalia irgi viena 
iš nuoširdžiausių “Dainavos” 
ansamblio giedotojų, tai kaip 
gi ištylės? Nebent kas lūpas 
surakintų!

Spėju aplankyti kai kuriuos 
savo bičiulius. Tie patys mieli 
ir nuoširdūs veidai. Karaitis, 
Lengvinas, Odinas ir kiti. Kai , 
kurie jau trejetas metų nema
tyti.

Pasikeitęs gerokai Odinas. 
Lyg nusiminęs, lyg ką sunkiai 
ar nemaloniai pergyvenąs. Re
tai išsprūsta jo giedri šypsena 
pro ūsą.

Atspėjo mano žvilgsnį “Ven
tos” savininkas.

Matot, rūpesčių daug. Kas,

kas. — Žinoma, pas mus, pa
tys vasarotojai sako, neblogai. 
Atskiri butai su virtuvėmis, tu
aletais ir kitais būtinais įren
gimais. Kiekviena šeima turi 
atskirai viską. Įstaigoj telefonu 
gali naudotis visi svečiai. Į eže
rą netoli, krantas smėliuotas ir 
geras. Parduodu pigiau kaip esu 
mokėjęs.

Palinkiu susirgusiam Odinui 
sėkmės ir einu toliau paplūdy- 
miu. Daug kas šiais metais a- 
tostogas išnaudojo Tautinių šo
kių šventei, tad šią savaitę vie
na kita laisva vieta vasaroto
jams atsiranda,

Sutinku sol. V. Stankienę, dr. 
P. Joniką, žurn. J. Janušaitį ir 
kitus pažįstamus. Jie čia jau 
ilgiau vasaroja.

Ne, nebus malonu grįžti tvan 
kion Chicagon...

•oi/. 20' - aO'K purinu mokAsli
if apdrsiirta nuo ugnie- Ir šutomo 

rui-

KRANK Z A P O L I «
8268(4 VVost 95th Street I

Chicago. Illinois 
Tel. GA 4-8664 Ir GR 6-4339

Rezid Tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 8. Pulaski Road (Crawford 
Medica] BuHding) Tel. LU 5-6446

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

bėn, jam ji tapusi kasdienine , pagaĮjau neturi? Bet aš manau,
būtinybei O ponios Pernoravi- 
čienės vaišingumas ir simpatin
gumas šią vietelę paverčia tik
ru lietuvišku kampeliu. Kai su
sirenka giminės: žentas Cibas 
(Cibavičius), kaip matome, gra
žiai atlietuvinęs pavardę, jo 
broliai ir kiti — nuo mažiausio 
ir linktelėjusio senelio, kitokio 
žodžio neišgirsi, tik savą, tokį 
šiltą ir mielą.

Čia ir išleistuves suruošė jau
niausiam iš Cibų brolių. Jis sti
pendiją gavęs Naujosios Mek
sikos universitetan studijų baig
ti išvyksta'.

Dar spėjo bernužėlis prieš iš
važiuodamas nusiskinti purpu
rinės rožės žiedą — prof. M. 
Mackevičiaus dukrelę, kad jaus
tų didesnę atramą krašte, kur 
tautiečių beveik nėra, kad bū
tų didesnė trauka grįžti savųjų 
tarpa’n.

Kaimynystėj kitas dainaviš
kių šulas Pranas Kavaliauskas 
stipriai įsirėmė žemėn net su

kad čia būtų lyg ir visų lietu
vių reikalas.

— Kas gi taip spaudžia?
— Tikėsit, ar ne, esu privers

tas parduoti savo mielą “Ven
tą”.

— Ne, šito tai tikrai nesiti
kėjau. Ar jau taip blogai se
kasi, ar koks galas?

— Ačiū Dievui, svečių skai
čius nemažėja, bet didėja. Lai
kyčiau dar' keletą metų, bet, 
deja, ta mano sveikata juo to
liau juo labiau šlubuoja. Dak
tarai aiškiai pasakė: jokio dar
bo, jokių rūpesčiu. Maniškė ir
gi, kaip žinot, buvo sunegala
vus, o ir dabar ne kažin ką be
gali dirbti; Ne mums išlaikyti 
tokią vietą dabar.

— Nemanau, kad Jums būtų 
sunku parduoti.

— Ne čia esmė. Žinoma, ga
liu parduoti, bet nenoriu, kad 
Svetimtautis ar net kitos rasės 
asmuo paimtų tokią vietą, kur 
kasmet praeina šimtai vasaro-

trimis pastatais. Vieną, mat, tojų, išimtinai lietuvių. Savam 
! sau pačiam susirentęs, gražius Į parduočiau su lengva širdžia, 

be vidinio susigraužimo.
Galvojate tiksliai, bet ar 

Jums pasiseks?
— Tikiu taip, nes galiu įrody

ti, kaip man sekasi vasarvie
tėje, kiekvienam, kas norėtų 
pirkti.

— Ką darysite, jeigu nepa
vyks parduoti saviškiam?

— Bijau ką ir tarti... Parduo
ti, šiaip ar taip, esu priverstas, 
— nusiminęs nuleido Žemyn gal
vą didelės vasarvietės saVhiln-

Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar nuda
žyti — kreipkitės į H A L L. Jis greit ir gerai pa
daro. Įsitikinkite.

Kam reikia pataisyti automatinę transmisiją, 
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.

Mūsą garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir 
drįstame pasiskelbti. Reikalui esant duodame kitą mašiną.

PAŽANGA, 2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663
i

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 6-5076.

Ofisas 3148 VVest 68rd Street 
Tel.: Pllosoevt 8-1717 

Rez. 3G41 VVest 66th Plaoe 
Tel.: REpubUc 7-7868

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 U'«4 A.Vrd Street
Kampas 68-člos Ir California

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal susitar 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 6-3048

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

Tol. 695-0538 — Elgin 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849. ros. 388-2933

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso — HE 4-6768.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

niais 2-9 v., SeStadienlais 10-1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

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

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

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

S
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrtetaa

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W 51st Street 
Tel. — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimo: Pirm . antr., 
k et v 2—6. 7—9 vaL Penkt. 2—S Ir 
Šeštad. 10—-J vai.

Ofa 785-4477, Rea PR 8-6966
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
8PECIALYBF — NERVU IB 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVPORD MEDIOAL BLDG. 

644# So. Pulaskl llond 
Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-6873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir moterų ilgos 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti: MT 3-0001 

Ofiso HE 4-1414. Re/- RE 7-6867
DR, B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Speclaljbč akušerija Ir moterų Ilgos 

2454 West 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak 
šeštad. 12—Z vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2230 
Namu — rez. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKšEVI&JUS

J O K š A
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS
2656 VVeat 63rd Street 

Pirmad , antrad. ketvlrt Ir penkt 
nuo 12 Iki 8 v Ir nuo 5 iki 8 v v 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PR 6 6022 Be/. PR 8-6966
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS n? CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
šeši. nuo 9 Iki 12 vai arba susi 
tarus.

Ofa. PO 7-6006 Re#. GA 3 7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VVeat 68 rd Street

Vai : kasdien nuo 1—4 p. p. Ir • 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso Ir buto tel. OLymple 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1467 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REllonce 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 Weet 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6*8 
vai vak. šeštad. 12-1 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečladienlua 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KCDtKIV IR VAIKU LIGŲ 
SPFAJIALISTfi 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., ai»trad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad.
H1 vai. ryto Iki Z vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
__________Re». tel. 239-2919__________

OR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 
PrllmlnSJa tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus Ilgos

2454 ffed 71at Street 
(71-oa Ir Campbell Avė. kampas)

Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 ▼. v. 
Šeštad. > r, r. — 2 v. popiet

AS8OCIATE OITOMETRIST8 
Lietuviškai kalba

OR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St- GR 6-7044 

Tikrina akla Pritaiko akinius ti
“oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

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., pirmad., antrad.. ketvirtai), lt 
Vai., pirmad., antrad., ketvirtai!, ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Prieš šv. KryžJaue ligonine 

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

Telef. REpubllo 7-2200

DR. LEONAS SE9BUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 7lst Streel 
Vai antrad. nuo 2—5 pople 

ketvirtad nuo 6—8 vak 
Ofiso telef 776-2886 

Rezid. telef. PR 9-6736
DR?ALDONA ŠIMKUS

IKIŲ LIGOS m CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Eoreal III 
Kabineto tel. 687 2020 

Namu tel. 839-1071 
Vizitai pagal susitarime

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Adresas: 4255 W- 63rd Street

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. C, Kovėti iii fl-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vali.; 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
tr vakarais pagal susitarimą..

QR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

Telefoną# 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—11 
v. r.. 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 V. vakaro. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta

Rezld. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
IJGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PHospect 8-1223

Oflao vai.: Pirm., antr., Treč. h 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. .šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susltarlma.

Of. tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 Weet 71st Street

l’rllinlnčja ligonius tik susitarus
Vai.: 2—4 p. p. Ir •—8 v. vak. 

Trečlad Ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehlll 6-2828
DR. A. YALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBfi AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
2524 Weet 69th Street 

Valandos: 1 Iki 4 ir 6 Iki 8 Nr. vak
Šeštadieniais 1 Iki 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRoapeot 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avė.
Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susltarlma.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3160
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHntURGAS 
3107 West 71at Street

Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. Ir 7 Iki 8 v -
Treč. Ir šeštad. pagal

Ofiso tel. 767-2141.

DR. PETRAS
GYDYTOJAS IR

6449 So. Pub
Vai. pirmad., antrad 
Ir g—8 v. V., ketvli 
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susltarlma.



Paulius VI Euchar. kongrese

APIE DRĄSIAS REFORMAS

Laisvąjį pasaulį supurčiusi 
Čekoslovakijos okupacija, įtam 
pos sąlygose vykstanti demo
kratų konvencija sutelkė dė
mesį, atitraukdami dalį susi
domėjimo nuo dar vieno svar
baus įvykio — popiežiaus Pau
liaus VI kelionės į Tarptautini 
Eucharistinį kongresą. O tai 
buvo iš viso pirmas istorijoj 
popiežiaus atsilankymas žemy
ne, turinčiam 268 mil. gy
ventojų, kurių bent oficialiai 
apie 90 procentų yra katali
kai. Taigi Pietų Amerikoje 
yra apie trečdalis viso pasau
lio katalikų.

Kai popiežius atvyko į Šv. 
Tikėjimo katedrą Bogotoje, čia 
jį sutiko apie 5,000 kardinolų, 
vyskupų ir kunigų ir milijoni
nė minia. Savo pagrindinėje 
kalboje į Pietų Amtrikos mi
nias popiežius visų pirma ska
tino stiprinti tikėjimą. Nusto
jus pasitikėjimo krikščionių 
filosofija, atsiranda tuštuma 
mokyklose, į kurią braunasi 
užpildyti įvarios madingos ir 
klaidingos pasaulėžiūros, dėl 
kurių sutrinka žmonėse suge
bėjimas teisingai galvoti. Net 
ir kaikurie teologai ima aro
gantiškai skelbti savo pačių 
nuomones, kurioms priduoda 
didesnį tvirtuma, negu dieviš
koms tiesoms Dėl nepakanka 
mo religijos pažinimo įsivyrau
ja religinės ir moralinės klai
dos.

*
Mūsų žmonėse turi išnvkti 

religinis analfabetizmas. Tikė
jimo stiprinimas stiprins ir ar
timo meilę, nes ji remiasi Die
vo meile. Iš to, kaip pabrėžė 
popiežius Paulius VI. išplaukia 
dar vienas svarbus rūpestis — 
sorialinės gerovės. Bažnyčia 
paskutiniu metu savo socialinį 
mokslą yra išreiškusi svarbiais 
socialiniais dokumentais — 
enciklikomis, kurias reikia stu 
dijuoti. Popiežius • pagyrė kai- 
kuriose Pietų Amerikos vals
tybėse vykdoma žemės refor
mą ir pabrėžė, kad tai pavvz- 
dys, kurį turėtų ir kiti sekti, 
kur tik yra galima ir reikalin
ga. Jeigu Bažnyčios neturtin
gumas yra jos meilės evange
lijai liudijimas, tai pati Baž
nyčia uoliai pasisako už tinka
mą varguomenės aprūpinimą. 
Tai pasireiškimas meilės žmo
gui, bet tai neturi sietis nė su 
bet kam reiškiama neapykan
ta ar prieš bet ką rodoma prie
varta, nes ne ten yra krikščio
niškos meilės jėga.

*
Popiežius pabrėžė: “Tarp 

įvairių kelių atgimdyti teisin
gume visuomenę, mes negail
ime pasirinkti nei ateistinio 
marksistų kelio, nei revoliuci
jos, nei kraujo praliejimo, nei 
anarchijos. Mes savo kelią ski
riame nuo tų, kurie prievartą 
daro kilniu idealu, garbingu 
heroizmu. Taisydami praeities 
klaidas ir gydydami dabarties 
visuomenės ligas, nedarykime 
naujų klaidų. Tai būtų prie

šinga evangelijai, Bažnyčios 
dvasiai, priešinga žmonių gero 
vei, priešinga tam laimingam 
mūsų amžiaus posūkiui, kuris 
linksta į teisingumą, vedantį
į brolybę ir taiką”.

*
Toliau popiežius, prisiminda

mas savo naują encikliką apie 
gimimų kontrolę, pabrėžė: 
“Mes esame įpareigoti pasa
kyti tvirtą, bet teisingą žodi, 
gindami meilės morale ir mo
terystės kilnumą... Tai nėra 
aklas bėgimas į gyventojų per 
tekliu ir nesumažina nei atsa
komybės, nei laisvės kaip vy
ro. taip ir žmonos; jiems ne
draudžia riboti gimimu skai
čių, naudojantis moralinėmis 
ir protingomis priemonėmis. 
Tai nekliudo teisėto gydymo 
ar mokslinių tyrimu pažan
gos. Galutinoje išvadoje tai 
yra gynimas gyvybės, kuri y- 
ra Dievo dovana, šeimos gar
bė ir tautų stiprybė”.

*
Popiežius parodė vnatinera su
sirūpinimą socialine žmonių 
gerove. Jis nuvvko i neturtin
giausią rajoną Boentos apylin
kėse. kur buvo suplaukė apie 
35000 varf^npu kaimiečiu ir 
jiems pareiškė, kad jam yra 
žinomos sunkios iu gvvenimo 
sąlygos. Vyriausybių adresu 
popiežius pažymėjo, kad ios 
turi rūpintis teisineresniu ir 
sėkmineresniu visuomenės rei
kalu tvarkymu. Pabrėžė, kad 
valstiečiai nrivalo susilaukti ū- 
kinės pagalbos, nadoriu butu. 
pagrindinio švietimo, reikiamo 
mediciniško aprūninimo. Iš sa
vo pusės popiežius pažadėjo: 
“><es nesiliausime smerkę ne
teisingą ūkinį nelygumą tarp 
turtingųjų ir vargšu, o taip 
pat ir valdžios bei administra
cijos piktnaudoiimus prieš jus 
ir prieš bendruomenę”.

*
Pažymėtina, kad popiežiaus 

atsilankymo proga ivvko ku
nigu šventimai ir buvo Įšven
tinti pasauliečiai diakonai, ku
rie talkins kunigams sielova
doje. Tai buvo oficialus įvedi
mas Lotynu Amerikoje diako
nų institucijos, kas gražiai pa- 
pasitarnaus kraštams, kur jau
čiamas ypatingas kunigų trū
kumas.

Kai popiežius rugpiūčio 25 
d., lėktuvu perskrisdamas 7, 
000 mylių, iš Bogotos vėl grižo 
i Romą, jį aerodrome sutiko 
diplomatinis korpusas, kardi
nolai bei kiti aukšti pareigū
nai, jų tarpe ir Italijos minis
teris pirmininkas Leone, ku
ris, prisimindamas Čekoslova
kijos okupaciją, tarė: “Šią va
landą, kai debesys aptemdo 
mūsų viltis tarptautiniuose 
santykiuose ir kai miglos gu
la ant įstatyminės tvarkos ir 
‘^utų laisvės, prisiminimas 
krikščioniškųjų vertybių, ku
rios yra taikaus piliečių pro
greso meilė, teika paguodą 
mūsų asmeninei sąžinei ir žmo
nių viltims”. J. Pr.

Spaudoj ir gyvenime

GERI DAINININKAI - BLOGI 
GEOGRAFAI

Mes džiaugiamės kiekvienu mū
sų gerų kaimynų pasisekimu, lai
mėjimais. Iš pradžių atrodo malo
nu paimti į rankas kvietimą daly
vauti Latvių dainų festivalyje Cle-
velande, Ohio, 1968. VIII. 30 __
IX. 1. Gražus leidinėlis anglų kal
ba; trumpai ir aiškiai išdėstytos 
visos informacijos apie tą svarbų 
įvykį. Greta IX a. segtuko nuo
traukos, greta dailių latvių mergi
nų, skaitytojo akis sustoja prie 
Baltijos kraštų schematinio žemė
lapio -— Baltic Countries in 1944. 
Centre, žinoma, Latvija, toliau — 
jos kaimynai Iš miestų tik sosti
nės pažymėtos: Ryga, Tallinas ir.. 
Kaunas. Rytinė Lietuvos riba iš
vesta pro patį Kauną.

Argi tik tokia Lietuva težinoma 
broliams latviams? Argi festivalio 
rengėjai nežino savo pietinio kai
myno amžinosios ir dabartinės sos
tinės? Deja, tai jau nebe pirma

‘‘klaida” brolių latvių leidiniuose. 
Keistoka. Lietuvos sostinę žino

net tolimiausieji kraštai. Žino ir 
kaimynai; netgi dabartinės Lenki
jos žemėlapiuose ji teisingai pa
žymėta. Iš kur šventės ruošėjai 
tokias informacijas gavo ir dargi 
informaciniame leidinėlyje anglų

Čekoslovakijos okupacijos atgarsiai Lietuvoje
Sunkūs uždaviniai rusų propagandininkams kalbėti apie neprašytą pagalbą

Čekoslovakijos įvykiai, žai- Į jau ne “kapitalistinę valstybę”, 
bo greičiu pasiekę viso kultu- Į bet tokią pačią komunistinę, 
ringo pasaulio piliečius ir juos I kaip ir Rusija. Tačiau ir šiam
sujaudinę, Lietuvoje ir visoje 
Sovietų Rusijoje kurį laiką bu
vo oficialiai slepiami: tuo rei
kalu nebuvo jokio pranešimo; 
radijas ramiai grojo eilinę ru
sų muziką, televizijos stotys 
perdavinėjo žinias apie atliktus 
“viršplaninius įsipareigojimus” 
ir pan.

Tačiau Lietuvos žmonės ne
buvo ramūs. Jau kiek anksčiau 
kraštą užplūdo gausūs rusų ka
riuomenės daliniai; važiavo tan
kai, buvo tempiamos mažos ir 
didelės patrankos, skraidžiojo 
lėktuvai, važiavo sunkvežimiai. 
Oficialiai tai buvo “maršalo 
Grečko vadovaujami didžiuliai

dalykui sovietai yrą gabūs me
lagiai. Rugpiūč. 22 d. “Tiesoje" 
paskelbtas jau oficialus prane
šimas: “Tass įgaliotas pareikš
ti, kad Čekoslovakijos Soc. Res
publikos partiniai ir valstybi
niai veikėjai kreipėsi į Tarybų

principais ir sutinkamai su esa
mais sutartiniais įsipareigoji
mais, nusprendė patenkinti 
minėtą prašymą suteikti broliš
kai Čekoslovakijos liaudžiai rei
kalingą pagalbą”. “Pagalba’ tik 
rai buvo greita: “Tarybų Są
jungos kariniai daliniai kartu 
su minėtų sąjunginiu šalių ka
riniais daliniais rugpiūčio 21 d.

Sąjungą ir kitas sąjungines vai- įžengė į Čekoslovakijos teritori-
stybes ir paprašė suteikti bro
liškai Čekoslovakijos liaudžiai 
neatidėliotiną pagalbą ginkluo
tomis pajėgomis. Šį kreipimąsi

ją. Jie bus tuojau išvesti iš Če
koslovakijos Soc. Respublikos, 
,kai tik socializmo iškovojimams 
Čekoslovakijoje kilusi grėsmė

padiktavo grėsmė, kurią kontr- bus pašalinta ir teisėta, valdžia
revoliucinės jėgos, susimokiu
sios su socializmui priešiškomis 
užsienio jėgomis, sukėlė socia
listinei santvarkai Čekoslovaki
joje ir konstitucijos nustaty-

Nemuno srities manevrai”. Pa- Į tam valstybingumui”. Vadinasi,
galiau karinės jėgos pranyko 
iš mūsų krašto, bet jos į Rusiją 
negrįžo.
Ieškota išdavikų čekoslovakų 

tarpe
Naujus įvykius sutikti sovie

tinė spauda savo žmones ir anks 
čiau ruošė. Jau kuris laikas 
“Tiesoje” ir kitur buvo spaus
dinami bei komentuojamas “99 
Auto — Prahos gamyklos dar
bininkų laiškas” (pirmą kartą 
paskelbtas “Tiesoje” VII.30), 
kuriame išdavikiška čekų - rusų 
pakalikų grupė akcentavo “če- 
koslovakų - sovietų darbininkų 
draugystę, pašventintą bendrai 
pralietu krauju prie Sokolovo, 
prie Duklios ir kituose kautynių 
laukuose”. Buvo puolamos tam 
tikros jėgos, “kurstančios kam
paniją prieš TSR? ir kitų Var
šuvos sutarties šalių kariuome
nę, dalyvavusią manevruose 
Čekoslovakijos teritorijoje”. 
“Mes saugojame, kaip akies vyz
dį, mūsų draugystę su TSRS”, 
skelbė rusų pakalikų žodžius. 
Sieksniniais straipsniais kriti
kuotos čekoslovakų televizijos ir 
kitos informacijos įstaigos “mė 
ginimu irodyti, kad laiškas, gir
di, neišreiškiąs kolektyvo nuo
monės”.

Būta ir kitų “dokumentų”. 
VIII.20 d. Elta paskelbė žinią 
apie keturiasdešimties buvusių 
čekų partizanų tikrą ar taria
mą laišką, kuriame tie buvę ko
votojai pasisako už Čekoslova
kijos - Sovietų Sąjungos drau
gystę.

Įrodyti: kartu — tai saldu
Nelengva buvo Sovietų žmo

nėms įrodyti, kad balta tai juo
da, kartu tai saldu ir pan. Ro
dos, kad sunku pateisinti ir So
vietų agresiją prieš laisvę my
lintį kitą kraštą, šiuo atveju

latvius kaip gerus dainininkus, bet 
geografai šiuo kartu jie pasirodė 
blogi. b. k.
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VAKARAI BUVO ĮSPĖTI APIE 
SOVIETU INVAZIJA

Amerikos tyla davė laisvę Sovietų Rusijai 

ST. DAUNYS

patys rusai, sulaužę daugelio 
kraštų valstybines santvarkas 
ir niekais pavertę jų konstitu
cijas, šoko tariamai ginti Čeko
slovakijos konstitucijos.

“Patenkinti čekoslovakų 
liaudies prašymą”

Labai nepopuliarus dalykas 
okupuoti komunistinį kraštą. 
Kapitalistinį — savaime supran 
tama. Taip Leninas ir kiti bol
ševikų vadai mokė. Okupuoti 
socialistinę Čekoslovakiją prieš 
načių komunistų valią. Tačiau 
ir čia — rusų propagandos į-

ras, jog nėra reikalo, kad šie 
kariniai daliniai toliau ten bū
tų”.

Sovietų invazija į Čekoslova
kiją skyrėsi nuo anksčiau So
vietų įvykdytų invazijų į Len
kiją, Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Čekoslovakijoje nebuvo valsty
bės atplaišų, kurie būtų okupan 
tus su gėlių puokštėmis sutikę. 
Nerasdamas tokių malonių vaiz 
dų, Tass turėjo pateikti tikro
vę: “...Pragoję ir kai kuriose 
kitose gyvenvietėse dešinieji, 
antisocialistiniai elementai mė
gina organizuoti priešiškus iš
puolius prieš sveikas ČSR jėgas 
ir prieš atėjusią joms į pagalbą 
sąjunginę kariuomenę. Šie prie
šiški veiksmai pasireiškė, orga
nizuojant provokacinius veiks
mus gatvėse, skleidžiant piktus

Londono “Sunday Times” pu
slapiuose politinis koresponden
tas Anthony Terry atskleidžia 
Vakarų bejėgiškumą rimčiau 
pažvelgti į galimą Čekoslovaki
jos okupaciją pačioje okupaci
jos užmačių pradžioje. Laisvo
jo pasaulio spauda ir Vakarų 
vyriausybės abejojo galimu Če
koslovakijos užpuolimu, jei Če
koslovakija nepasitrauks ir iš 
Varšuvos pakto ir neatsisakys 
komunistinės sistemos. Čekoslo
vakijos vyriausybė ne vieną kar 
tą patikino komunistinius kraš
tus, kad ji yra ir bus Varšuvos 
pakto narys, vykdys visus įsi
pareigojimus, nepanaikins ko
munistinės santvarkos, tik ji 
siekia savo gyventojams dau-

staigos surado formulę: “TSRS į gandus ir prasimanymus, mė-
vyr’ausybė ir sąjunginių šalių 
— Bulgarijos liaudies respubli
kos, Vokietijos D. R., Vengri
jos liaudies respubl., Lenkijos 
liaudies respubl. vyriausybės, 
vadovaudamosi neišardomos 
draugystės ir bendradarbiavimo

Grobuoniškos Sonetų Rusijos ka
reivis sėdi ant tanko Brno mieste 
Čekoslovakijoj.

tant šmeižikiškus lapelius. Bu
vo paskelbta kurstytojiškų pa
sisakymų nėr radiją, televiziją 
ir spaudoje”.

“Reakcija” nemažėjo, atvirk
ščiai, vis daugiau rusų tankų 
degė Prahoje ir kitur. Sovietų i 
propagandos įstaigos turėjo die
ną naktį dirbti, kad “surastų” 
naujų argumehtų invazijai pa
teisinti, kuri taip nepopuliari 
ir pačiose rusų tautos masėse. 
“Pravdoje”, “Izvestijoje” ir ki
tuose laikraščiuose pasipylė 
Tass ir ne jo vardu serijos nau
jų straipsnių. Tass - Eltos dar
buotojai Vilniuje turėjo dienas 
naktis sėdėti išvesti sieksninius 
straipsnius. Veikiai jie pripildė 
visų okupuotos Lietuvos laik
raščių skiltis antraštėmis: “Ap
ginti socializmo iškovojimus”, 
“Broliškos pagalbos ranka”, 
“Ginti socializmą — aukščiau
sia internacionalinė pareiga" ir 
pan. Imtasi ir kitų priemonių. 

Susirinkimai fabrikuose
Jau rytojaus dieną po invazi

jos pradžios visuose didesniuo
se okupuotos Lietuvos fabrikuo
se (kaip komunistams įprasta) 
šaukiami masiniai darbininkų 
susirinkimai, kurių tikslas “pa
smerkti agresiją” ir “suteikti 
paramą broliškajai Čekoslova
kijos liaudžiai”.

Bene pirmasis gausiausias su

KAUNIEČIO CHORISTO 
ATSIMINIMAI

PR. NENORTA

Kun. K. Šovai iš gimnazijos pasitraukus, trumpą 
laiką vokiečių kalbą dėstė pats direktorius Pr. Dovydai
tis. Vėliau vokiečių okupacinė valdžia tam dalykui dės
tyti prisiuntė savo specialistą — “feldfebelio” uniforma, 
aukštą, storą ir visuomet besižypsantį vokietuką. Už
pykęs parausdavo kaip vėžys ir kartais net pasinaudoda
vo įprastiniu vokiečių keiksmažodžiu — “donnerwet- 
ter”. Gal dėlto, kad buvo labai storas, mokiniai jį pra
minė “Ochs” — jaučiu. Kaip vokiečių kalbos dėstyto-

............... ... jui jam nieko negalėjai prikišti. Mokydavo aiškiai, la-
kalba paskelbė? Gal nežinojo? 7eh bai įdomiai ir po kiekvienos pamokos mes jausdavomės 
gu taip, tai reikėjo j rankas paimti pažengę į priekį. Iš jo pusės nesimatė jokių kėslų mus 
pačių latvių garsaus Mantnieks’o vokietinti, o tik jautei jo pastangas gerai išmokyti vo- 
kartografijos instituto (Institut j kiečių kalbą.

Skaitytojas gal nustebs, kad aš rašydamas vieno iš
instituto

Carthographiųue P. Mantnieks, 
Bruxelles — Montreal) 1954 me
tais išspausdintą Baltijos kraštų 
(Baltic States) žemėlapį. Ten Lie
tuvos sienos objektyviai ir teisin
gai pavaizduotos.

Čekas' nuplėšia gatvių pavadinimą 
Bratislavoj, kad okupacinė kruvi
nosios Maskvos kariuomenė nega
lėtų orientuotis.

tgiau teisių, laisvės, geresnio e- 
konominio gyvenimo. Vakarų a- 
bejingumas paskatino sovietus 
ruoštis invazijai. Jei Vakarai 
nebūtų tylėję apie artėjantį pa
vojų, viešoji pasaulio opinija 
greičiausiai būtų paveikusi so
vietus atsisakyti karinio žygio 
ir ieškoti kompromiso. Kores
pondento nuomone, tylėjime ne
mažą vaidmenį suvaidinusi A- 
merika, giliai įklimpusi Vietna
mo kare.

Gen. Gerhard Wessel vado
vaujama Vakarų Vokietijos žval 
gyba jau anksti pavasarį pir
moji įspėjusi Bonnos vyriausy
bę ir per ją Atlanto pakto na
rius apie galimą Sovietų Rusi
jos ir jos satelitų karinę inva
ziją į Čekoslovakiją. Žvalgyba 
įspėjusi, kad 10 -12,000 rusų, 
lenkų, r. vokiečių ir bulgarų 
karių ruošiami įsiveržimui į Če
koslovakiją. Sovietų Rusijos 
numatyti kariniai manevrai e- 
santi tik priedanga užpuolimui 
slėpti. Gegužės antrojoj pusėj 
apie artėjančia invazijos grės
mę buvo painformuotas Vaka
rų Vokietijos min. pirmininkas 
Kiesingeris, gynybos, užsienio 
reikalų ir vidaus reikalų minis- 
teriai. Gegužės 24 d. artėjančios 
invazijos žinia pasiekė spaudą, 
kai Bonnos vyriausybės kalbė
tojas Dieni, greičiausiai be kanc 
lerio Kiesingtno žinios, spaudos 
konferencijoje pareiškė, jog a- 
n-e 10,000 - 12,000 sovietų ir jų 
salelių (be čekoslovakų) ka
rių yra paruošti įžengti į Če
koslovakiją. Žinia greitai Bon- 
nojp buvo paneigta. Korespon
dentas rašo, kad ii buvo paneig 
ta Amerikai prašant.

sirinkimas įvyko Vilniaus kuro 
aparatūros gamykloje VIII. 21. 
Kalbėtojų tarpe beveik išimtinai 
rusai; lietuvis retai tekviečia- 
mas ar sunkiai prileidžiamas. 
Štai pavardės: J. Sopatka, M. 
Kašteljanovas, V, Maksimovas. 
Tą pačią dieną panašūs mitingai 
su tais pačiais pranešimais ir 
tomis pačiomis rezoliucijomis 
sušaukti Vilniuje Skaičiavimo 
mašinų gamykloje, “Lelijos” 
siuvykloje; rytojaus dieną — 
galanterijos kombinate ir kitur. 
VIII.22 pagal tą patį sukirpimą 
mitinguota Kaune, Klaipėdoje. 
Kaune kalbėjo V Gusarovas, 
Avlasionok, Šaroika, R. Stašins
kas ir kt., Klaipėdoje— M. Igu- 
movas, Jakovas šmuškevičius. 
Gavrilovas, A. Vilimas; Pane
vėžyje — Anna Sirina, Jakelis, 
Petras Židonis. Tokių pačių mi
tingų susilaukė ir kitos Lietu
vos įmonės.

Slepiami tikrieji okupacijos 
tikslai

Jų tikslas: Įtikinti Lietuvos 
žmones, kad žygis į Prahą nėra 
sovietinė okupacija, bet “šven
tasis žygis”, kurį rusai vykdą 
“pačių čekų kviečiami”. Spau
doje ir mitinguose nurodoma, 
kad II pasaulinio karo metu 
rusai, gindami Čekoslovakiją, 
pakloję 100,000 savo karių (tiek 
esą rusų kapų Čekoslovakijoje).

Lietuvos žmonėms neparodo
ma, kaip čekoslovakai degina 
rusų ir “kitų sąjungininkų” tan 
kus, kaip reiškia protestą strei
kais, boikotais, milingais, kaip 
vieningai laikosi abidvi čekų 
ir slovakų tautos. Bet ir iš tų 
pačių rusų pranešimų Lietuvos 
žmonės žino, kad Čekoslovakijos 
okupacija •— prieš 28 metus į- 
vykusios rusų agresijos prieš 
Lietuvą pakartojimas. b. k.

lietuvis, didelis matėhjatikbs puoselėtojas, rodos ir da- kaspinėlį. Publikoje matėsi ponių ’ su tautiniais rūbais.
bar tebedėsto matematiką Vasario 16 d. gimnazijoje, 
Vokietijoje. Jeigu neapsirinku, 1966 m. pradžioje sukako 
50 metų, kaip jis be ilgesnės pertraukos dirba šį svarbų 
darbą.

Antrasis atvykęs mokytojas buvo K. V. Banaitis, 
paskirtas dėstyti geografiją ir prancūzų kalbą. Bemo- 
kytojaudamas jis sumanė įsteigti gimnazijoje mišrų cho 
rą. Jį subūrė tuojau iš mokinių, mokytojų ir dalinai iš 
šalies pakviestųjų, jau patyrusių choristų. Sustatė dai
nuojamų dainų sąrašą ir pradėjo choro apmokymą.

Besimokant atsirado viena kliūtis. Kai kurioms, ne 
savo paties harmonizuotoms dainoms, jis neturėjo gaidų 
ir niekur tuomet negalėjo jų gauti. Čia jam į talką at
ėjo choristai, jau anksčiau dainavę choruose. Jiems iš
moktąją partiją dainuojant, Banaitis pasižymėdavo, pas
kui sutikrinęs paruošdavo gaidas. Turėjau progoš ir 
aš šiame reikale patalkininkauti, padainavęs visų ke
turių balsų partijas sekančių St. Šimkaus harmonizuo
tų dainų“Per girią, girelę”, “Ant tėvelio dvaro”, “Oj 
kas sodai do sodeliai” ir “Bijūnėlis žalias”.

Chorą parengus, 1916 m. ankstyvą pavasarį, vieną 
šeštadienio vakarą, Kauno miesto teatro salėje įvyko

senesniųjų kauniečio choristo atsiminimus, kiek ilgiau liaudies dainų koncertas, labai lauktas visų kauniečių
apsistojau prie pirmosios Kauno lietuviškos gimnazijos. 
Taip pasielgiau dėlto, kad šioje gimnazijoje buvo su
burtas choras, kuris vokiečių okupacijos metais davė 
pirmą lietuviškų liaudies dainų koncertą.

1916 m. pradžioje vieną dieną, susirinkę į gimnazi
ja. pm atviras mokytojų kambario duris pamatėme at- 

padovanoti, kad ateityje tokių klai- vykusius du naujus mokytojus. Vienas jų — Salemonas 
dų nebedarytų. Mes žinome broliu&Antanaitis buvo skirtas dėstyti matematikai. Šis taurus

Jeigu tokio žemėlapio broliai lat
viai nebegali surasti, lietuviai ga
lėtų jiems nesunkiai parūpinti ir

lietuvių. Tai nebuvo koks paprastas eilinis koncertas, 
tai pirmasis viešas ir didelis lietuvių pasirodymas Kau
ne vokiečių okupacijos metais.

Kauno miesto teatro rūmai iki tol lietuviams nee- 
buvo prieinami ir tik šio koncerto proga čionai pirmą 
kartą suskambėjo lietuviškoji daina.

Gimnazijos mokinės, pasipuošusios tautiniais ap
darais, kiekvienam įeinančiam į šalę segiojo trispalvį į

Visi dalyviai šventadieniškai apsirengę, linksmai nusi
teikę ir toji diena tai buvo didžioji lietuvių šventė Kau
ne.

Mokslo metams pasibaigus, K. V. Banaitis iš gim
nazijos-pasitraukė ir išvyko į užsienį tolimesnėms mu
zikos studijoms.

Šis koncertas buvo pirmas jo didesnis viešas pasi
rodymas scenoje.

Prieš pirmą pasaulinį karą matydavau Kaune K. 
V. Banaitį gimnazisto uniforma, einantį Vilniaus gatve, 
į gimnaziją arba grįžtantį iš jos. Dažniausiai jis eida
vo vienas, užsimąstęs. Sekmadieniais ateidavo į katedrą 
pasiklausyti zitiečių choro giedami! lietuviškų giesmių. 
Choristai matydami jį vienišą arti choro stovintį saky
davo:

— Tai .Banaitukas, spaustuvininko Salemono Ba
naičio sūnus.

Būdamas gimnazistu jis mokėsi ir privačioj Ippo 
muzikos mokykloje Kaune. Kadangi buvo užsidaręs, ne
mėgo viešai rodytis, tai apie jo muzikinius gabumus tuo
met mažai kas težinojo. K. V. Banaičiui mirus, 1964 
m. sausio mėn. 4-tą dieną “Draugo” dienraštyje buvo 
išspausdintas Iz. Motekaitienės straipsnis kuriame tarp 
kitko buvo įrašyta: “K. Banaitis būdamas tik penkerių 
metų amžiaus, sugrįžęs iš mišparų namo, užsilipdavo 
ant aukšto ir pasislėpęs už kamino imituodamas vargo
nus savo lūpelėmis, atgrodavo mišparus”. Ir tuomet jis 
nedarė tai savo namiškių akivaizdoje, bet pasislėpęs už 
kamino.

(Bust iluugluu)
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NAUJOS GYVENVIETES LIETUVOJE
Žemdirbiai nenoromis keliasi į naujas vietas 

JURGIS VĖTRA

ISPANŲ PREKYBOS VYSTYMASIS

Bėda. verčia keltis iš senų so
dybų į naujas. Žemdirbiai su
sigyvenę su sena aplinka ver
čiami kurtis pagairėse, prie ke
lio.

“Valstiečių Laikraščio” (VI. 
18 d., Nr. 73) skiltyse kores
pondentas Vdm. Urbonas pla
čiai aprašo žemdirbių nepasiten 
kinimą dėl gyvenvietės parin
kimo Kaišiadorių rajone:

“Status, medžiais apaugęs 
skardis leidžiasi ir brenda į Dvi
ragio ežerą. Su juo, plačiai ir 
didingai išsiliejusiu, surištas ne 
vienos kartos gyvenimas. Žmo
nės, kažkada būręsi į Vaitkūnų 
kaimą, vietą jam parinko ant 
šio ežeio kranto, kad, kaip da
bar pasakoja mano pašnekovas, 
būtų kur po dienos darbų pa
vargusias akis paganyti, šviežio 
oro įkvėpti ir naujų jėgų pasi
semti.

— Mylėjom savo Dviragį. Kai 
kurie medžiai jo krantuose viso 
kaimo sodinti...

O dabar namus paliepė sta
tytis už pusantro kilometro, vi
dury pliko lauko, šalia dar pil
kesnio vieškelio.

Trejetas, palikę vienkiemius, 
jau apsigyveno arba netrukus 
švęs įkurtuves. Bet įkurtuvių 
džiaugsmą temdo vieta. Amži
nai dulkantis vieškelis.

Tų, kurie gyvena kaime ant 
ežero kranto, šiemet dar nie
kas nejudina. Bet jie žino, kad 
ta ramybė neilga — ateis me
lioratoriai, ir kaimą teks palikti. 
Todėl ir subruzdo žmonės”.
Nepatenkinti kompartijos biu

rokratų naujais planais
Korespondentas Urbonas pa

teikia ryškius vaizdus apie kom 
partijos biurokratų paruoštus 
planus:

“Kaišiadorių rajono architek
to J. Rydelio kabinete lankyto
jų netrūksta. Ir. vis dėl statybų. 
Tai neatsitiktina. Vien tik šie
met gyvenvietėse namus stato
si devyniasdešimt kolūkiečių, 
gyvenusių melioruojamų žemių 
vienkiemiuose.

— Gal projektą galėčiau, ar
chitekte...

Architektas ima storą aplan
ką. Jame — apie keturiasdešimt 
tipinių gyvenamųjų namų pro
jektų. Žmogus susikaupęs varto 
brėžinius. Vieną deda šalin, ant 
rą, trečią. Užverčia aplanką ir 
sunkiai atsidūsta:

— Ne tas, ko norėčiau...
Ko žmogus norėtų?
Pasirodo, nieko įmantraus jis 

nenorėtų. Kad namas per vidurį 
turėtų stiklinę verandą, o iš šo
nų — - po langą. Ir ne iš vienos 
verandos pusės, o būtinai iš a- 
biejų. Kad, jo žodžiais tariant, 
namas į gatvę žiūrėtų abiem 
akim.

Tokių busimųjų statytojų, už
vėrusių architektų duris ir nie
ko nepešusių, labai daug. Ne 
tik Kaišiadoryse. Ir Aukštaiti
joje bei Žemaitijoje, ir respub
likos viduryje.

Nepaisant, kad Ted Kennedy nenori kandidatuoti, stengiamasi jį pri
versti kandidatuoti į viceprezidentus. Čia matyti jo raštinė atidaroma 
Chicagos viešbutyje.

Turime daug projektų. Bet 
nė Vieno tokio, kuris kaip tik 
atspindėtų vienos ar kitos vie
tovės šimtmečiais susiklosčiu
sias tradicijas, žmonių estetinį 
skonį ir jų norus.

Jau nekalbant apie namo iš
orę. Ji vienoda, standartinė, kaip 
ir vidaus išplanavimas. Vieno 
krašto žmogui tai gali atrodyti 
patogu, bet būtų labai nepato
gu gyvenančiam kitoje respub
likos pusėje. Architektai ir pro 
jektuotojai į tai, deja, neatsi
žvelgė”.

Tamsa ir purvas
Namai pastatyti, bet elektros 

nėra. Gatvės neišbrendamos, 
kaip ir buvusiuose kaimuose. 
Korespondento žodžiais, ir nau
jose gyvenvietėse vargas lydi:

“Vieno kolūkio kolūkietis, per 
sikėlęs iš melioruojamų žemių, 
įkurtuves Pravieniškių gyven
vietėje atšventė dar pernai. 
Žmogus būtų patenkintas, jei...

— Visą žiemą žibalinę degi
nom. Ir dabar dar be šviesos...

Deja, jis ne vienas. Naujosios 
gyvenvietės gyventojai visą žie
mą į Rumšiškes ir atgal klam
pojo su bakeliais žibalo. Neži
nia, ar taip nebus ir ateinančią 
žiemą. Atvesti elektros liniją 
Žiežmarių elektros tinklai kol 
kas nesiruošia. Tyli ir tie, kurie 
turėtų juos paraginti.

Naujas gyvenvietes be elek
tros linijų teko matyti Žiežma
rių medelyne. Panaši padėtis ir 
eilėje kitų ūkių. Priežastys la
bai įvairios. Vienur kažkodėl ne 
skuba elektrikai. Kitur linijoms 
dargi dokumentacijos nėra.

Kaišiadorių rajono gamybi
nėje žemės ūkio valdyboje skun 
dėsi: rajonas dar pernai Kau
no elektros tinklų projektuoto
jams užsakė projektus šešioli
kai ūkių Tegauta vos keletas 
projektų.

Žmogus paliko vienkiemį ir 
nesulaukia žadėtų patogumų. 
Taip galima pasakyti ne tik a- 
pic elektrą. Toje pačioje Pra
vieniškių gyvenvietėje nauja
kuriai nuo praėjusios vasaros 
braido tokį purvą, kokio nebrai
dė, gyvendami vienkiemyje. 
Tuo tai pu kolūkio vadovai, ku
rių pirmoji pareiga pasirūpinti 
žmonėmis, į visa tai žiūri labai 
abejingai.

Gyvenvietės gatvėje besimau- 
dančias žąsis teko matyti ir Kai
šiadorių medelyne”.

Darbininko nusivylimas 
kompartijos išmone

Korespondentas taikliai per
teikia komunistinių naujakurių 
nuotaikas:

“Su A. Trumpicku, Salų že
mės ūkio darbininku, žmogumi, 
subtiliai suprantančiu grožį, 
vaikščiojome po centrinę ūkio 
gyvenvietę. Nors gyvenvietė 
skendėjo soduose, A. Trumpic- 
kui ji nepatiko:

— Tik pažiūrėk, koks vieno- 
| durnas. Vaismedžiai, ir daugiau

S*

Dalis Mokytojų studijų savaitės Dainavoje dalyvių ir svečių rugpiūčio 18 d. Nuotr. K. Sragausko

Mokytojų studijų savaite (3)

Pavyzdines pamokos ir 
mokyklos administravimas

JUOZAS MASILIONIS

Antradienis — antroji studi
jų savaitės diena. Pirmininkau
ja Ig. Medžiukas, Los Angeles 
Šv. Kazimiero lit. mokyklos ve
dėjas, sekr. A. Pavilčiūtė, Ped. 
lit, instituto stud.

Jau iš vakaro J. Juknevičie
nė, Chicagos vaikų namelių ve
dėja, salės gale ant stalų išdės
tė visokiausias ir įvairiausias 
mokslo priemones, pritaikintas 
priešmokyklinio amžiaus vai
kams, o šį rytą paaiškino, kaip’ 
tos priemonės surenkamos, pri
taikomos ir pačios pasigamina
mos. Klausytojų susidomėjimas 
buvo labai didelis.

Antrąją paskaitą — “Antro
jo skyriaus detalizuota progra
ma ir pamoka” — skaitė G. Če
sienė, Chicagos Dariaus Girėno 
lit. mokyklos mokytoja. Ji pra
vedė pamoką apie supažindini
mą su minkštinamuoju ženklu. 
Pamoka buvo įdomi, ir buvo pa
naudota daug vaizdinių priemo
nių.

Po pietų J. Gerdvilienė, Broo- 
klyno lit. mokyklos mokytoja, 
kalbėjo apie ketvirtojo skyriaus 
programą, lietuvių kalbos gra
matikos mokymą tame skyriuje 
ir parodė, kaip pravedama ži
nių patikrinimo rašomasis dar
bas.

Kazimierietė sės. Perpetua, 
išėjusi lit. švietimosi mokslą sa
vo šeimoje, vienuolyne ir Vyt. 
Didž. universitete Kaune, skai
tė paskaitą “Lituanistinio JAV 
švietimo šimtmetis”. Šiam teigi
mui pagrindą radusi kun. J. Ži
baus knygoje, kur sakoma, kad 
1868 m. Shamokin, Pa., apsi
gyvenusi Juozo Adomaičio šei
ma, kurioje buvusi namų arba 
vargo mokykla. Iš “Aušroje” 
išsp. korespondencijų paaiški, 
kad jau anais laikais vargoni
ninkai ar kokie kiti raštingi lie-

m'eko. Įsivaizduok vieną žiemą 
su speigais. Ir gyvenvietė liks 
plika, tartum nušluota...

Tai tiesa. Ir dėl to negali prie 
kerštauti gyvenviečių šeiminin
kams Kai jiems skyrė žemę, 
vier ą kuolą įkalė prie gatvės 
griovio, o antrą — už busimo
jo namo. Ir pasakė: čia tavo 
sklypas. Jis, beje, ne toks jau 
didelis, kad žmogus jame so
dintų beržą, liepą ar kitą de
koratyvinį medį. Kiša vaisme
dį ar vaiskrūmį, iš kurio bus 
raudos.

Šito nebūtų, jei būsimon gy- 
venvietėn atėjęs matininkas nuo 
gatvės atmatuotų keletą met
rų bendros žemės, o tik paskui 
skirtų sklypą besistatančiam. 
Tie keli metrai taptų visos gy
venvietes žeme. Joje žmonės ga
lėtų pasodinti aukštaūgių me
džių, įrengtų gėlynus, alpina- 
riumus. Pasikeistų gyvenvietės 
vaizdas. Apsauginė želdinių juo
sta saugotų žmones nuo gatvės 
triukšmo ir dulkių”.

Komunistinės gyvenvietės 
vaizdai neprilygsta net seno
viškam kaimui, kuris pakėlė 
baudžiavą.

tuviai steigdavę vakarines ar 
šeštadienines mokyklas, kurios 
pramokydavo lietuviškai skaity 
’ti ir rašyti — kad bent galėtų 
parašyti laiškus į Lietuvą.

Kun, A. Milukas 1893 m. išlei
do Tilžėje “Lengvą būdą pačiam 
per save išmokti rašyti”. Kny
gutė buvo labai greit išpirkta.

Paskutiniame 19 a. dešimtme
tyje lietuviškų mokyklų prie pa
rap. mokyk1 ų buvo įsteigta ga
na daug. Pirmutinė lietuviška 
parap. mokykla, kaip mes ją 
dabar suprantam, yra buvusi 
Pittstone.

1907 m. buvo įsteigta kazi- 
mienečių kongregacija. Mt. Car- 
,mel, Pa., kazimierietės seserys 
įsteigė pirmąją kongregacijos 

• lietuvišką mokyklą. Nuo 1907

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

STATOME NAUJUS NAMUS 
It

Atliekame įvairios patakymus
Petrauskas Builders, Ine. 

Tel. 585-5285

BANGA
TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 63rd St., Tel. — 434-0421 

P. Rudėnas K. Šimulis

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

7159 South Maplewood Avenue 
Ohicaao. Illinois 608290 

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

Telef. HEmlock 4-2418

M O V I N G
Apdraustas perbraustymas 

Įvairių atstumų

823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

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. 63 rd 
St., Chicago, Illinois 60629.
Arba pas leidėją —

J. J. Bachunas, Tabar Farm 
Sodus, Michigan 49126
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metų ligi pirmojo pasaulinio ką
rą vadovėlius gaudavo iš Lie
tuvos, karo metu pradėjo čia 
spausdinti, vėliau vėl gaudavo 
iš Lietuvos. Nuo 1907 m. pra
dėtos sudarinėti programos.

Lietuviškame švietimo gyve
nime įvyko perversmas, kai nau 
jieji ateiviai pradėjo steigti lit. 
šeštadienines mokyklas.

Vakare, laisvosios tribūnos 
metu, Pr. Zaranka, Detroito lit. 
mokyklos vedėjas, kalbėjo apie 
mokyklos administravimą.

Paskaitoje jis kalbėjo, kaip 
mokykloje atsiranda mokyklos 
vedėjas ir įvairiausios jo parei
gos: mokytojų kvietimą, mokyt, 
tarybos posėdžius, vedėjo san
tykius su mokiniais, tėvais, tė-

/SAFETV\ 
OF YOUR 

INVESTMENT

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešių mėne
sių taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site S^/o. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

DAUGIAU TAUPYSITE. 

DAUGIAU PELNYSITE

Chicago Savings and Loan Assn

6245 S0. VVESTE RN AVĖ. 

TEL. GRovehilI 6-7575

TURTAS 90 MILIJONŲ

Chicago Savings
v* and Loan Associatioa

John Pakel, Rp„ Presldent and 
Chalrman of the Board

Ispanija deda dideles pastan
gas, kad padidinus savo pre
kybos su užsieniu kiekį ir plot
mę. Mat, ispanai i savo preky
bą ilgus metus žiūrėjo neigia
ma forma, būtent, daugiau pir
kosi užsienyje negu pardavė, y- 
pač V. Vokietijai, JAV-bėms ir 
kitiems pažangiems ir išsivys- 

■ čiusiems kraštams. Tą nelaimę 
ispanai jau seniai jautė, bet ne
įstengė atitaisyti.

Tiesa, statistikos nėra buvę 
tokios jau baisios, bet kraštas 
jautėsi nuskriaustas. Priežas
tis? Ispanija nėra turtingas 
kraštas, užtat daug ko išvežti 
užsienin negali. Tačiau paste
bima nemažų su užsieniu pre
kyboje trūkumų, kurių neįmano 
ma taip greit pašalinti. Be to, 
pati ispanų prekybos sistema 
su užsieniu nėra tobula. Prie 
to dar reikia priskirti politinis 
kai kurių kraštų nusistatymas 
prieš Ispanijos valdymosi for
mą. Be šių priežasčių, tokius 
nesklandumus pastebi ispanų 
prekyboje su užsieniu neutrali

vų komitetu, mokytojais, liet. 
bendruomene; rūpinimąsi mo
kyklos patalpomis, turtu, rašti
ne ir t. t. Faskaita labai tiksliai 
nušvietė mokyklos vedėjo dar
bą, ir kiti vedėjai patvirtino, 
kad ir jiems dažniausiai tenka 
tokį darbą dirbti.

lietuvio akis: ispanų prekybi
niuose su užsieniu santykiuose 
jaučiamas mažas interesuotu- 
mas, ypač piniginėje sistemoje 
ir propagandoje; mažai skati
nama vidaus rinka ir privatūs 
asmens varyti prekybą su už
sieniu ; prekybininkai praktiš
kai bijo užsienin išvežti dides
nius prekių kiekius, kurie re
gimai pastumtų pirmyn preky
binę ekspansiją.

Iš kitos pusės ispanai nesu
geba surasti kiek reikia rinkos 
savoms prekėms, užtat ispaniš
kos prekėms, kad ir geros rū
šies, trūksta platesnio pasklidi
mo ir įsigalėjimo užsienyje, nors 
praktiškai šis tas pasiekiama.

K. Pat

OLANDŲ KATALIKAI RŪPI
NASI BIAFRIEČIAIS

Olandijos šalpos organizaci
jos “Caritas” atstovai televizi
joje prieš porą dienų pareiškė, 
jog Biafrai pagalbą siunčiant, 
ypatingai svarbu maisto pro
duktus kuogreičiausiai .paskirs
tyti šalyje. Šv. Vincento Pau- 
liečio draugija savo ruožtu pa
skelbė atsišaukimą į narius (ku
rių yra beveik visose valstybė
se) , kad į savo šeimas, bent ku
riam laikui, priimtų biafriečių 
vaikus, tuo būdu juos išgelbs- 
tint nuo mirties.



LB DETROITO APYLINKĖS 
LITUANISTINĖ MOKYKLA 

PRADEDA NAUJUS MOKSLO 
METUS

Rugsėjo m. 7 d. 9 vai. A. 
Vandenberg vardo mokykloje, 
24901 Cathedral Avė., Redford’ 
Mieli, bus registruojami nauji ir 
buvę mokiniai ir vyks pamokos 
iki 12 vai.

Rugsėjo mėn. 8 d. visi mokyk
los mokiniai dalyvauja mokslo 
pradžios ir tautos šventės pamal 
dose šv. Antano bažnyčioje. Šv. 
Mišios 10:30, mokiniai renkasi 
10 min. prieš mišias. Būtų gražu, 
kad kuo daugiau mokinių būtų 
apsirengę tautiniais drabužiais.

I parengiamąjį skyrių priima
mi vaikai virš 4 metų. Bando
ma suorganizuoti ir IX-tą — X-tą 
skyrių. Nuo tėvų susipratimo ir 
ryžto priklauso ypač aukštesnių
jų skyrių įsipilietinimas Detroite. 
Parengiamojo ir aukščiausių sky
rių tėvai galėtų vedėją painfor
muoti dar prieš 7 rugsėjo telefo
nu TA 5-1102.

Pranas Zaranka, mokyklos ved.
GABIJOS TUNTO SKAUTĖS

V-toji Tautinė stovykla praė
jo, tačiau nei viena joje stovykla
vusi Gabijos tunto skautė jos ne
pamiršo.

Nelaukė skaučių pastatytos pa 
lapinės ir paruošti guoliai. Gabi
jai teko vieta, kurioje dar nie
kada nestovėjo palapinė, riogso
jo didžiulis seno miško laužas. 
Kas begalėjo pažinti tą vietą po 
dviejų dienų? Suverstų kelmų ir 
šakų vietoje atsirado aukuras — 
Gabijos tunto simbolis, ornamen 
tai, koplytėlė. Palapinėse puika
vosi vienodom lovatiesėm deng
tos lovutės. Dzūkijos dienoje Ga 
bijos skautės suvaidino dzūkišką 
mergavakarį, Benytė Kiaulėnai- 
tė įsėdusi staklėsna (kaip toje dai 
noje, “esu dailiai išmokyta...”) 
audė, ant natūralaus dydžio li
žės nešiojami šviežiai kepti pyra 
gai, šv. Cicilija tykiai groja sty
gomis puošnioje koplytėlėje ir 
dienos kaitroje maloniai kvepia 
šiaudai, kuriais dengti Dzūkijos 
vartai bei parodos palapinės sto
gas. Irutė Vizgirdaitė solo dzūkiš 
kai dainuoja: “pasvarscyk ance- 
la”. V-tos Tautinės stovyklos lai 
kraštyje “Šauklyje” bendradar
biauja viena skautė iš Gabijos 
tunto Austė Pečiūraitė.

Vyr. skautės įžodį stovykloje 
davė: Asta Banionytė, Vida Bliū- 
džiūtė, Dalia Gaižutytė, Rūta 
Kaunelytė, Daiva Kazlauskaitė, 
Regina Putriūtė, Danutė Valytė 
ir Birutė Urmanavičiūtė. Skautės 
įžodį: Rūta Naumaitė, Regina Ki 
zlauskaitė, Rūta Čerškutė ir Al
ma Kraniauskaitė. Į paskiltinin- 
kės laipsnį pakeltos Vida Bliū- 
džiūtė ir Rūta Kaunelytė, į skil. - 
Gailutė Anužytė. Vėliavos žyme 
niu apdovanota Vilija Baukytė, 
Tėvynės dukters — Audronė Ta 
mulionytė.

Stovykloje Gabijos tuntui vado 
vavo ps. A. Tamulionytė padeda 
ma tunto adjutantės vyr. skilt. V. 
Baukytės. Gabijos vyresnėms 
skautėms — s. L. Rugienienė. 
Gabijos tunto paukštytėms, sto-

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

vyraujančioms Mažosios Lietu
vos rajone drauge su kitų tuntų 
paukštytėmis, vadovavo ps. A. 
Bačkaitienė padedama p. G. Ur
bonienės.

Prie Seserijos stovyklos didžių
jų vartų simboliškai vaizduojan 
čių visose pasaulio dalyse esan
čias lietuvaites skautes, dviem ei
lėm ant aukštų stiebų rikiavosi 
24 spalvingos gairės. Tai stovyk
loje dalyvaujančių vietovių vie
netų vėliavos, vienodo dydžio, 
specialiai sukurtos V-tai Tauti
nei stovyklai. Tarp jų plevėsavo 
ir jauniausio Seserijos vieneto gai 
rė — Windsoro “Gražinos” d- 
vės, įsikūrusios š. m. gegužės mė
nesio 19 d. Draugovę stovykloje 
atstovavo dvi jaunutės skautės: 
Rūta Čerškutė ir Alma Kraniaus
kaitė, stovykloje prisijungusios 
prie savo artimo kaimyno Gabi
jos tunto. Stovyklos uždarymo d. 
Gabijos tuntas gavo dovaną už 
originaliausiai sukurtą gairę.

Seserijos stovykla neskelbė jo
kių drausmingumo, pavyzdingu
mo ir pan. konkursų. Atsisakyta 
skautes ir vienetus vertinti taš
kais, nes kartais įvyksta skau
džių klaidų. Pasirinktas sunkes
nis auklėjimo kelias — pastan
gos, tobulėjimas dėl gėrio, ne dėl 
laikiną efektą iššaukiančio taš- 
ok.Visi vienetai stovykloj dirbo, 
stengėsi ir savo tarpe atsiekė dar
naus draugiškumo.

Tautinė stovykla praėjo, ta
čiau nei viena skautė jos nepamir 
šo. Tautinės stovyklos entuziaz
mo skatinama skautė ir vadovė 
pradės naujus darbo metus. .Šiuo 
metu Gabijos tunto vadiją suda 
ro: ps. A. Tamulionytė — tunti- 
ninkė, ps. R. Zotovienė, s. L. Ru
gienienė, ps. D. Jurgutienė, v. 
skilt. V. Baukytė, ps. G. Petraus
kaitė.

Skautės dėkingos už pagelbą 
ir nuoširdumą J. Leonavičiui, dr 
P. Šepečiui, broliams Alkevičiam, 
J. Baubliui, J. Kiaulėnui, G. Ur
bonienei, Ulaičiui, Nauęnui, dr. 
Petersonui, kun. D. Lengvinui.

Skautė
TRUMPAI

— Irena Leparskaitė kandida
tė į Miss Lithuania. Rugpiūčio 
23 d. L. namuose buvo suruoštas 
pobūvis atrinkti Detroito apyl. 
kandidates į Miss Lithuania kon 
kursą, kuris įvyks New Yorke Pa 
šaulio LB seimo metu. Pobūviu 
ir rinkimais rūpinosi LB apylin
kės valdyba ir jaunimo sekcijos 
pirm. Jurgis Šenbergas. Teisėjų 
komisiją sudarė Jonas Gaižutis, 
Narimantas Udrys, Ona Valat 
kienė, Vita Memėnienė ir J. Šen
bergas. Vakaro programą prave
dė Rimas Korsakas. Teisėjų komi 
sijos sprendimu pirmą vietą lai
mėjo Irena Leparskaitė (18 m.), 
II vietą pasidalino Birutė Baltru
šaitytė (18 m.) ir Celestė Banio 
nytė (22 met.). Jos visos turi tei
sę vykti į New Yorką ir dalyvau
ti konkurse, tačiau pirmą vietą 
laimėjusiai Irenai Leparskaitei vi 
sas kelionės išlaidas apmoka LB 
apylinkė. Irena Leparskaitė, duk
tė Antaninos ir Alfonso Lepars- 
kų, yra baigusi Detroito lituanis
tinę mokyklą, aktyvi skautė, šo
ka tautinių šokių grupėje “Šilai
nė” ir šį rudenį pradės studijuo
ti Wayne State universitete Libe 
ral Arts.

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
s-ga kviečia Detroito visuomenę

Detroite iškiliausia lietuvaite išrinkta Irena Leparskaitė. Nuotraukoj 
matyti (iš k. j d.): Rimas Korsakas — programos pravedėjas, Irena 
Leparskaitė. laimėjusi pirmą vietą ir kuri atstovaus Detroito apylin
kę “Miss Lithuania” rinkimuose PLB seimo metu, ir Algis Rugenius 
LB Detroito ap-kės p-kas, pasveikinęs ir įteikęs1 kelionpinigius.

Nuotr. J. Urbono

dalyvauti jų sąjungos suvažiavi- kas. Paroda bus atidaryta spalio
me rugsėjo 1 d. Suvažiavimas 
prasidės pamaldomis 11 vai. Šv. 
Antano Bažnyčioje. Suvažiavi
mas įvyks L. Namuose — 12 vai. 
registracija, posėdžiai ir 9 vai. 
bendras pobūvis.

— The Daily Tribūne (lei
džiamas netoli Detroito — Ro- 
yal Oak) patalpino ilgesnį straip 
snį pasirašyta Evelyn Dysarz a- 
pie šią vasarą įvykusią tautinę 
skautų stovyklą. Ta proga straip
snio autorė pusiau pasikalbėjimo 
forma su Algiu Zaparacku paduo 
da daug medžiagos ne tik apie 
mūsų skautus, bet ir apie Lietu
vą. Straipsnį puošia didelė nuot
rauka, kurioje yra uniformuoti 
skautai — paukštytė Daiva Ru- 
gienytė, Žibutė Zaparackaitė, Al 
gis Zaparackas, vilkiukas Algis 
Rugienius ir didelė lėlė tautiniuo 
se rūbuose.

— LB apylinkės valdybos veik 
los nestabdo net ir vasaros karš
čiai. Rugp. 16 d. apyl. pirm. A. 
Rugieniaus namuose posėdžiavo 
LB apylinkės valdyba, spaudos ir 
radio atstovams dalyvaujant. Po 
sėdyje iš 8 valdybos narių daly
vavo 7 (vienas išvykęs atosto
gų). Pranešimus padarė pirm. 
A. Rugienius, švietimo reik. va
dovas V. Petrulis, jaunimo sekci
jos —Jurgis Šenbergas, parengi
mų — Jurgis Idzelis, iždininkas 
— Stepas Smalinskas, Jubilieji
nių metų komiteto pirm. Jonas 
Urbonas, sekretorė Rimgailė Zo
tovienė. Iš pranešimų matyti, 
kad apyl. valdyba turi ne tik 
gražių sumanymų, užsimojimų, 
bet turi daug energijos juos įgy
vendinti ir net daug kas jau pa
daryta.

— Lietuvos vyčių vienos savai 
tės stovyklai Dainavoje vadova
vo Juozas ir Marija Kazlauskai, 
jau šiame krašte gimę detroitie- 
čiai. Berniukų vadas buvo Jurgis 
Stanevičius ir mergaičių — Peg 
gy Bitner, irgi abu detroitiečiai. 
Jiems daug padėjo kun. J. Staške 
vičius ir seselės Jurgita ir Igne. 
Stovyklavo 50 vyčių, kurių pusė 
buvo iš Detroito.

— Ona ir Petras Griškeliai 
laimingai grįžo iš Europos, kur 
praleido 6 savaites, aplankė 11 
valstybių ir automobiliu padarė 
13,000 km. O. Griškelienė pasi
matė su savo broliu Aleksu Ma- 
riūnu, dabar gyvenančiu Frank
furte.

— Detroito Centrinėje biblio
tekoje įvykstančioje lietuvių pa
rodoje, kurią ruošia Jubiliejinio 
komiteto kultūros skyrius, be 
jau anksčiau skelbtų eksponatų, 
bus išstatytos senos lietuviškos 
knygos. Knygas parūpins ir jas 
parodoje tvarkys Vytautas Čižaus

28 d. ir tęsis tiki pat Kalėdų.
— Northland Centre rugsėjo 

19, 20 ir 21 d. įvyks trečią me
tą iš eilės ruošiamas tautų pasi
rodymas (United Nations fėsti- 
val). LB apylinkės valdyba rūpi 
naši, kad ir šiais metais lietuviai 
čia gerai pasirodytų. Paroda pa
vesta suruošti Stasei Hotrai-Me- 
meniškytei, jai patalkins Nijolė 
Mikšytė — Ward, skautai ir ki
tos organizacijos.

— Tarptautinėje mugėje, kuri 
įvyks spalio 10, 11, 12 ir 13 d. 
International institute (Kirby — 
John R), Detroito kultūros klu
bo iniciatyva lietuviai turės sa
vo skyrių, kuriuo rūpinasi St. 
Hotra, N. Ward, Mirga Micha- 
els-Mikulionienė ir kit.

— Reikia daug eksponatų pa
rodoms. Aukščiau paminėtoms 
trims parodoms reikalinga gana 
daug eksponatų. Norintieji pa
skolinti Centrinės Bibliotekos 
parodai eksponatus reikia praneš 
ti St. Kaunelienei tel. TA 6-71- 
87 ir sekančiom dviem parodom 
pranešti St. Hotrai tel. 835-10- 
19. Visi prisidėkime prie mūsų 
parodų pasisekimo.

— Kariuomenės šventei ruoš
ti sudarytas komitetas, į kurį įei
na: ramovėnų atstovas — pik. 
Jonas Šepetys, savanorių — kpt. 
Jurgis Mitkus, birutiečių — Mė
ta .Šepetienė, šaulių — Vincas 
Tamošiūnas ir Mykolas Vitkus. 
Paminėjimas įvyks lapkričio 24 
d. Šaulė K. Kodatienė paruoš ata 
tinkamus radio montažus. 
________________________ (sln)

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% tkl 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išmoketinal. 
SOUTHVVEST FURNITURE OO. 
6200 S. VVestern, Tel. GR 6-4421

ŠAULIŲ ŠAUDYMO VARŽYBOS
Darbo d ienos savaitgalyje 

(rugp. 31 d., rugsėjo 1-2 d.) Dai
navoje įvyks šaulių šaudymo 
sporto varžybos, kurias ruošia

SENASIS CinCAGOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ KLUBAS

Geriausiai susaudziusi ekipa buvo paskelbęs spaudoje, kad pra-
laimės LŠST centro valdybos nu- vedė rinkliavą iv. A. Br. balučio 
pirktą pereinamąją taurę, kuri paminklo statybai paremti, surmk- 
pereis nuosavybėn tik tris kartus uami $154.00, kurie buvo persiųsti 

Lietuvių šaulių s-gos tremtyje tokias varžybas laimėjus. Be šios Penalo statybos Komitetui Taip 
centro valdyba ir visą darbą at-į taurės, geresniems šaudytojams SnkTlSybąk au-
lieka Detroito St. Butkaus kuo- bus įteiktos trolejos (viso net 9). kas slQ8tl Stnajam Anglijos Lietu- 
pos vyrai. Tris dienas ir dvi nak-i Reikia pagirti šaulių vadovy- vių Klubui arba tiesiai paminklo 
tis šaudytojai, šauliai ir svečiai' bes (centro valdyba ir Detroito statybos komitetui.
praleis Dainavoje, čia jiems bus'kuopos), kad nenuėjo kampinin-| } &į akdbimą puta ptaBat! ataI. 
parūpintos nakvynes ir maistas. Į kauti kur nors pas svetimtaučius,1 nepe pensni.nkas PETRAS JARAS, 

Detroito šaulių pirm. Vincas bet darbo savaitgalį praleis pui- gyv. Baltirnorėje, piia.ųtdainas
Tamošiūnas jau parūpino atatin 
karną skaičių tarnybų iš savo 
kuopos vyrų (ir moterų), kad tik 
viskas sklandžiai vyktų, kad visi 
būtų patenkinti ir kad tai būtų 
ne tik šaudymo, bet ir poilsio 
bei pramogos ilgas savaitgalis.

Šaudyklos įrengimu rūpinasi ir 
rungtynių vadovas — Antanas 
Šiurkus. Nakvynėmis rūpinasi — 
Leonardas Šulcas.

Šaudymo ekipų registratoriai, 
lapų paruošėjai ir į bendrą teisė
jų sąstatą įeina — L. Miliauskas, 
V. Venckus, V. Mingėla, J. Au- 
gaitis ir B. Tatarūnas.

Taikinių pakeitimas, šaud
menų tiekimas ir šaudyklos sau
gumas — J. Mačiulaitis, A. Lu
kas ir P. Žiūkas.

Dainavos sauga — St. Lun- 
gys, B. Rūkštelė ir A. Vaitiekus.

Visais piniginiais reikalais rū
pinasi — P. Bliudžius. Svečių 
maitinimo komisija — V. Šukie
nė, J. Butkus, S. Pranėnienė, B. 
Valiukėnas, F. Blauzdys, A. Kriš 
čiūnas, B. Burba, A Neilon ir J. 
Pleskus.

Mediciniška pagelba — Geno 
vaite Viskantienė, A. Tarnulio- 
nienė ir L. Mingėlienė.

Salės, stalų ir pan. papuošimu 
rūpinasi — V. Šiurkienė, G. Va- 
liukėnienė, J. Butkus, F. Blauz
dys ir B. Valiukėnas.

Meninę programą paruošia — 
mok. St. Kaunelienė ir A. Tamu
lionytė, meninės programos ve
dėja — D. Petronienė ir muzi- 
kalinė dalis — P. Petravičius.

Transportu rūpinasi — V. Slu- 
šnys ir L. Grunovas.

Kad ši šaulių šaudymo spor
to šventė liktų užfikstuota, rūpi
nasi filmuotojai — J. Butkus, J. 
Buhagian ir fotografai K. Sra- 
gauskas ir kit.

Matome, kad detroitiečiai šau
liai svečius iš Amerikos ir Kana
dos ruošiasi tinkamai priimti ir, 
kad gražioje Dainavos gamtoje, 
visi būtų patenkinti.

Kiekvienas šaulių 
rungtynėse dalyvauja tik su vie
na ekipa iš 4 šaulių. Šiuo metu 
sąjunga turi 14 dalinių, todėl su
sidarys daugiau kaip 50 taikliųjų 
šaulių būrys. Kiekvienas paleis 
60 šūvių — po dvidešimt iš kiek 
vienos padėties.

kioje lietuviškoje Dainavoje, ku 
rios didžiuliuose plotuose visoms 
mūsų organizacijoms vietos yra 
užtektinai. Čia tik yra progos lie
tuviškoje aplinkoje susitikti, pa 
bendrauti, susipažinti ir pasida
linti mintimis.

Šauliai kviečia tą savaitgalį De 
troito, Clevelando, Chicagos ir 
kitų kolonijų lietuvius būti jų 
svečiais.
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$5.00 auką ir tuo paskatindamas 
parinkti daugiau aukų šiam kil
niam darbui, kas ir buvo padaryta.

Antroj
$86.00.

rinkliavoj surinkta

Po $10.00 aukavo Br. Paliulis, 
Vyt. Reivytis. Po $5.00 P. Jaras, 
VI. Polikauskas, P. Peleckas, J. 
Reivytis, P. čekevičienč, A. Liške- 
vičius ir A. Pipiras. Kiti aukojo po 
mažiau.

Klubas per abi rinkliavas surin-
vai. yra ruošiamas čia pat Dai- | ko $240.00 ir pinigai pasiųsti “BA- 
navoje susipažinimo pobūvis — LUTIS paminklo statybos komi- 
banketas, kuriame bus tik meni
nė programa, bet nebus nei kal
bų, nei prakalbų (taip patikino 
Detroito šaulių pirm. V. Tamo
šiūnas). VI. Selenis

tetui.
Visiems aukavusiems šiam kil

niam tikslui klubas reiškia nuo. ir- 
dų lietuvišką ačiū.

Klubo Valdyba

PAS H. SEiGAN JAU VASARA!
Apsirūpinkite geriausių firmų rūbais, kol yra didelis pasi

rinkimas, kaip Groshire, Botony “500”, Phoenix ir kitų. Lengvi 
tropikiniai kostiumai, kelnės ir išeiginiai marškiniai ir kt.

čia atvykę tėvas ir sūnus ras visa 
kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi 
tarnautojai kalba lietuviškai ir jums ma
loniai patarnaus.

Tik ką gauta iš ITALIJOS kostiumų, 
marškinių ir kt. aprangos.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (husky).

ATVYKITE TUOJAU PAT, KAD GALĖ
TUMĖTE IS KO DAUGIAU PASIRINKT.

GAN'S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ 

4640 South Ashland Avenue
TEL. — YArds 7-1272

Atidarą vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6-tos 
dalinys | vai. vakaro. Liepos ir rugp. mėn. sekmadieniais uždaryta.

v

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5*8202
AUGUSI - RUGPIŪČIO MEN. 29, 30 ir 31 D. D.

MONNET V.V.L. Imported 
COGNAC

FALSTAFF BEEK 
12—-12 oz. cans

Fifth $4.29

12 Pak $1 .89

H I G

4.75*
per annum 

on regular savings

H R A T = S

5.25*
per annum 

on investment bonus 
Savings Insured to $15,000.00

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

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

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

PETRAS PUTRIUS
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda •'•Plaste.r Board”. Visi) rūšių

grindų ir sienų plytelės.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 8-4064

LIETUVIŠKU MEUODIJŲ 
RADIJO VALANDA

rdima klek v. šeštadieni 3:00—4:00 
p. Iš Detroito stoties YV.I1.B — 

00 kil. — AM.
Pranešėjai: PATRTCIA BANDŽA 
AT,GIS ZAPARACKAS.

Vedėjas — RALPH VALiATKA.

>756 Lfcsure, Detroit, Mich. 48227 
tel. 278-2224

Choice of Two Popular Brands of 
imported canadian vyrišky

Mūsų mažieji ateitininkų sendraugių stovykloje Dainavoje.
Nuotr. Vyt. Paškaus

OLD STYLE LAGER BEEB 
Case of 24—12 oz. Cans

AMERICAN FIVE (STAR BRANDY % gallon $0.98 

GRAIN ALCOHOiL 190 Proof UJS.P. Fifth $4.98

RICCADONNA IMPORTED 
VERMOUTH, Dry or Svveet

POPULAB BRAND of 90 Proof 
DISTILLED DRY GIN

30 oz. Bottle $1 .49

¥2 gal. $g.49

GLEN - MA VIS Imported Blended Scotch 
WHISKY Fifth $2-98

Fifth $3.98

KIKU Imported Japanese PLUM MINE Fifth $2-49

$3-89Case

Kas tik turi gerą skonį,
viską perka pas Lieponį !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Sekmadieniais atdara nuo 12 Iki 5 vai popiet

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.
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MISCELLANEOUS

_ ĮSIGYKITE DABAR!

Nauja, labai {dumi R. Skipičiu 
atsiminimų knyga

„N e p r i k 1 a u s o m a 

Lietuva“

Knyga apima 1914—1940 metų 
laikotarp). Ruošdamiesi švęsti Ne
priklausomos Lietuvos 50 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 
puikių 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 vieną kartą knygą perskaičius. 
todSl patariame "Nepriklausomą Lie
tuvą" įsigyti ir turėti ją savo kny
gynėlyje.

Gaunama DRAUGE, 4545 Wesl
68rd St., Chicago, III. 60629 

Kaina — $7.00
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

REAL ESTATE

BY OWNER — 14—3’s. Cabinet 
kitchens, ceramie tiled baths, in- 
dlvidually air-conditioned, gas heat,
stovės and refrigerators, washers 
and dryers. 6 yrs. old. Income 
$19,295. Vic. Archer Rd. and 60th. 
Call Mr. Kazek, 586-7400._______

Parduodu 9 kambarių mūrą. 
$110 pajamų per mėn. ir 5 kamb. 
butas savininkui. Maruuette pke. 
$18,500. Tel. RE 7-7201.

BY OWNER de luxe corner brk., 
ranch, 6y2 rms., 3 bedroom, 1 full 
bath, 2 half baths. Modern kitchen 
with built-ln oven, range; refrig., 
dishwasher; attached 24x30 ft. 
den, 2 firejlaces, wet bar, finished 
bsmt, 2 car garage with electrical 
-eye door. Gas forced air heat. 
Sprinkling sys., centralfoyd aii» < 
cbnditioning. Vic. Oak Park Avė. 
and Archer Avė. Call Mr. Kazek, 
586-7400.

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

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

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

8 kamb. med. apkaltas 2 aukštų 
namas, Marą. pke. $18,800. ,

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

Gi-ažus 1 ta ankšto, 2-jtj butų. apie 
20 metų mūras. 5 ir 4 kamb. Platus 
Lotas. 2 auto garažas. Marąuette pk. 
$28,450.

5$4 kamb., 12 m. mūr. arti Na
bisco, centr. oro vėsinim., (rengt rū
sys, garaž. $27.500.

NaUj. « butų mūr., arti Ford City, 
$11.000 pajamų, $82.500.

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

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

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

Apartm. mūras, 20 but. supila 
apie $27.000 pajamų. Vertingas ir 
gražus objektas Marą. pk. $19.5.000.

3 butai Marąuette pke. Gazo šil
dymas, oeramic vonios, daug prie
dų. Garažas. $28,500.

Modernūs dn butai po 6 kamba
rius Marą. Parke. gazo šildymas, 
karpetai, garažas. $31,800,

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

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

nės plytelės karšto vandens šildymas 
gazu Marą pke. $21,600.

2 po 4 $4 kamb. apynaujis namas. 
Atskiri šildymai gazu, aliumin. lan- 
ai, 2 autom, garažas. Netoli parko.
42.800

6 kamb medinukas. 2 vonios. 
Gražiai remodeliuotas. Nauja šiluma 
gazu 2 autom, garažas. Netoli mū- 
jų įstaigos. $12,400.

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

5 butų, 10 metų mūras. Atskiri 
šildymai gazu. Gražus namas, geros 
pajamos, lll-ta tr California Avė. 
$69,0o0.

NERIS REAL ESTATE
692J South Western Avenur Tol. 471-0321

OOO XX>.' OC o O<zO oooooo-ooooooooooooooooooc^ooooooooooooooo

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Me iiber of MLS
ALEX ŠATAS — REALTOR

Main offlee 5727 VV. Cermak, Cicero, BĮ.. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Clceroje, Benvyne, Rlveraide, La Grange Parke 
ir kituos*! vakariniuose priemiesčiuose. Prašom nfankti 1 mūsų įstaigą 
(r Ik"' rinkti iš katalogo.

REAL ESTATE

BY 0WNER — 2 story and base- 
ment, 10 apts.: 4—4’s and 6—3’s 
Cabinet kitchens, tiled baths, in- 
dividually air-conditioned, gas heat, 
stovės and refrigerators, washers 
and dryers. 6 yrs. old. Yearly in
come $16,250. Vic. 74 and Westem. 
Call Mr Kazek, 586-7400,
Sav. parduoda 2-jų butų po 6 kb. 
mūr. arti 64 ir Artesian. Dideli 
kamb. Plytelių virtuvė ir vonia. 
Gazu karštu vand. apšild., 2 maš. 
garažas. Alumin. langai, Šaldyt., 
pečiai ir kt. priedai. $32,000 ar pa
siūlymas. PR 6-2723,

7 kamb. bungalow, centrai, gazu 
šildymas. 80 p sklypas. 57 ir Maple- 
wood.

3 butai ir krautuvės patalpa. $350 
pajamų per mėn. 61 ir Kedzie.

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

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

NAMŲJ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax. 
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
4. B A C E V 1 C i l S 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2238

6 $4 kamb. 11 m. mūr. bungalaw, 
prie 73 ir Rockwell. Kilimai, gazo 
šild. alum. langai $22.900.

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

1 ti 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- 
veli, $13,500 metinių pajamų. Kaina 
178.600 Jmokėjas $15,000 savininkas 
duos paskolą.

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

LEONAS REAL ESTATE
INOOMF TA\ — NOTARIATAS — 

(MIGRACIJA
’735 W 71 st St T-L 925 6015

REAL ESTATF INCOME TAX 
DRAUDIMO TR KT REIKALAIS
fl & L INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

1645 So Ashland Avė., LA 3-8775 
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

Tvarkingas teisingas r greitas 
a tpru avimas visais Re»! Estate

■eikąlate Bp to veikln Notariata 
daromi ir liudijami vertimai 
komi pilietybės dokumentai nildo 
ui inenme Tav ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

SIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

42M* ** Mal»lew<ww$ Vv. OI, 4-74541

71 Ir Talman. Mūr. 4 kamb. Ir 2 
patalpos ofisams arba bizniams. Tik 
$16.500.

Prie 68 ir Campbell. Med. 1 $4 a. 2 
butai. 6 ir 4 kamb $16,900.

Prie 71 Ir Maplewood. Med. 2 bu
tai — 5 ir 4 kamb , Platus sklypas 
$21,500

Medinis 2 butai. 8 ir 4 kamb.. pi
rus $12 900

VAINA REALTY
Jūll VV 71m Street - RE 7-9515

8 butų, 1 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 z 220 p. sklypas prie ežero. 
26 rainutės nuo Chicagos. Geras su
sisiekimas greitkeliu. Labai graži 
vieta. Teiraukitės.

2 po 6 $4 kamb ir * kamb. angliu
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marąuette pke. $62,000.

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

5 kamb. mūr. rezidencija, l % vo
nios Šiluma gazu. Garažas Platu, 
sklypas Maruuette pke. $16,500.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustvmas 
Ilgų metų patyrimas 

LVA 5-9209 Chicago, Illinois

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatai!

2457 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av 
Chicago, IU. 60632. Tel. Y A 7 -5980

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindie

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

APDRAUDU

J. BACE

AGENTŪRA 
Namų, gyvybės,

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi
mokė j lino sąly
gos.
VIČIUS

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

MiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimilllllllllllllllili

MOVING
SERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdmuda.
2047 VV 67th Place WA 5-8063

fl, ABALL RGOFING C0
Istelirta prie# 49 m et nu 

>enprlanie visu rtJAIp <<to£ni8 Tai«'
ue arba ledaine nauju* kaminu* r1 
»a.« niitekamuoRliiF viinuMflur Paže 
i#> •« lunko Tplaom* 'T»0ra ’tU'V

’Ointtner’’ Pilna! insūlrąurtė 
’ »rbn« ntiiotae
TU 1 .R047 ąrha IRO 7-P77P

4 o«k alsavimai nemokamai 
;kemhlnl<ite bet kuriuo laiku

\Sinclmrl
nichmondService

Kampas Richmond ir 63rd St.
■ žsienintų Ir vietinių automobilių 
taisymas Priklauso Chicago Motoj 
tlub Nelaimės atveju, skambinkite 

OB 6-313-1 arba GB 6-3353 
Sav. — Juozas (Joe) Jiiraitls

D E KO RAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MABQUETTE GIFT PARCEL 8EBV 
2608 68th St. Tel. WA 5-2787
2501 68th St. Tel. WA 5-2737
$383 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, ital. lietpalčiu ir kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. Ir T. Žukauskai

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS šokiai.
W1TH COVERS AND HANDLES 

30 a..«l 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

DĖMESIO !

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius tr air conditionlng J 
naujus ir senus namus Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boUerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & 8HEET METAL 
4444 S. YVestern, Cldcago 8, III.

Telefonas VI 7-3447.

HELP VV4NTE1) MOTERYS

NURSING
SERVICE

DIRECTOR
in 128 bed general hospital, fully 
aceredited. — Prefer person with 
degree in nursing. Salary commen- 
surate with ąualifications.

We also need R N’s.
Write or Call Administrator

Ponca City Hospital
Ponca City, Okla. 74601 

Phone 405 765-3321

VVOMEN
GENERAL ASSEMBLY 

FOR LIGHT MANUFACTURING. 
ŠIT D0WN W0RK. 
APPLY IN PERSON. 

BETWEEN
8:30 A.M AND 4:00 P.M.

P0WER PAK, INC.
5707 NORTHWEST HWY.

NIGHT SALAD GIRLS 
NIGHT BELT PRODUCTION 

GIRLS
Full time, all company benefits in- 
cluding company paid lunch.

Apply any day 9-7 P.M.

ABC GLADIEUX IN-FLIGHT
CATERING KITCHEN 

2301 So. Mt. Prospect Road
Dės Plaines. Illinois

IEŠKO NUOMOTI

Vyresnio amžiaus moteriai (liet.) 
reikalingas kambarys, su pagamin
tu maistu.

Skambinti LU 2-4085

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. 4 kamb. butas 2-me 
aukšte. Tik suaugusiems. 55th PI. 
ir Hamlin Avė. Skambint 6^9-6826

MISCELLANEOUS

r E L t V I 2 I 1 A S
(.aprašiau r spalvotas uebrangnu 
'aisau Už patarnavimą vietoj $3. 
'4. dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys

Pas teiraukitf apie naujas

J. MIGLINAS
'A49 VV. 69 St II auk PR K-1063

iiliilliiiliiiliiiiiiiiliiiiiiLiiiniiiiiiiiiiiiin

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

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

Chicago, III. 60629 
Tel. LU 5-9500

< 11111111111111II11 i 1111 i 1111111 f 111111111111111111 ’

RADIO PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Rrdio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag-1 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krantuvė, 502 E. 
Broadway, So. Bostop Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

J. 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, OZELIS, SUKČIUS, LENCIŪ
GĖLIS, SADUTE, MIKITA ir MA
LŪNĖLIS. Knyga labai naudinga 
šokių vadovams, šokėjams ir šokių 
mylėtojams. Kaina $2.00. Gauna
mo DRAUGE, 4545 VVest 63rd St., 
CHICAGO, ILL. 60629.

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiii

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
Vlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CLASSIiltD GUIDE
HELP VVANTED — VYRAI 

»♦♦♦*♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
VVORK CLOSE TO HOME!

GENERAL LABOR 
Inspectors and Packers 

For Paint Line
ESS-KAY ENAMELING, INC.
3620 W. 3Sth S,„ 927-0836

TAILOR - CUTTER
For century old, made to measure 

unifonn manufacturing.

Year around work, no lay-offs, 
profit s-haring, paid insurance.

Apply in person, write or call, 
send application in confidence to

IHLING BROS. 
EVERARD COMPANY 
269 E. Michigan Avenue

Kalamazoo, Michigan 49001 
EXPERIENCED OR 
UNEXPERIENCED

BLACKSMITH
WELDERS

METAL-MEN
For Commercial Truck 

Bodies and Trailers .

MRRION AUTO BODY C0.
5921 S. Ashland HE 4-6161

VYRAI IR MOTERYS

ACCOUNTS RECEIVABLE 
BOOKKEEPER

To operate Sundstrand machine 
5 day wk. Good salary.

Call
Phone — TA 9-6550

COUNTRY SQUIRE 
COFFEE SHOP 
4050 Archer Avenue

(kampas Archer ir California)
Reikalingos virėjos, padavėjos, in
dų plovėjos ir “porteris”. Pilną lai
ką ar daliną laiką. Labai geros 
darbo sąlygos, geras atlyginimas- 
Priedai. Kreiptis asmeniškai į 
Manager.

HELP VVANTED — MOTERYS*

0. R. Supervisor
For 261-bed fully aceredit
ed general hospital with 
modern surgery dept. built 
on a center sterile core de
sign.

Prefer R. N. with 2 yrs. or 
more of surgery and super- 
visory experience.
Excellent salary and benefit 
program.

Picose apply Public Relations 
Department

St. Joseph Memorial 
Hospital 

1907 W. Sycamore 
Kokomo, Indiana 46901

ORDER FILLERS AND 
STOCK VVORK

Steady Work And Good 
Starting Salary.

APPLY WAREHOUSE ENTRANCF 
Bettveen 2:01) P.M. And 4:30 P.M.

TASH, INC.
3417 No. Halsted Street

M 0 T H E R S
FOR PART TIME VVORK

Desiring to earn extra money 
vvhile their children attend school 
during the 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

COOK — EXPERIENCED
Full charge of convent kitchen 
Days off are, f!exible. Excell- 
vvorking cond’s & pleasant sur- 
roundings. Apply to —

Sister Colette — ^t. Scholastica
Convent, 7430 N. Ridge Blvd.

Platinkite “Draugę”.

Skelbkites “Drauge”.

HELP VVANTEd”^“vyra? ’

GENERAL
WAREHOUSE HELP

Full time, excellent starting 
salary.

Good place to work.
Paid vacation and holidaysi. 
Contact ANDY, 449-6262

JOHN WINDS IMPORTS 
1101 Taft Avenue 
Beikeley, Illinois

EXCELLENT OPENING FOR

PRODUCTION
SUPERVISOR

We have immediate opening for 
Expertenced Produetion Supervisor 
with substantial expee-ien.ee in 
Rubber Milling, Calenderlng and 
Compoun d i ng.

Mušt be atole to work 2nd Shift.
Excellent Oompany Benefits.

Top Wages. — Permanent Position.

Rush resume in confidence to:
J. E. LAITTA,

Personnel Manager
or CaJl (914) 831-2800

CHEMICAL RUBBER PRODUCTS
(Div. Richardeon Co.)

579 South Avenue 
BEACON, NEW YORK

An Eųual opportunity employer

FLIGHT LOADERS 
SET-UP MEN

Full time days. All Company Bene
fits — including Company paid 
lunch.

Apply any day 9-7 P.M.

ABC GLADIEUX IN-FUGHT
CATERING KITCHEN

2801 So. Mt. Prospect Road
Dės Plaines, Illinois

R E P A I R M A N
FOR IŠDILS HANDBAGS

Full time.
Excellent salary.

Good place to work 
Paid vacation and holidays. 

Contact ANDY, 440-6262

JOHN WINDS IMPORTS 
UOI Taft Avenue 
Berkeley, Illinois

SKELBKITES “DRAUGE”

f warehousemen1
No experience necessary. We will train. Join a Progressive 
company with opportunities for growth.

NORTHWEST FASTENER CO.
6343 Gross Point, Niles. Illinois Tel. 647-0177

.......... ..... ...-..........

CHALLENGING OPPORTUNITY!
MAINTENANCE FOREMAN PLASTICS

We are looking for a good assistant foreman or the No. 2 man whois 
ąuallfied fio movė Into the No. 1 spot in our maintenance dept. This man 
should have background in the maintenance of machinery and electro- 
mechanical eąuipment. Prior experience in the maintenance of injection 
molding, die casting, or molding eąuipment vvould be very helpful.

This position offers an excellent opportunity for personai growth 
wlth a new grouing ooinpany.

Send resume in oonfidonco. — Call or visit

J. E. INDUSTRIAL, MOLDING
GRANT PARK, Illinois 60940 815—465-2111

(Compression Molding)
POSITION RE0UIRE8 EXPERIEN€E IN THE POT.TpvvTMn• 

Ohemical oomposition and characteristlcs of molding com.ooūnt 
matoi-ials.
Modern tooling methods and uses of new molding technioues. 
Working knowledge of manufacturing methods 

If you have the abave roąuiremente, we have an excollent ODDortunl 
Send resume of experionce to: “

GENERAL PRODUCTS CORPORATION
Subsidiary of Gulf & Western Industries, Ine.

Union Springs, New York 13160
AN EQUAI. OPPORTUNITY EMPLOYER

Challenging Career In New Agency ivith Opportunity 
to Develop Program

SUPERVISORS AND DEPARTMENT HEAD
Reųuired by Children’s Aid Soeiety of the 

District of Thunder Bay
The Canadian Lakehead is an interesting area with opportunity 
for outdoor recreation summer and vvinter; a growing University, 
excellent schools and churehes.

BASIC SALARY — $9,000 for Supervisor 
and $9500 for Department Head

Salary recognition given for experience.
Applieant mušt have M.S.W. and experience in 

CHILD and FAMILY WELFARE field.

Write or Call: MR. J. H. DAWSON, Local Direetor 
Phone: (807) 344-9124

P. O. Box 27 PORT ARTHUR, Ontario, Canada

HELP VVANTED — VYRAI

YACHT JOINERS, PAINTERS
AND

MARINE MECHANICS
Experienced Only

GOOD PAY 
and Company Benefitsi.

VVrite or call:
GLEN TOVVNSEND

SPENCER BOAT C0.
P. O. Box 8207 

VVEST PALM BEACH, FLA.

MECHANICS
Heavy eųuipiment mechanics with 

Diesel experlence. 
Excellcnt pay and steady work. 

Exccllent fringe benefits. 
South East Area.

CALL

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

THRU SATURDAY

MECHANICALLY
INCLINED?

Wo vvill train ynu to s,>ivice Office 
nąulpment Iii the Weatorn Suburba. 
Htarting pay $104 per week, ivith reg
ulai- schodule of inoreiiHcs. I’oaition 
offers securlty, wido rango of fringe 
benefits, automotive Insurance and 
e«pt*nses Mušt be H. S. grad, wlth 
oomipleted mtlitary nldigattons and 
present a good appearance. To ar- 
rangė lnterviow, contact

PITNEY-BOWES, INC.
BROADVIEVV, ILLINOIS 

345-6850 Mr. Buchmann
A n Eąual opportunity employer

PBĘSSMEN
MULTIGRAPH TRAINKI3S — I’er- 
inanent. Top pay. T*lxceMent benefits. 
Apply now. (Congrcus neragins sub- 
way to uor front door) Mr. Nlcsen 
tel. 341-1620.
CHICAGO IMFRINTING CO. 

522 S. C1 lutoji Street

MODEL MAKER 
Temp Plate Maker

Exper. in Punch Press

Manufacturer of meta., wood and 
laminated display item&. Excellent 
salary and fringe benefits.

Call Ron Blass 

766-5100

i

v



artėja literatūros vakaras
IR SUVAŽIAVIMAS

LB Chicagos apygardos val
dyba posėdžiavo ir rugpiūčio 
H d., 2618 W. 71 st. “Laisvo
sios Lietuvos” patalpose. Posėdį 
atidarė pirm. A. Juškevičius, 
sekr. A. Gintneris. Buvo priimta 
ilgoka dienotvarkė, kuri buvo 
visa apsvarstyta.

Nutarta paraginti visas apy
linkes, kad jos iki spalio 1 d. 
atsiskaitytų su jungtinių finan
sų komitetu už gautą medžiagą 
ir paraginti narius, kad daugiau 
važiuotų į PLB seimą — į New- 
Yorką rugpiūčio pabaigoje. Ža
da '♦ūti specialus autobusas.

rugsėjo 29 d. Atvyksta keturi 
rašytojai. Vakaras įvyksta Ma
rijos Au'.cšt. mokyklos salėje. 
Juo susidomėjimas yra labai di
delis. Reikia bilietus įsigyti iš 
anksto, nes gali pritrūkti vietų.

Nutarta rudenį sušaukti visų 
LB Chicagos apygardoje esan
čių valdybų informacinį suva
žiavimą. Renkamas laikas ir 
vieta, sudaroma programa. Pa
geidaujama ,kad tai įvyktų spa 
lio mėnesį, kol ilgesnės ir šiltes
nės dienos.

Futbolo komandai, įkuri vyks
ta į PLB seimą, nutarta pa-

Svečiai Chicagos Jaunimo centre adv. A. Olio 10 m. mirties sukakties minėjime praėjusį šeštadienį. Pa
skaitą apie velionį skaito adv. A. Lapinskas. Nuotr. A. Gulbinsko

Jr

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. rugpiūčio 29 d.

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

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

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

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629

Illinois State gyventojai prie lotinos turi pridėti 5% UtUsij.
SS

Lėšų telkimą lituanistinėms i skirti kelionei $50, o Cicero ir
mokykloms paremti, kaip pa
reiškė D. šilkelis, reikėtų orga
nizuoti: vajų pramogą ir Navy 
Pier rudens tarpt. mugę. Ta 
kryptimi ir daromi visi pasiren
gimai. Mugę nutarta šiemet or
ganizuoti pačiai apygardos val
dybai. Iki šiol ją tvarkė : Cice
ro, iMarųuette Parko ir Brigh-

kitų mokyklų prašymai, buvo 
atidėti rudens laikui, iki bendro 
pašalpų skirstymo posėdžio, kai 
paaiškės bendros pajamos ir 
gautos mokyklų sąmatos.

Lietuviškų kanklių reikalas 
dar nepalaidotas. Tuo reikalu 
daromi tolimesni pasitarimai. 
Apie kankles, kurios kainuoja

ton Parko apylinkės. Pritarta, iki $100 negali būti ir kalbos
kadpfrendrą vakarienę organi
zuotų ne tėvų komitetų atsto
vai, bet apylinkių atstovai. Tė
vai ir taip jau perkrauti darbu 
ir rūpesčiais. Mokytojų studijų 
savaitėje atstovu paskyrė mok. 
Sofiją Jonynienę.

Rugsėjo 8 d. iškilmes sureng 
ti Jaunimo centre, nutarta pa
vesti jaunimo atstovui — vado
vu^ V. Sadauskui. Jam leidžia
ma sudaryti komisiją, progra
mą ir t. t. Apygardos valdyba

Dabar kalbama apie tokias, ku
rios kainuoja $35, bet jų reikia 
užsakyti ne mažiau, kaip 100 
vienetų. Jos būtų daromos Vo
kietijoje.

Kalėdinių atviručių jau užsa-

VYRESNIOJO KOLEGOS ŽODIS 
JAUNESNIAJAM

Korp! Neo-Lithuania stovyklos proga

Pirmadienį, po Pasaulio Lie- nuo jaunystės iki senatvės. Ta-
tuvių bendruomenės seimo, į- 
vyks vienuoliktoji Korp! Neo- 
Lithuania stovykla. Ji papras
tai būdavo rengiama paskutinė
je rugpiūčio savaitėje, bet dėl 
seimo buvo atidėta vėlesniam 
laikui.

Kai atverti statistikos lapus, 
tai randi, jog per dešimtmetį 
stovyklavo 702 studentai ir 243 
filisteriai, o savaitgaliais suva-

kyta keliolika tūkstančiiį. Jomis žiuodavo po 1000—1500 filiste-
bus aprūpintos visos apylinkės. 
Jas reikės išplatinti. Jų spaus
dinimą atlieka dail. V. Vijeikis 
Chicagoje.

1969 m. pavasario moksleivių 
šventei vieta vėl gauta Bučo

rių (kasmet po 100—150 filis
terių). Ar tai negražus pavyz
dys, kaip kelios kartos savitar- 
pyje gražiai bendradarbiauja.

Dalyvavau eilėje stovyklų ir 
praėjusiais metais teko didelė

sutiko ateiti į talką, jei jos rei- darže. Ji vėl bus kapų puošimo garbė būti dešimtosios jubilieji
kės

Literatūros
i dieną, nes kitos datos negalima 

įvyksta ! gauti. Antanas Gintnerisvakaras

Chicagoje gyveną korporantai Neo-lithuanai buvo susirinkę į gegužinę 
aptarti stovyklos reikalų. Studentai ir filisteriai pasiruošę bėgimui su 
maišais. Nuotr. M. Kasniūno

CHICAGO J IR APYLINKĖSE
MŪSŲ MAŽIEJI — PAGERBĖ 

DIDVYRIUS
Rugpiūčio 24 d. Marąuette 

Parke Alvudo šeštadienio va- 
karavimui atvyko tėveliai su 
vaikučiais ir svečiais ir 7 vai. 
vakare vedami Lietuvos vaidi
lų* akt. Alfo Brinkos ir dviejų 
vaidilučių, suaugusiems nešant 
ištiestas dideles Amerikos ir

bės ženklas, turi būti išlaikyta 
ir parodyta lapkričio 5 d. rinki
muose. Taip buvo pasisakyta 
lietuvių nepartinio susirinkimo, 
kuris įvyko rugpiūčio 23 d. V. 
Uznio namuose, kurį pravedė 
dr. J. Jerome ir inž. archit. A. 
Kerelis, dalyvaujant gausiam 
skaičiui svečių.

Buvo pasakyta, kad demo-
Lietuvos tautines vėliavas, ojkratų partijos kandidatu į Illi- 
vaikučiams tautines vėliavėles
ir žibintus, atvyko prie žuvu
siųjų lakūnų Dariaus ir Girėno 
paminklo, kur eiseną pasitiko 
dr. J. Adomavičius. Prie pamink 
lo padėta trys gėlių puokštės. 
Sugiedota JAV ir Lietuvos him 
nai. Vaidila pasakė momentui 
prtįtaikytą kalbą ir priminė bol
ševikų okupuotos Čekoslovaki

jos tragediją, o Vaidilutės per
skaitė žuvusiųjų lakūnų testa
mentą. Pov. Dirkis pakalbėjo 
apie žuvusiųjų lakūnų laukimą 
Lietuvoje — Kaune liepos 16— 
17 naktį 1933 m. Po giesmės 
Marija, Marija vaikučiai ir visi 
kiti vėliavėles ir žibintus sudė
jo prie žuvusiųjų, lakūnų pa
minklo ir po to visi nuėjo į va- 
karavimų Alvudo aikštę, tęsti 
šeštadienio programos.

Juozas

> LIETUVIAI MĖGSTA 
FRANK D. SAVICKĄ

Amerikos lietuvių tarpe yra 
įsigalėjusi graži tradicija — 
remti lietuvį kandidatą nežiū
rint kurios partijos sąraše' jis 
kandidatuotų. Si trądičija, kuri 
yra mūsų vieningumo ir stipry-

nois atstovų rūmus 27 apygar
dos yra išstatytas perrinkimui 
lietuvis Frank D. Savickas, kaip 
kandidatas į Illinois valstijos le- 
gislatūrą. Jisai pora metų savo 
pareigas ėjo garbingai ir visur 
ir visuomet užstojo ir gynė gy
ventojų reikalus.

Šiame susirinkime, kuriame

vičienė, J. Slivinskienė, J. Val
kumas.

Kiekvieną ankstų rytą išeis 
taip visų laukiamas dienraštis 
“Naktibalda”. Humoras ir rim
tis, dienos mintys, išgyvenimai, 
nuotykiai, poezija ir proza už
pildys laikraščio skiltis.

Dienraštį redaguos: R. Česas, 
A. Jurkūnas, G. Grybaitė, J. Jo- 
nikaitė, E. Juodvalkytė, V. Ka- 
šubaitė, E. Kniukšta, P. Jaku
bauskas.

Ūkio reikalus tvarkys A. Au 
gaitis. Ši stovykla kuri įvyks 
New Yorko valstijoje, prie Lake 
George krantų, yra nuostabiai 
gražioje gamtos aplinkoje.

Ją organizuoja ir vadovauja

me šūkyje įsistiprinti — tai ne 
pavienio, bet santalkos darbas, 
tai ne vieno, bet visų bendra 
pastanga, tai kiekvieno žinoji
mas, noras ir gebėjimas stot 
petys petin”.

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba: pirmininkas Algis Mo- 

1 destavičius, vicepirmininkai Re
gina Česaitė ir dr. Leonas Kriau 
čeliūnas, sekretorius Kęstutis 
Cicėnas ir iždininkas Bronius 
Kasakaitis daug pastangų pade- korP! Neo-Lithuania. Bet kaip vi 
jo organizuodami šią stovyklą. su°met, joje gali stovyklaut vi-

nės stovyklos vadovu.
Šiandie korporacijoje jauni

mas dvigubai gausesnis už vy
resniuosius. Bet tiek vieni, tiek 
kiti korporantai yra taip užsi
ėmę darbais, jog bergždiems ki- 
virčiams neturi nei laiko, nei 
noro. Anot korp! Neo-Lithuania 
filisterių sąjungos pirm. Anta
no Diržio žodžių: “Turime šūkį 
“Pro Patria”, tačiau šiame šū
kyje įsistiprinti — tai nenu
trūkstantis, nepaliaujantis pa-

Stovyklos vadovas sutiko bū 
ti inž. Vyt. Izbickas iš Bostono. 
Jam talkins: R. Česailė, K. Ci
cėnas, Br. Kasakaitis ir E. Mo
destas, visi iš Chicagos.

Jums vadovams galima su vė
ju pasiųsti tik vieną trumpą 
sakinėlį: pavydime jums laimės.

Kas matė paskaitininkų sąra
šą susidarė vaizdą, kokia graži, j 
prasminga, studijiniai gili su 
dienos paskaitomis, diskusijo-, 
mis bus ši stovykla.

Po dienos darbų bus ilgi va
karojimai su vaidyba, daina, li
teratūra. Jiems vadovaus: Z. 
Burneikytė, Rg. Cėsaitė, R.

si studentai, 'kurie sutinka laiky
tis nustatytos tvarkos.

Suvažiuos per šimtą studentų 
ir filisterių, užmirš gimimo me
tus, gyvenimo džiaugsmo ženkle 
“Pro Patria”, gražų lietuvybės 
vainiką nupins.

Kiekviena stovykla yra kartu 
ir lietuvybės ugdymo mokykla. 
Gautus mokslo kreditus neuž- 
skaitys universitetai, nebus egza 
minų ir pažymių, bet už tai vi
daus pasaulis bus praturtintas 
mums Aukščiausiojo skirta pa
reiga būti lietuviais ambasado
riais. Vytautas Kasniūnas

skatinimas kiekvienam iš mūsų Česas, A. Jonikas, V. Kasniū- 
___ nas, jr., V. Kašubaitė, Ž. Keliuo

dalyvavo visokių partijų atsto
vų, vienbalsiai pasisakė už 
Frank D. Savicko kandidatūrą 
ir jo rėmimą rudens rinkimuo
se. Buvo sudarytas, nepartinis 
lietuvių komitetas, kurio pirmi
ninku buvo išrinktas dr. J. Je
rome, o garbės pirm. J. Pakel., 
vicepirm. dr. K. Šidlauskas ir 
J. Evans, iždin. Gregg, sekret. 
arch. A. Kerelis ir keliolika di
rektorių. Kiti direktoriai bus pa
kviesti atskirai.

Be to, buvo nutarta pakviesti 
spaudos ir radijo atstovus. Tuo 
rūpintis sutiko St. Džiugas. 
Nutarta pakviesti visų laikraš
čių redaktorius ar jų įgalioti
nius. Plačiau kalbėta apie akci
ją ir žymesni, asmenų įjungi
mą.

Nutarta spalio viduryje su
rengti kokteilio pobūvį Chica
gos Savings and Loan Ass. pa
talpose. Parengimui komisiją 
sudaro: V. Užnys, Jonas Joni
kas, L. Apanas, V. Kantrimas, 
Br. Gramontas, L. Paukšta. 
Amerikos lietuviai veržiasi j po
litinį krašto gyvenimą. Padėki
me jiems! Komiteto adresas: 
2615 W. 71 st., 471-1770.

A. Gintneris

— Pasaulyje iš 3,750 susisie
kimo lėktuvų 80% yra JAV 

tytė, A. Modestas, G. Modesta- gamybos.

A. -j-- A.
DR. VIKTORUI JASAIČIUI

mirus, reiškiame gili$ užuojautą žmonai 
ELENAI, vaikams, broliui DOMUI ir gi
minėms.

A. ir V. Keturakiai

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1968 m. rug
piūčio 24 d., sulaukęs 77 metų, mirė

A. + A.
BALTRUS KRANTAUSKAS

Laidojamas trečiadienio ryte.

Nuliūdime liko žmona Anelė, duktė Marija Sušinskienė, 
žentas Vytautas ir trys anūkai.

MAZHH&EVANS

FUNERAL HOME

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

THREE 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7lst Street Tel. GR 6-2345-6 
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

E U D E I K I S
LA I0 0 T UVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos 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 BEVERLY HILLS GĖLINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

5W£ -n»-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams idanų 

Pasirinkimas Visame Miesto
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Seniausia ir jauniausia, delegatės Demokratų konvencijoj Chicagoje.
Kairėj Gail McHsnry, 19 m., iš Hopkinsville. Ky„ dešinėje Ernma 
Millar, 94 m., iš Slippery Rock, Pa.

A. A.

STANLEY MIKŠYS
(REAL ESTATE BROKERIS)

Gyveno 6635 S. Mozart St.
Mirė rugp. 27 d., 1968, 5 vai. popiet.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskrities, Paulinų kai

mo. Ameriko.je išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stella (Jašinskaitė), 

duwtė Irene Redecke, žentas Leonard, 3 anūkai: David, Lesiie 
ir Christopher, brolis Adolph su šeima, švogerka Mary Žu
kauskas su šeima, dukters uošviai Charles ir Marie Redecke, 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas1 Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 
W. 71st St. Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 31 d. iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

3307 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YArds 7-3401

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Ave„ CICERO, ILL_______Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

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



8 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. rugpiūčio 29 d. J x Dr. Leono ir Irenos Kriau-
r eeliūnų namuose pereitą sek- 

piknike prie madienį, rugpiuc.o 2o d., buvoX “DRAUGO
registrų dirbs patyrę skaičiuo-1 var.i-s rauinuų šokių 
tojai T. Kiiienė, D. Šukelis, J i komiteto ir visų

šventės 
komisijų na-

Dubinskas ir A. Daugirdas, to-įr^ams Su šeimomis. Vaišėse da 
dėl prie barų patarnavimas bus 
greitas.

IŠ ART! IR TOL/

j Visų šventųjų parap. šVento Vardo draugijos iškylos metu, lietuvių 
' labdarių ūkyje, įspūdžiais dalinasi; kun. Pranas Kelpšas, Visų šven
tųjų parap. vikaras kun. Stasys Gaučias. šv. Alfonso par. klebonas,
ir kun. Alfonsas Bernatonis, laikinai atvykęs iš Europos1.

suoja. Muzikinę dalį tvarko 
muz. O. Metrikienė. Programa 
tęsis tik vieną valandą. Jokių 
politinių kalbų nei demokratų, 
nei respublikonų nebus. Kalifor
nijos Lietuvių Dienoje dalyvaus 
tik lietuviai ir lietuviškos kil
mės žmonės, dėl to ir prašoki 
visi lietuviai iš visų pasviečių 
atvykti į Kalifornijos Lietuvių 
dieną, kuri prasidės rugsėjo 8 
d. 2 v. p. p. Culver City Vete
ranų salėje, 4117 Overland Avė.

(A. J. Andr.)
— Sv. Antano gimnazijoje 

Keimebunkporte, Maine, mokš. 
lo metai prasideda rugsėjo 6 d. 
Mokiniai atvyksta rugsėjo (Ąd. 
Per visą vasarą gimnazijos pa
talpos buvo naudojamos lietu- 
vių jaunimo stovykloms. Dabar 
jos atnaujintos ir pertvarkytos 
mokslo metų reikalams.

J. A. VALSTIbtSL
— Aktorius Kaz Garas-Gai- 

žutis, grįžęs iš Hawajų, kur bu
vo pakviestas vaidinti kaip sve
čias CBS televizijos serijoj 
“Hawaii 5-0”, aplankęs tėvus 
Juliją ir Praną Gaižučius, gy- 
venančius Oakville, Conn., iš
vyko į Angliją. Ten vaidins pa 
grindinę rolę televizijos seri
joj "The Strange Report” su 
Anthony Quayle, kuri bus fil
muojama Londone. Vaidinimų 
serijos pasirodys ir Amerikos 
televizijoj ateinančių metų pra
džioje ir televizijos mėgėjai ga
lės matyti kiekvieną savaitę. 
Kaz Garas neseniai susilaukė 
pirmo sūnaus šeimoje, kuriam 
duotas Aleksandro Kazimiero 
vardai.

lyvavo gen. kons. dr. P. Dauž- 
vard.s, LB prezidiumo pirm. J. 
Kapočius iš Bostono, tautinių 
šokių vadovė J. Matulaitienė iš 
New Yoįrio, prel. K. Razminas 
iš Romos, inž. Ant. ir Marija 
Rudžiai, kun. E. Abromaitis, 

X Diena, praleista gamtoje į spaudos atstovai ir kt. Tautinių 
šokių šventės komiteto

X Pr. Gaižutis, atsiuntė 
“Draugui” 5 dol. Dienraščio 
leidėjai dėkoja už paramą spau
dai.

X “DRAUGO” pikniko metu 
šalia virtuvės, įkur bus gauna
mi pilni pietūs dar veiks ir ka
vinė. čia bus galima gauti įvai
rių pyragaičių ir skanios kavos.I ir dargi tarp draugų, yra prisi-
Kavutei vadovauja R. Raslavi- mintina diena. Aitimiausia to-
čienė ir R. Spurgienė.

X šv. Kazimiero kapinių
administracija praneša, kad nuo 
rūgs. 2 d. (Darbo dienos) ka
pinių vartai bus atidaryti nuo
9 vai. ryto ligi 5 vai. po pietų.

X Vladas Seienis atsiuntė
“Draugui” 11 dol. auką. Dien
raščio leidėjai dėkoja už para
mą spaudai.

x K. Rožanskas, sumanus 
knygų platintojas, pikniko me
tu turės didelį pasirinkimą į- 
vairiausių knygų, todėl bus la
bai gera proga jų įsigyti ir 
praturtinti savo šeimos knygy
ną. Be to, čia bus galima apsi
mokėti Draugo prenumeratą ir 
užsisakyti dienraštį. Perkan
tieji knygų už ne mažiau kaip
10 dol., gaus vertingą knygą 
dovanų.

Kr. Donelaičio lituanistinių

kia proga yra “Draugo” pikni
kas — gegužinė, ruošiama rug
sėjo 1 dieną, sekmadienį Bučo 
darže. Čia maloniai laikas slinks 
ne tik suaugusiems, besivaiši- 
metu tebekoncertuoja įvairiuo- 
vaikams, kurie taip pat ras čia 
sau tinlkamų pramogų.

x Pianistas A. Smetona šiuo 
metu tebekoncertuoja įvairiuo
se Europos miestuose, susilau
kė ten didelio pasisekimo ir gra
žių atsiliepimų vietos spaudoje. 
L.M.N. F. Chicagos klubas ruo
šia jo viešą rečitalį š. m. spa
lio 13 d. Jaunimo centro didžio
joj salėj.

X Jonas Kučinskas, nuolati
nis “Draugo” prenumeratorius 
ir lietuviškų reikalų rėmėjas, 
rugp. 29 d. švenčia savo 60 m. 
amž. jubiliejų. Ta proga praei
tą šeštad. jo šaunion rezidenci- 
jon, Warren, Mich., susirinko

pirmi
ninkui dr. L. ir I. Kriaučeliū- 
naras cuvo sugiedota Ilgiausių 
metų.

x L. B. Brighton Parko apyl. 
v-bos nariai J. Žadeikis, Alg. 
Kiemaitis, V. Mitkus, V. Šilas ir 
V. Račiūnas jau yra išplatinę 
415 Pasaulio Liet. b-nės išleis
tų lietuvių ženkliukų. Tai tikrai 
sektinas pavyzdys.

X “DRAUGO” pikniko metu 
visi stalai Bučo sodyboje bus 
rezervuoti sudaryti patogesnes 
sąlygas šeimoms, atvykusioms 
į pikniką ir senesnio amžiaus 
žmonėms. Stalą ibus galima už
sisakyti iš pikniko vadovybės 
pikniko metu arba Drauge iki 
šeštadienio. Kadangi stalų skai
čius nėra didelis, todėl patarti
na iš anksto padaryti rezerva
ciją.

X Matilda Varškienė gydosi 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, kamb. 
408-1, dr. V. Tumasionio prie
žiūroje.

CHICAGOS ŽINIOS
KVIETĖ MIRUSĮ Į 

DEMOKRATŲ KONVENCIJĄ
Herman Williams, sargas 

prie Sltephen Douglas pamink
linio kapo 636 E. 35 st., prane
ša, kad koks tai Jim Clark pa
siuntęs pakvietimą Douglasui 
pasakyti svarbiausią kalbą de
mokratų konvencijos metu. 
Douglas, pasižymėjęs savo de
batais su Abraomu Lincolnu, 
mirė 1861 m.

KRITIKAVO
GUBERNATORIŲ

Gubernatorius Sam Shapiro
mokyklų naujai išrinktas 1968 draugų būrys pasveikinti sole- 
—69 m. m. tėvų komitetas pa- nizantą šios reikšmingos sukak- 
siskirstė pareigomis. Bernardas ti68 proga. Prie gausiai pri-
Vindašius — pirininin., Kazys 
Kaminskas _  vicepirm., Leo
poldas Kupcikevičius — ižd., 
Aniceta Mažeikienė — sekr. Zi
na Pocienė ir Vida Kasmonas 
— parengimų vadovės, dr. Pet
ras Rasutis — narys. Revizijos 
komisiją sudaro: Edvardas Po
cius, Luneckas Antanas ir Ja
nina Janulevičienė. Kr. Done
laičio lituanistinių mokyklų 
mokslo metai pradedami rugsė
jo mėn. 7 d. mokinių registra
cija Francis M. McKay mokyk
los patalpose 6901 So. Fairfield 
Avė. nuo 9 vai. iki 1 vai. po 
pietų. Smulkesnės informacijos 
bus paskelbtos vėliau.

DAUG SUTAUPYSI pirkdamas 
Radio, Radio-Consoles, spalvotas 
ir kt. Televizijas. Tapė Recorderiai,

dengto stalo visi vaišinosi iki 
vėlumos.

X Kun. Juozas Budzeika, 
MIC, po sėkmingos operacijos 
sveiksta Šv. Kryžiaus ligoninė
je dr. R. Krusho priežiūroje, 
kamb. 412.

x Jaunas 16 m. pianistas, 
Mindaugas Mačiulis pereitą sa
vaitę grįžo iš Hull House Art 
and Music Camp., Wisconsin. 
Šioj stovykloj 6 savaites sto
vyklavo 500 amerikiečių muzi
kos studentų. Stovykloj suruoš
tame koncerte Mindaugas lai
mėjo pirmą vietą už Beetho- 
veno Piano Concerto I. Už tai 
jam buvo suteiktas garbės pia
nisto vardas ir duotas nemoka
mas stovyklos išlaikymas. Min
daugo Mačiulio piano rečitalis

fonografai, patefonai, Cash Regis-, įvyksta rugsėjo 7 d., šeštad.,
teriai įv. skaičiavimo mašinos 
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedraitis, 10 
Barry, Dr,, E. Northport, N. Y. 
11731, kuris “Draugui” žinomas 
kaip sąžiningas asmuo. (sk)

X Tarptautinė diena V. Adam
kui. Rugpiūčio 30 d. 8 vai. vak. 
White Sox parke (35 St. prie 
Dan Ryan greitkelio) Europinį 
futbolą žais Chicagos profe- 
sion. komanda Mustangs su vie
na iš stipriausių komandų — 
San Diego. Į rungtynes pažadė
jo atvykti aukšti svečiai, etni
nės grupės išpildys savas pro
gramas, bus vėliavų paradas 
ir kt. Mustangs vadovybė suti
ko šią dieną skirti mūsų kandid. 
V. Adamkui. Lietuviai prašomi 
gausiai dalyvauti, pademons
truojant kitataučiams mūsų 
vieningumą ir stiprumą. Bilietai 
gaunami Lituanikos kl. patal
pose, 2622 W. 69 St. (sk.)

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. Avižienių. Tel. 434-3190 nuo 
5 iki U vai. vakaro. (pr.)

X PASKOLOS NAMŲ PIR
KIMUI daromos lengvais mėne
siniais išsimokėjimais ir priei
namais nuošimčiais.
Mutual Federal Savings, 2212 

West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (sk.)

X Bilietai į Tarptautinę Die
ną Adamkui paremti gaunami 
Margutyje, 2422 W. 67 St. (te
lef. GR 6-2242). Perkant bil. 
prie įėjimo, nei cento mums ne
lieka. Sporto šventė įvyksta 
rugpiūčio 30 d. (penktad.) 8 v. 
v. White Sox parke, 35 St. prie 
Dan Ryan greitkelio. (pr.)

7:30 v. v., Jaunimo centre. Bi
lietai gaunami Marginiuose. 
2511 W. 69 St. (pr.)

x Paskambinus Margučiui,
GR 6-2242, bilietai sporto šven
tėn rugpiūčio 30 dienai, prašan
tiems bus pristatomi į namus. 
Pasinaudokime šia jaunimo kil
nia paslauga. (pr.)

X 50 Jaunių futbolo koman
dų dalyvaus vėliavų parade, 
rugpiūčio 30 d., 8 v. v. White 
Sox parke. Nepadarykime gė
dos savo prestižui, gausiai da
lyvaukime šventėje, savo tau
tiečiui paremti. (pr.)

X Jaunučio Puodžiūno bale
to studija rudens sezoną prade
da rugsėjo 3 d. Visų grupių pa
mokų laikas yra tas pats. Nau
ji mokiniai kviečiami registruo
tis tel. 778-7182 arba Baleto 
studijoje, 2656 W. 71st St.

(sk.)

Giedrė Galinytė ir Giedrius Penčyla buvo birželio 30 d. Balfo pirm. kun., 
V. Martinkaus sutuokti Liet. Šv. Petro bažnyčioje, Bostone. Ta proga 
buvo gautas iš Romos šv. Tėvo palaiminimas. Abu jaunieji priklauso 
skautams akademikams. Giedrė 1966 m. Pasaulio Liet. jaunimo kongreso 
metu buvo išrinkta “Miss Lithuania”. Jaunieji yra įsikūrę Chicagos 
apylinkėje.

vetavo įstatymo projektą su
jungti apskrities ir miesto ka
lėjimus. Jį sukritikavo kandi
datas Richard Ogilvie, kuris 
pareiškė, kad jį išrinkus, jis 
tokį įstatymą pravesiąs. Sha
piro taip pat vetavo įstatymo 
projektą, kuriuo ypatinga ko
misija rūpintųsi apskrities svei 
katingumu, įskaitant ir Codk 
bei OaJk Forest ligonines.

SLAUGĖ IR NARKOTIKAI
Federalinė policija New Yor

ko Kennedy aerodrome arešta
vo iš Bolivijos atskridusią čika- 
giškę slaugę Mary Watson, ku
rios bagaže rasta pusketvirto 
svaro narkotiko kokaino. Ko
kaino rinkos vertė siekia mili
joną dolerių.

DAUG RAUGYTŲ AGURKŲ

Pickle Packers International 
korporacija Chicagoje, pranešė, 
kad pernai amerikiečiai suval
gė 17 bilijonų raugytų agurkų. 
Kiekvienam gyventojui teko 
daugiau 7 svarų agurkų.

)
ŽMOGŽUDYSTĖS IR 

SAVIŽUDYSTĖS

Cook apskrities koroneris dr. 
Andrew Toman praneša, kad 
1967 m. Chicagoje įvyko 365 
žmogžudystės, atseit, viena kas 
dien. Iš to skaičiaus 238 pa
pildytos naudojant šaunamus 
ginklus. Pernai Chicagoje buvo 
294 savižudystės.

OMAHA, NEBRASKA

_  Lietuvių Evangelikų jau
nimo suvažiavimas. Amerikos ir 
Kanados Lietuvių evangelikų 
jaunimo suvažiavimas įvyks 
rugpiūčio 31 d. — rugsėjo lĄir 
2 dienomis (darbo dienos savait 
galį) Camp Sears, Pullman, Mi
chigan, maždaug 145 mylios 
nuo Chicagos. Suvažiavimo pro
gramoje sutiko dalyvauti šie 
asmenys: Adolfas Brinkis, Val
teris Bendikas, kun. Povilas Di
lys, Dr. Algirdas Jurėnas, Dr. 
Algirdas Kelertas, .Raminta 
Lampsatytė, Martynas Traktr, 
Irena Timpaitė, Irena Srugytė, 
Algimantas Kiemaitis, Rimas

Jūratė Ona Nausėdaitė, y^yg £>r. Jurgis Anysas, Vai
kino ir televizijos aktorė, vado-;terig Kiaupa> Erika Diiytė. Pa. 
vaus rugsėjo 8 d. Los Angeles pagrindinę suvažiavimo pro 
lietuvių ruošiamoj Californijos gramą užpildys pats jaunimas,
lietuvių dienoj.

Jūratė šį pavasarį baigė vi
durinę mokyklą (High school), 
taigi dabar jau galės be jokių 
rūpesčių ir be trukdymų atsidė
ti aktorės darbui.

Prieš 14 metų ponai Nausė
dai su sūnum Benitu ir maža 
dukryte Jūrate atsikėlė iš Bos
tono į Los Angeles ir apsigyve
no arti lietuvių parapijos įstai
gų. Jūratė nors ir buvo dar la
bai maža, bet kaip veržli ir ga
bi, tuojau įsijungė į lietuviškąjį 
scenos darbą ir lietuviškoje sce
noje neretai pasirodė (kaip dai
nininkė, šokėja ir aktorė.

diskutuodamas “Tautinio apsi
sprendimo ” ir “Dabartinės 
krikščionybės būklės” klausi
mus. Bus diskutuojama sirupo* 
ziumuose ir paskirais būreliais. 
Suvažiavimo vakarai bus skirti 
laužui, filmams, šokiams, Lite
ratūrai ir Vydūno minėjimui 
Suvažiavimo reikalais prašome 
kreiptis į Eriką Dilytę, 1942 No. 
Spaulding, Chicago, EI., tel. 312 
— HU 9-3397.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
_  Palangos parke, vietoj ra

šytų draudimų nešiukšlinti, 
triukšmauti ir negadinti pievos,

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Studentų ateitininkų šieme
tinė vasaros stovykla Pennsyl- 
vanijos kalnuos, netoli Scran- 
tono, šią savaitę vyksta ypač 
puikioje ir darbingoje nuotai
koje. Stovykloje jau buvo Izi-

CHICAGOJE
RADIJAS APIE KOVĄ DĖL 

KAPINIŲ
CBS radijo tinklas, aptarnau- 

jas Vidurvakarių radijo stotis, 
reguliarioje žinių perdavimo 
programoje rugp. 25 d. davė 
interview su A. Regiu, Amer.

JONAS ČESNA, kilęs iš Giržų 
valsčiaus, Vilkaviškio apskrities, 
mirė. Laidojamas rugpiūčio 28 d.. 
1968 m. Jieškomas jo brolis Česna. 
Prašom atsiliepti šiuo adresu:

Petras Vingelis,
3102 T. Street 
Omaha, Nebraska 68107.

teko būti J iškabino piešinius: riebi (kiaulė 
šokių mo-1 kemša į gerklę sumuštinius ir 

kyklos ir šokti p. Eisenhoverie- svaido popierius ir konservų dė
mei. Ponia buvo labai patenkin-ižutes aplink save; išdidus asi- 
ta. Jūratė jokios dramos mo-( las, apsikarstęs tranzistoriais, 
kyklos nelankė, esą aktorium klausosi muzikos; zuikiai dvira

Kartą jai vienai 
kaip atstovei visos

būti reikią gimti juo ir moky
tis iš pačio gyvenimo ir įvai
riausių mokslo šakų. Lietuvių 
Dienos programą atliks geriau
sios vokalinės vietinės lietuvių
jėgos. Visa programa sudaryta tojus, negu rašyti 
akt. J. Kaributo, jai jis ir rėži- taip nedaryti

čiais po pievą važinėja; kipšiu
kai (kamuoliu žaidžia; karvė vi
dury pievos miega ... Sako, kad 
toki palyginimai kiek geriau 
nuo tų veiksmų sulaiko vasaro- 

prašymai 
(E)

doriaus ir Vytenio Vasyliūno Liet. bendruomenės Chicagos 
lietuviškos kamerinės muzikos apygardos komiteto pasauliečių 
vakaras ir dail. V. Vizgirdos teisėms apsaugoti Šv. Kazimie-

Žurnalistas Vladas Būtėnas tauti
nėje skautų stovykloje apdovano
jamas ordinu už nuopelnus spau
dos darbe.

Nuotr. M. Kasniūno

skaidrėmis iliustruotos dvi pa
skaitos apie šiandieninę lietuvių 
dailę šiapus ir anapus geležinės 
uždangos. Stovykloje svečiuo
jasi ir paskaitas skaito taipgi 
kompoz. Darius Lapinskas, dr. 
Kęstutis Skrupskelis ir rašyto
jas — dramaturgas Algirdas 
Landsbergis. Praėjusį sekma
dienį visi stovyklautojai nuvy
ko į senąją Wilkes - Barrc lie
tuvių parapijos bažnyčią Mišių 
metu lietuviškai pagiedoti. Va
karais Lake Ariel pakrantė 
skamba nuo lietuviškų dainų.

ro lietuvių kapinėse pirmininku 
CBS atstovas mūsų lietuvį pri
statė, (kaip kalbantį 250.000 lie
tuvių vardu A. Regis pain
formavo apie jo vadovaujamo 
komiteto siekimus..

A. Regis išryškino, kad žmo
nės nori apeigose daugiau re
liginės praktikos, daugiau tau
tinių tradicijų, daugiau pagar
bos velioniui, kaip tai buvo da
roma anksčiau. Ekonominiai in
teresai neturėtų to sukliudyti. 
Pakeitimai sukelia visai berei- Į 
kalingą stoką pasitikėjimo tarp 1

Su studentais kartu stovyk- pasauliečių ir dvasiškijos, kas 
lauja ir kapelionas kun. K. Tri- . nepageidautina, nes žmonės yra
makas, iSJ, stovyklos komendan 
tas — Rimas Zailskas, stovyk- 

j los programos vedėja — Ele- 
nutė Bradūnaitė, berniukų va- ' resuota gerais santykiais
dovas _  Juozas Kazlauskas,
mergaičių vadovė — Aldona 
Zailskaitė ir josios padėjėja —
Indrė Damušytė, sporto vado
vas — Antanas Giniotis, ūkve
dys — Vacys Šaulys .sekretorė 
— Aldona Masilionytė. Stovyk
la pasiekiama telefonu: (717)
_ 698-5892.

katalikai, visą laiką remia Baž- ; 
nyčios reikalus. Komitetas ir' 
bendruomenė yra labai suinte- 

tarp Į
pasauliečių, dvasiškių ir taip
pat tarp arkidiecezijos ir Liet. 
bendruomenės. Komitetas siekia 
šią problemą išspręsti ir santy
kius su arkidiecezija sunormuo- 
ti, tačiau žmonės jautrūs tiems 
reikalams nekantrūs ir dėl to 
sklypų savininkų iniciatyva į- 
vyko šis piketavimas.

Paremkime lietuviška spauda
Lietuvybės išlaikymui išeivijoje ir kovoje su bedievišku komunizmu 

lietuviška spauda yra svarbiausia priemonė. Lietuviškos spaudos kelias 
išeivijoje yra labai sunkus ir nedėkingas. Leisti dienraštį, platinti lietu
viškas (knygas yra vis sunkiau ir sunkiau. Todėl į tą darbą turi įsijungti 
kiekvienas lietuvis, o tai galima padaryti ne tik rašant į dienraštį, bet ir 
jį skaitant bei platinant; perkant knygas ir jas platinant; pinigine auka 
paremiant Lietuvių Spaudos Centrą — Draugą. Taigi, kas palaiko ra
šytą lietuvišką žodį, tas yra tikras lietuvybės apaštalas.

Kasmet Darbo dienos proga, Draugas rengia tradicinę gegužinę-pik- 
niką. Toji iškyla šiais metais įvyks rugsėjo 1 dieną.

Iškylos tikslas yra: 1) Suburti Chicagos ir apylinkės miestų ne 
tik Draugo skaitytojus, rėmėjus, bet ir visus lietuvius ir sudaryti są
lygas šeimyniškai pabendrauti. 2) Ta proga sutelkti finansų Draugo 
ir lietuviškos knygos palaikymui bei platesniam paskleidimui.

Maloniai kviečiame Jus atvykti į metinę Draugo iškylą ir ta proga 
paremti lietuvišką spaudą savo auka. Draugo metinės šventės proga 
prašome skirti (kad ir mažą auką lietuviškos spaudos reikalams. Draugas 
savo aukotojams irgi duos dovanų, kurios bus paskirstytos iškylos 
dieną.




