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Lietuvių delegacija
Washingtone
WASHINGTONAS. — Lietu
vių delegaciją, Alto pirm. inž.
E. Bartkaus ir Lietuvos atstovo
Washingtone J. Rajecko inicia
tyva, po PLB seimo priims šian
dien, rugsėjo 3 d., 3:30 v. p. p.
JAV valstybės departamento
pareigūnai. Alto pirm. E. Bart
kaus vadovaujama delegacija
bus priimta Rytų Europos sky
riaus viršininko R. Lisle ir Bal
tijos skyriaus pareigūno Mar
tin Wenik.
Lietuvių delegacijoj dalyvau
ja Alto pirm. inž. E. Bartkus,
Lietuvos atstovas J. Rajeckas,
Vliko pirm. dr. R. Valiūnas, Pie
tų Amerikos atstovas kun. J.
Margis, MIC, inž. J. R. Valiūnas
iš Vokietijos ir Simas Narušis
iš Australijos.

Maskvos teroras atšaldė
kultūrinius mainus
WASHINGTONAS. — Čeko
slovakijos įvykiai sutrukdė va
dinamų tiltų j Rytų Europą sta
tybą. Buvę numatyti įvairūs kul
tūriniais vienetais pasikeitimai
tarp Amerikos ir Sovietų Rusi
jos atšaukiami, nes tokiomis są
lygomis, kai Rytų Europoj So
vietų Rusija sustiprino terorą,
nebeįmanoma santykiauti. Ne
bebus pasikeičiama aktoriais,
inžinieriais, profesoriais ar stu
dentais. JAV valstybės departa
mentas skelbia, kad dėl kultūri
nių pasikeitimų griežtesnių
sprendimų nepadaryta, tačiau
aišku, kada daugelis planuotų
programų nebegalės įvykti dėl
žiauraus sovietų elgesio su čekoslovakais. Iš viso tebus veda
mi tik pasitarimai atominio apribojiimo atvejais. Turistam,
kurie klausia valstybės depar
tamentą, ar galima vykti už ge
ležinės uždangos, pataria nevyk
ti, o JAV ambasada Maskvoje
visiems amerikiečiam turistam
liepia skubiai, kaip galima, iš
vykti, nes likti yra pavojinga.
Žiaurus kruvinosios Maskvos
elgesys atšaldė net ir didžiau
sius kultūrinio bendradarbiavi
mo šalininkus.

Nr. 207

Kaina 10 c
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Grobuoniškosios Maskvos tankai šitokiu tankų žiedu supa kai kurias Prahos miesto aikštes.

ČEKOSLOVAKIJA VIS LABIAU SPAUDŽIAMA

MASKVA. — Sovietų oficia
lus dviejų lapų laikraštis “Pravda” skelbia, kad Čekoslovaki
jos gyventojai vis dar priešina
si. Ypač tas priešinimasis yra
Slovakijoj ir skelbia, kad Bra
tislavoj asmenys, kurie nori pa
dėti Sovietų Rusijos kareiviams,
yra terorizuojami. “Pravda”
skelbia, kad kontrorevoliucija
krašte tebesanti. Vakarų gi
spauda skelbia, kad visas kraš
tas stengiasi visur, tyliai ar jė
ga, priešintis Maskvos okupaci
jai. “Pravda” rašo, kad į rusus
buvo paleista šūvių, kad buvo
apšaudyti Sovietų Rusijos kari
ninkai, kurie buvo atėję aplan
kyti kareivių kapų, kuriuose pa
laidoti rusai, žuvę II-jo Pasau
linio karo metu. Pasak “Pravdos”, ant namų pasirodę užra
šai “Mirtis okupantams”. Šias
žinias “Pravda” skelbia, norėda
ma pateisinti prieš pasaulį savo
terorą Čekoslovakijoj. “Prav
da” rašo, kad rusai apmėtomi
akmenimis. “Pravda” įsidėjo
ginklų nuotrauką, kurie esąs iš
Amerikos. Taip pat skelbia, kad
viena moteris, padėjusi rusams,
buvo grasoma pakarti ir mergi
nai, kur, kalbėjusi su rusų ka
reiviais, nukirpti plaukai. Iš va
Rusai nepulsią kariečių šaltinių gi ateina ži
nios. kad visa čekoslovakų tau
Rumunijos
ta vieningai, kaip gali, parodo
WASHINGTONAS. — Sovie do savo neapykantą Maskvos
tų Rsija paneigia, kad ji pul imenerialistam.
sianti Rumuniją. Tai patikrinęš
Maskvos ambasadorius Ameri
kai Anatoly Dobrynin JAV vals
tybės sekretoriui Dean Rusk i
po to, kai prez. Johnson užsimi
nė, kad Rumunijos pasienyje
žvanginama ginklais ir laukia
ma naujų Maskvos puolimų.
JAV administracija skelbia, kad
prezidentas tai paskelbė gavęs
naujausius duomenis apie įvy
kius Rumunijos pasienyje. Ta
čiau abejojama, ar toks Dobrynino pareiškimas yra tikras, nes
ir Čekoslovakija buvo užimta
ne tik po garantijų nepultu, bet
ne tik po garantijų nepulti, bet
Rumunija gi atmetė Sovietų
Rusijos kaltinimus, kam ši pa
rėmė Čekoslovakiją. Rumunijos
pareigūnai aiškinasi, kad niekas
negali pakaltinti, kad jie tuo
pasukę iš socializmo kelio.

Pertvarkomi valdomieji
organai
Kaip ir visur, Maskvai reika
laujant, pertvarkomi Čekoslova
kijos valdomieji organai. Tačiau
skelbiama, kad Dubček palie
kąs. Iš postų paleisti Frantisek
Kiregel, kuris atsisakė pasira
šyti “kompromisinį” Maskvos
padiktuotą raštą, ir Cetsmir
Cisar, kuris pasislėpė, norint jį
areštuoti. Soivetų įsakymu pa
šalintas laikraščio “Rude Pravo” redaktorius Oldrich Svestka. United Press agentūra skel
bia, kad lieka iš senųjų Dub
ček, Šernik, Gustav Husak,
Smrkovsky, prez. Swoboda ir
keletas kitų. Gi nauji yra pora
Maskvai ištikimų žmonių ir ke
letas kitų, kurių nusistatymas
nežinomas.

“Pravda” reikalauja likviduoti
40,900 čekoslovakų

komunizmas, ten buvo tremiami
ir žudomi milijonai. “Pravda”
rašo, kad norint įvesti ramybę,
pirmasis žingsnis yra likviduoti
dešimtis tūkstančių čekoslova
kų.
Bėga į Austriją
Skelbiama, kad iš min. pirm.
Černik yra išėjęs įspėjimas, kad
jau yra 2,000 areštuojamųjų
sąrašas. Įspėta, kad spaudos
žmonės, įvairūs reformų šalinin
kai turi palikti kraštą, nes jau
rusai pradeda skerdynes. Gy
ventojai baimės apimti bėga į
Austriją ir jau \Žn yra atbėgę
20,000 šekoslovakų.

TELEFONINIS PRANEŠIMAS IŠ NEW
NEW YORKAS. — Praėjusį pasiūlyta New Yorkas ir Clevesavaitgalį įvykusiame Pasaulio landas. Pasisakyta už ClevelanLietuvių bendruomenės seime dą. Išrinkta: J. Bachunas, St.
New Yorke dalyvavo visa eilė Barzdukas, dr. H. Brazaitis, A.
iš įvairių kraštų atstovų ir sve Rinkūnas (Kanada), dr. A. Kli
čių. Seimą pradėjo seimui ruoš mas (Rochester), dr. A. Butkus,
ti komiteto vicepirm. Al. Vakse- Milda Lenkauskienė, dr. Vyt.
lis, pasveikindamas susirinku Majauskas (Detroit), A. Gaisius ir pakviesdamas oficialiam liušis. Kandidatais liko: Laikūatidarymui LPB pirm. J. Bačiū- nas ir dr. Nasvytis. Balsavimuo
ną. Seimui pirmininkavo dr. P. se dalyvavo 70 balsuotojų.
Lukoševičius iš Montrealio, Ka
Penktadienį vakare įvyko li
nados, gi virepirmininkais bu teratūros vakaras ir kamerinės
vo Simas Narušis, Australija, muzikos koncertas, susilaukęs
kun. J. Petrošius, Prancūzija, didelio pasisekimo. Laureatai J.
A. Rinkūnas, Kanada, J. Valiū Jankus ir J. Švaistas negalėjo
nas, Vokietija, VI. Venckus, Ve- atvykti, bet buvo paskaityta jų
kūrybos. Vakare dalyvavo Myk.
necuela, ir Br. Nainys, JAV.
Sveikinimus išreiškė svečias Vaitkus, M. Katiliškis, H. Naiš Romos, diplomatijos šefas, St. gys, B. Brazdžionis. Vakarui va
Lozoraitis, P, T. atst. V. Sidzi dovavo P. Jurkus. Vakaras pra
kauskas, Vliko pirm. dr. K. Va ėjo su dideliu pasisekimu, ypač
liūnas, Alto pirm. inž. E. Bart daug ovacijų susilaukė kan. M.
kus, Liet. gyd. d-jos pirm. dr. Vaitkus, skaitęs savo poeziją.
H. Brazaitis, Estų tautinės vald.
Paskaitas suvažiavimo metu
pirm. Andersson, Balfo pirm. skaitė dr. K. Valiūnas “Laisvi
kun. V. Martinkus, LF v. p. dr. nimo kova ir politinės perspek
A. Razma, Argentinos liet. var tyvos”, St. Lozoraitis, jr., “Oku
du EI. Ryselienė. Seime dalyva puotos Lietuvos padėtis ir išei
vo iš Australijos 7, Šveicarijos vija”, A. Rinkūnas “Išeivijos
I, Argentinos 5, Brazilijos 1, kultūriniai ir švietimo rūpes
Didž. Britanijos 1, Italijos 1, čiai”, dr. K. Keblys “Valstybin
JAV 44, Naujosios Zelandijos 2, gumas ir tautiškumas”. Sekma
Vokietijos 4, Urugvajaus 1, Ve dienį buvo iškilmingos pamal
necuelos 2, Kanados 12, Pran- dos Šv. Patriko katedroje.
Renkant PLB valdybą, buvo
Dalyvavo svečių iš visur, tarp

YORKO
jų vysk. V. Brizgys, kun. Neį
manąs, Lietuvių kons. Kanadoj
dr. J. Žmuidzinas, gen. kons. dr.
P. Daužvardis, LB tarybos pirm.
J. Kapočius ir eilė kitų.

Albanija kviečia
nepasiduoti
VIENA. — Albanijos žinių
agentūra kritikavo susitarimą
tarp Maskvos ir Čekoslovakijos
ir kviečia Čekoslovakijos gy
ventojus ir toliau priešintis kru/ir ajam Maskvos režimui. Altanian Telegraphic Ag«r.cy skel
bia, xad Maskvos ir Čekoslovakijcs revizionistų susitarimą tu
ri Čekoslovakijos gyventojai
boikotuoti.

Lenkai kaltina
Rumuniją
VARŠUVA. — Lenkijos ko
munistinė vyriausybė užpuolė
Rumuniją, kad ši smerkianti
Sovietų okupaciją Čekoslovaki
joj. Komunistų partijos laik
raštis “Trybuna Ludu” išspaus
dino 2,500 žodžių, kuriais smer
kia Rumunijos laikyseną, nepri
tariant okupacijai. Laikraštis
taip pat puola ir Rumunijos
prez. Ceausescu.

Čekai Austrijoj
VIENA. — Austrijos vidaus
reikalų ministerija skelbia, kad
į Austriją per naktį atbėgo 159
Čekoslovakijos gyventojai.

Rusai nesitraukia

Praėjusį sekmadienį, sveikin
damas komunistinį seimą, Dub
čekas pareiškė, kad jis apgailes
tauja, jog jie yra apsirikę ir ne
apskaičiavę Sovietų Rusijos
strategijos nuo šių metų pra
džios. Nepaisant visų pareiški Demokratų konvencijai pasibaigus... Svarbiųjų varžovų prezidentinio
mų, paleidimų ir pertvarkymų, kandidato vietai žmonos: iš kairės — Abigail Mc Carthy, Muriel
Sovietų Rusija nerodo ženklų, Hunnphrey ir Eleanor McGovem.
kad pasitrauksianti iš Čekoslo
vakijos.

MASKVA. — Komunistų par
tijos organas “Pravda” paskel
bė rugpiūčio 31 d. laidoje, kad
Čekoslovakijoj reikia likviduoti
40,000 žmonių. Laikraštis rašo,
kad reikia likviduoti kontrevoliucionierius, kurie esą dabar iš (
Prahos ir kitų didžiųjų miėstų
pasitraukė į provinciją. Toks 1 Tūkstančiai žuvo žemes
siaubingas ir riniškas Maskvos
drebėjimo metu
pareiškimas sukrėtė dalį pasau
TEHERAN, Iranas. — Irano
lio, tačiau daugelis jau yra pa
vyriausybė
skelbia, kad įvyku
tyrę iš anksčiau, nes kur žengė
sio žemės drebėjimo metu žuvo
8,222 asmenys, 2,692 sužeisti ir
100,000 liko be pastogės. Žemės
drebėjimas palietė 750 mylių
kvadratinį plotą, netoli Tehera
no. Kadangi sunaikintas van
dens tiekimas, manoma, kad ga
li kilti ligų pavojus. Labiausia
nukentėjo Gonabad miestas, kur
žuvo 3,000 gyventojų.

SMURTAS KENKIĄS
DEMOKRATAMS
Vertindamas įvykusį demo
kratų suvažiavimą Chicagoje,
N. Y. Times redaktorius J. Reston mano, kad demonstrantų
susidūrimai su policija Chica
gos gatvėse labai giliai pažeidę
demokratų partiją. Žinoma, pa
ti partija tiesiogiai dėl smurto
veiksmų nėra atsakinga. Tačiau
kraštui, milijonams TV žiūro
vų teikė blogą vaizdą partie
čių tarpe įsigalėjęs suskilimas,

Lietuvoje verda girti okupantą

OKUP. LIETUVA. — Rug
piūčio 8 d. kai kuriuose Vilniaus
ir Kauno įmonėse darbininkams
vėl buvo užimta pietų pertrau
ka: turėjo iškiaustyti po porą
ar trejetą kalbų apie Čekoslo
vakiją ir “priimti rezoliuciją”.
Nei kalbose, nei rezoliucijose,
matyt,
nebuvo aišku, ką pasa
KALENDORIUS
kyti. Todėl išsiversta bendrybė
Rugsėjo 3d.: šv. Pijus X, pop.,
mis, kaip “vieningai pritarė
šv. Bronislava, Sirputis, Mirga.
TSKP f/K linijai". Nors ta lini
Rugsėjo 4 d.: šv. Aurijonas,
ja — apčiuopiama tik rusiško
šv. Rozalija, Rimantas, German
sios PRAVDOS straipsniuose,
tė.
— šiuo reikalu svyruoja, kaip
Saulė teka 6:17, leidžias 7:23.
švytuoklė, bet “vieningai prita
rianti” rezoliucija tinka kiek
ORAS
vienam atvejui.
Chicagoje ir apylinkėse šil Pabaltiečiai demonstruoja New Yorke prieš Maskvos agresines už
Iš “Tiesoj” ta proga (rugp.
čiau. Temperatūra apie 80 1.
mačias,
9) parodytos nuotraukos iš to

kio susirinkimo Vilniaus grąžtų
fabrike matyt, kad apie 20 mer
ginų stovi susikimšusios siaura
me prieangyje, visos abejingais
veidais, kaikurios net nusisuku
sios, o priešais jas stovi jaunuo
lis (esą, J. Žižmaras) ir įbedęs
akis į popierio lapą skaito pa
reiškimą “visų vardu”:
“Mes su pasitenkinimu suži
nojome, jog komunistų ir dar
bininkų partijos davė triuški
nantį atkirtį socializmo priešų
užmačioms. Įvairaus plauko im
perialistų viltys suskaldyti so
cializmo stovyklos vienybę žlu
go”.
Panašiai surežisuoti susirinki
mai įvyko Kauno trijose įmo
nėse.

“senos mados miestų bosų” po
litika (čia turima galvoje me
ras R. Daley), be to, kautynės
tarp jaunimo ir vyresniųjų, įvykiai, kuriuos buvo sunku su
valdyti bei palaikyti tvarką.
Tai buvo įvykiai, kurių demo
kratai prisibijojo labiausiai.
Jie jau nuo seniau puolami
dėl “įstatymo, tvarkos” smu
kimo krašte ir jau žinoma, kad
R. Nixonas šį klausimą yra pa
vertęs pačiu svarbiausiu, prieš
demokratus nukreiptu ginklu.
Demokratų didžioji viltis yra,
pasak Restono, per porą mėne
sių Vietname pasiekti ginklo
paliaubų ar sulaukti kito svar
baus įvykio, kuris jgalintų pa
keisti atmosferą.
Dabar aišku, kad Humphrey
- Nixono kampanijai praside
dant, kraštas daugiau, negu
anksčiau yra suskilęs užsienio
bei vidaus politikos klausimais
ir kad teks laukti radikalių bei
svarbių sprendimų.

Čekų ministeris
Vienoj
VIENA. — Čekoslovakijos
užsienio reikalų mm. Jiri Hajek
atvyk o į Vieną pasitarti su dip
lomatais. Jis čia atskrido iš
Bielgrado, kur tarėsi su Jugoslavijes užsienio reikalų min.
Nikezic.

Apsišaudę rusai ir
rumunai
GALITI, Rumunija. — Skel
biama, kad Rumunijos ir Sovie
tų Rusijos pasienio sargybos
apsišaudę tuo metu, kai į Čeko
slovakiją Sovietų Rusija įvedė
savo armiją. Apie tai žurnalis
tas Jergen Serke pranešė. Ji3
tai girdėjęs iš privačių asme
nų, bet oficialūs Rumunijos pa
reigūnai atsisakė tai patvirtin
ti.

Smerkia Maskvą
GENEVA. — Pasaulio Baž
nyčių taryba skelbia, kad So
vietų Sąjunga, okupuodama
Čekoslovakiją, pažeidė visų pa
saulyje mylinčių tautų jausmus
ir reikalauja, kaip galima grei
čiau ai įtraukti savo kariuome
nę.

Lankėsi Tolimuose
Rytuose
Beirutas. — Rytų Bažnyčių
Kongregacijos prefektas kardino
las Fuerstenberg
minėdamas
šios kongregacijos įkūrimo 50
metų sukaktį, apsilankė Tolimuo
se ir Artimuose Rytuose užmegz
damas artimus santykius su įvai
rių religinių bendruomenių ats
tovais.

• Eisenliowerio, buv. prez.
sveikatos padėtis tiek pagerė
jo, kad jis laikomas rimtu, tač.au ne “kritišku” ligoniu.
• Toronte areštuoti du JAV
piliečiai, kurie kartu su kitais
demonstravo prie JAV konsu
lato. Apie 30 amerikiečių yra
išbėgę į Kanadą, kad išvengtų
karo tarnybos Vietname.
• Bayer aspirino gamintojai
per metus reklamoms per te
leviziją išleidžia 3,110,500 dol.
• Italijoj erdvių komisija
skelbia, kad paleis į erdves tris
satelitus.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
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Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS J SVEIKATĄ, 2319 West Garfield Blvd., Chicago, III. 60636

POKYLIŲ SAUSINIMAS
stengiasi įrodyti savo pajėgumą
kuo stipriau išsigerdami. Prieš
išsirengdami į kriminalinius žy Dalis dalyvių prie 22 x 11 pėdų dydžio A.nerikos v liayos Alvudo surengtame Dariaus ir Girėno pagerbime
gius jaunuoliai “sustiprina” sa
Nuot. M. Nagio
ve alumi bei stipresniais svaiga
lais. Tai jiems atneša labai kar ko gero girtavimu neatsiekiama, jamas ir atskirtas, nebūtinai Į greit, kaip miršta žmogus be
nes tikrumoje girtavimo pasė dėl rasės bei religijos, tai gali inkstų. Taip ilgai išgyvenusi Jū
Kalba visi apie pagerinimą čių vaisių.
kos yra trečioji giltinė. Pirma būti dėl tėvų dvasinės nesveika sų giminaitė, jei neužsikrės bak
mašinų — apie jų didesnį saugu
yra vėžys, antra — širdies ir tos (pvz. favorizmo) ar fizinės terijomis, gyvens normalų gyve
Alkoholizmas
—
pasislėpusi
mą. Bet permažai kalbama apie
kraujagyslių ligos, o trečioji— jaunuolio nesveikatos (pūškai, nimą, kaip ir kiekvienas iš mū
giltinė
žmogaus pagerinimą — jo as
girtavimo
išdavos. Californijos akiniai ar jo emocinio nesubren sų. Mat, vieno inksto žmogui pa
menybės subrandinimą. Tada ti
Su kiekvienu girtavimu ran tyrinėtojai tvirtina, kad alkoho dimo menkumo jausmo), tada kanka, kaip ir vienos burnos ar
krai nelaimės sumažėtų, įskai ka rankon eina nesulaikomas al
tant ir įvykstančiąsias dėl vai koholizmas, nors daugelis žmo likų mirtingumas yra 26 iš tūk jaunuolį užvaldo neapykanta vi nosies. Jei iš abiejų inkstų bent
ravimo įsigėrus. Todėl visi sten nių yra dalinai atsparūs svaiga stančio. Alkoholikų mirtingu siems. Šitoks nusiteikimas suar vienas normaliai dirba, tai tos
kimės dabar keisti kai kurias lie lams. Paveldėtos žmogaus savy mas pustrečio karto dažnesnis do jo asmenybę. Tada seka neat pūslės inkste daug žalos nepada
tuviškąsias tradicijas sveikesnė bės turi įtakos į polinkį girtaut palyginus su visų piliečių mir skiriamai nuo tokios ligos visi ro. Žinoma, tų pūslių stovis ne
liguisti jaunuolio elgesiai.
visada laikosi ramybėje. Vis tik
mis. Tradicijos yra gerbtinos tik ir į pavienio žmogaus skirtingą tingumu.
tai
pašalinis kūnas — lavonas
Šiame
krašte
yra
daugiau
ne

Vaistai
nuo
tokios
ligos
—
tokios, kurios žmogų kilnina. alkoholio pakėlimą. Žmonių pa
tos
pūslės
inkste. Jos gali spaus
gu
penki
milijonai
alkoholikų.
tinkamas
auklėjimas
kiekvieno,
Nesveikas — peršlapias tradici kenkimas dėl girtavimo nėra pa
ti
likusias
sveikas inksto dalis,
Vienas
žmogus
įtakoja
vienaip
vyzdžiu.
Dabar
mes
auklėjame
jas turime. Visi kartu veikdami, ralelus girtavimo dydžiui. Dau
jos
gali
būti
bakterijom veistis
ar
kitaip
apie
25
kitus
žmones
vos
tik
gimusio,
suaugusiųjų
pa
keiskime į sausesnes. Reikia lie gelis fiziologinių veiksnių įtako
vietovė...
Bet
gerai nusiteiku
taip
alkoholizmas
esti
platina-i
savu
elgesiu
neklaužadas
(rūko
tuvių suėjimuose imti apsieiti su ja alkoholio pakenkimą žmogui.
siems
visada
esti
geriau. Tikėki
mas.
Už
tai
visiems
reikia
stip

me;
girtaujame;
baramės;
nie

mažesniu kiekiu svaigalų, jei be Audinių prisitaikymas prie alko
rėti
asmenybėmis,
kad
mes
pa

kiname
kitą;
didžiuojamės
kiše

me,
kad
57
metų
Jūsiškė džiaug
jų kol kas nepajėgiama išsivers holio nėra vienodas pas kiekvie
jėgtume
liguistai
įtakai
pasiprie
ne,
o
ne
jausmų
darna;
juokia

ti.
sis gyvenimu dar ilgai, nes iki
ną asmenį. Nevienodas kiekis ir
mės iš gerus darbus dirbančių šiol ji laimingai laikėsi.
šinti.
Geriantieji svaigalus
nevienoda rūšis alkoholį skal
jų...) ir norime nesusilaukti aud
prisiverskit valgyt!
dančių medžiagų būna pas at
Jaunuolio nusikaltimas —
rų, vėjus sėdami. Tvarkykimės
Anksčiau medicinoje vyravo skirus asmenis.
jo dvasinė liga
vyresnieji, nereikės jokio vargo
Šalia fiziologinių kiekvieno
nuomonė, kad alkoholizmo pada
turėti
su jaunesniaisiais. Jie ta
Klausimas. Prašau Gerb. Dak
riniai būna dėl nepakankamos žmogaus skirtingumų alkoholio
da
bus
kaip tik tokie, kokius
M OV I N G
mitybos girtaujant. Šių dienų atžvilgiu, yra kiekvienas žmo tarą pranešti medicinos pažiūrą juos mes savu kūrybingu, tei
J. NAUJOKAITIS
mediciniškas patyrimas nurodo gus skirtingas sava asmenybe. į dabartinį jaunuolių įvairiopą singu, moraliu pavyzdžiu išsiau
Apdraustas perkraustymas.
naują tiesą: alkoholis pajėgia Alkoholikas turi alkoholinę as nežmoniškumą — nusikaltimus ginsime. Pajėkime nustatyti el
Ilgų metų patyrimas
Chicago, Illinois
tiesioginiai pakenkti kepenims, menybę. Ji yra būdinga visiems ir įvairiopus, tiesiog jau nepa gesio ribas vienerių metų vai WA 5-9209
♦-♦-♦-♦-♦-♦♦-♦-♦-♦-♦••♦'♦-♦-♦-O '»
širdžiai, smegenims bei kitiems psichoneurotikam. Alkoholikas, kenčiamus išsišokimus.
save pripildydamas alkoholiu, ei Atsakymas. Visi visam laikui kui, jis jų prisllaikls 21 metus
žmogaus kūno organams.
sulaukęs! Tai mūsų visų svar
Jei žmonės gerdami svaigalus giasi lygiai taip, kaip elgiasi įsidėmėkim, kad jaunuolis yra biausias elgesys.
SIUNTINIAI Į LIETUVA
su kiekvienu stikleliu šiek tiek narkotikams adiktas, nuodyda veidrodis mūsų veiklos jo at
ir kitus kraštus.
užkąstų, jie rečiau pasigertų ir mas save narkotikais, tabaku, žvilgiu. Mes nors žiūrime, bet Pūslėtas inkstas — prigimta
P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av
alkoholizmą sumažintų. Šio nesulaikomu persivalgymu, ne nematome tame veidrodyje sa
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
liga
krašto išsigeriantieji nemėgsta sutvarkomu artimo apkalbėji vo klaidingos veiklos. Visi šian
mažinti alkoholio -nuodingumo mu.. Kiekvienas tokių dvasinių dien atbuskime sekančiai medi Klausimas. Mano giminaitė,
maistu. Įvairiopi spiritai — al ligonių žudo save milimetras po ciniškai tiesai: vėjus visur sė 57 metų, iš Lietuvos rašo, kad
koholiai nuryti be pakankamo milimetro — nejuntamai, bet tik dami, ėmėme piauti audras. Jau serga inkstais. Pagal Lietuvos
VALOME
kokio maisto daug daugiau pa rai! Pasislėpusi po stikleliu, po nuolis gali pradėti būti nepaken gydytojo diagnozę, rasta “poliKILIMUS IR BALDUS
kistoz”. Malonėkit, Daktare, pa
kenkia žmogui, negu paimti svai
Plauname ir vaškuojame visų
aiškinti kas tai per inkstų liga
galai su maistu.
rūšių grindis
Ar toji liga yra rimta ir ar yra
Alkoholis, patekęs į tuščią
BUBNYS — Tel. RE 7-5168
išgydoma; ar tiesa, kad tai pa
skrandį, greitai per skrandžio
veldėjimas.
sieneles geriasi į kraują. Tada
Rezid Tel. 239-4688
net dvigubai aukščiau pakyla al
Ačiū už gerus ir naudingus
DR.
K. G. BALUKAS
koholio kiekis kraujuje, palygi
patarimus, kuriuos duodate svei AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
nus su alkoholio kiekiu, asiranGINEKOLOGINE CHIRURGIJA
katos skyriuje.
dančiu kraujuje tuo atveju, ka
6449
S. Pulaski Koail (Craivford
Atsakymas. Tamstos minima
da jis patenka į maisto turintį
Medical
Building) Tel. LU 5-6446
liga tikrai čia vadinama “Poliskrandį. Taip pat lėčiau geriasi
ligonius narai susitarimą.
cystic' kidney”. Tai reiškia daug Jei Priima
į kraują alkoholis, esąs aluje bei
neatsiliepia, skambinti ErtJ 8-3222
pūslių
turįs
inkstas
—
inkstai.
vyne. Tai nedistiliuoti alkoholi
Vietoj normalios inksto medžią
DR. ANNA BALIUNAS
niai gėrimai. Jie turi tam tikrų
gos, šioje paveldimoje ligoje išAKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR
maisto medžiagų. Už tai kol mes
pūslėja inkstai. Žinoma, jei išGERKLES LIGOS
pajėgsime apseiti be svaigalų,
pūslėjimas yra didelis ir nelie
PRITAIKO AKINTUS
rinkimės mažesnę blogybę: nega
2656 West 63rd Street
ka
inkstų
medžiagos
atlikimui
lėdami apseiti be stikliuko, jį ry
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v.
vak.. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
kime kartu su kąsniu. Kai lietu Rita Kėkštaitė (12 metų), akt. Alfas Brinką, Violeta Sobieskytė (13) inkstų darbo, tokie miršta taip dieni
uždaryta Ligoniai priimami su
—
Alvudo
surengtame
Dariaus
ir
Girėno
pagerbime
vakaronės
metu,
sitarus.
viai ims balansuoti savo stikliu
Nuotr. M. Nagio
Ofiso telefonas: PR 8-3220
kus su kąsniais, tada alkoholis Marąuette Parke prie šių didvyrių piminklo.
Rez. telef. WAlbrook 5-5076.
lėčiau gersis iš vidurių į kraują, tabako lapu, po liežuviu bei duo čiamas mokykloje, namuose ir
Ofisas 3148 West 63rd Street
tada mažiau alkoholio pateks į nos rieke giltinė savo atlieka: visuomenėje dėl savo jausmų
Tel.: PRospect 8-1717
Rez. 3241 VPest tirtth Place
kraują, tuo pačiu laiku, mažiau neatspariems žmonėms pakasy (emocijų) sutrikimo - susirgi
Tel.: REpubUc 7-7808
bus alkoholizmo.
nas peranksti paruošia. Už tai mo. Kaip žmogus suserga kūnu,
DR. S. BIEŽIS
Alkoholis pirmiausia pakelia kelkime žmogaus asmenybės at protu — lygiai taip jis gali su
CHIRURGAS
kraujuje esantį cukraus kiekį. sparumą — pradėdami auklėtis negaluoti jausmais — emocijo
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre
Vėliau jis cukraus kiekį krauju ir kitus auklėti teisingiausiais ir mis. Šitokio sunegalavimo ap
čiadieniais uždaryta Antradieniais Ir
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai
je sumažina. Tas cukraus kie šviesiausiais keliais eidami. Kol raiška — pasėka yra dabarti
kio sumažėjimas kraujuje suke neatstatysime žmoguje žmogiš nis kai kurių jaunuolių nežmoni
DR. VL. BLAŽYS
lia daug negerumų pagiriojant. kos asmenybės, tol visos mūsų škumas. Čia vien barzdotumas
PLAUČIŲ
IR VIDAUS LIGOS
Už tai maistas, kartu su stikle pastangos kovoje su alkoholiz yra nieko dėtas, jei barzduotasis
2801 West OSrd Street
Kampas
63-čloa
ir California
liu paimtas, žymiai sumažina mu bei kitokiu blogiu nebus vai- j pajėgtų tvarkingai elgtis, pro
cukraus kiekio kraujuje suma singos. Save žudyti pasiryžęs tingai galvoti ir sveikai jausti.
Vai.: kasdien nuo 6-8 vai vak.
šetšad. 2—4 vai.
žėjimą. Tada ir pagiros nesti žmogus, daug greičiau save į nie Duokit barzdotų Evangelistų,
Trečiad Ir kitu laiku pagal susltar
Ofiso telef. 476-4042
taip nemalonios.
kus pavers, jei iš jo atimsime Basanavičių, Varnų, Verdžių...
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
jo linksmintoją — stiklelį dar kuo daugiausia, ir mūsų gyveni
Amerikiečiai girtuokliai
jo
asmenybės neparuošę blai mas bus kuo laimingiausias.
DR. C. K. BOBELIS
greičiau baigia savo sveikatą
viam gyvenimui.
Jaunuolis gali darytis nepa
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija
Ne kiekvienas besisvaiginankenčiamas mokykloje, namuose
Tel. 695-0533 — Elgin
tysis vienodai stipriai ir greitai šešeriopa alkoholizmo blogybė bei visuomenėje tada, kai jis i425 No. Liberty Street
baigia savo sveikatą. Amerikie Girtavimas skleidžia šešerio- ma jaustis nuskriaustas netei- Demok™tu konvencijos metu ChiRoute 25, Elgin, Illinois
tis gėrikas geria, kad pasiger pą blogį mūsų tarpe: mirtis singai su juo elgiantis. Kai jis iš koraunistinių demonstrantų, tiek
tų. Jis praranda savo veiksmų greitkeliuose, žmogžudystės, sa- ima jausti atmestas, nepageidau įg policijos.
Tel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-223*
kontrolę. Europiečiai gėrikai vižudystės, kepenų sukietėji
DR. PETER T. BRAZIS
daugumoje svaiginasi iki nepra- mas (cirrhosis), žaizdos skran
PRISTATYMAS NEMOKAMAI
radimo kontrolės. Už tai ameri dyje ir tuberkuliozė. Mirties pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kiečiai gėrikai greičiau ima ne žymėjimuose šios alkoholizmo
2434 Weet 71st Street
REMBLAKE - ROCHKES Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0
tvarkingai elgtis — neišvengia nuodėmės ne visada esti pažymi ROCHKES MEDICAL
antr., penktad. 1—5 treč ir šešt. tik
triukšmavimo. Jie greičiau ir tik mos, nes alkoholis beveik visa
susitarus.
ARTS
apothecary
riau pakerta savo sveikatą. A- da tik talkina žmogžudystėms, o
Ofiso — HE 4-5758.
2421 W. 63rd Street
merikiečiai beveik visi svaigina nežudo žmogaus tiesioginiai. Už 3213 W, 63rd Street
DR. M. BUDRYS
si tarp užkandos. Daugelis jų tai girtavimas mūsiškių tarpe
Tel. WA 5-4787
Tel. HE 4-1500
ALERGIJA
sustoja prie baro po darbo, grįž nelaikomas dar iki šiai dienai Ii
2751
West 51st Street
DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI
darni į namus. Čia susidaro gru guistu darbu. Priešingai, dar
Valandos: antradieniais, penktadie
pės žmonių, kurie lenktyniauja daugelis mūsiškių nevengia gir
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p.
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui
Ligoniai priimami nagai susitarimą
pajėgumu girtauti. Jaunuoliai tavimais, savo veiklą rodyti. Nie

80 proc. greitkeliuose įvyks
tančių nelaimių pasitaiko dėl
žmogaus kaltės — vairavimo esant neblaiviam.
Gyvenimo tiesa

W
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometriBtaa

DR. EDMUND E. CIARA

MnuaVYMITTTCTSnPfl
ASSOCIATE
OFTOMETKIS'rS
Lietuviškai kalba
DR. FRANK PLECKAS, OPT

3424 W. 63rd St, GR 6-7044
2709 W. Slst Street
Tikrina akis.
Pritaiko akinius b
Tel — GR 6-2400
“contact lenses”.
Vai. pagal bubi tarime: Pirm., antr.,

Ketv 2—B, 7—9 vai
šeštad. 1 0—2 vai,
Ofs. 735-4477,

Penkt. 2—6 ir

Rez. PR 8-6066

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
8PECIALYBP — NERVU IR
EMOCINfiS LIGOS
CRAtt’FORD MEDICAL BLDG.
B44O So. 1‘ulaskl Road
Valandos pagal sualtarlma

Valandos pagal susitarimu.
Uždaryta trečiadieniais.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 025-7097

5159 So. Damen

Avenne

Valandos: 2—-9 vai. P
Išskyrus trečiad.lėni

P

Tel. 423-2660

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS

DR. E. RINGUS

Akušerija Ir moterų ligos

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne Vai., plrmad., antrad., ketvirtai!, ir
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč Ir
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet

Ofiso HE 4-1414.

Rez. RE 7-6867

DR. ZIGMAS RUDAITIS

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybč akušerija Ir moterų ligos

SPEC. ORTHOPEDI.IO8 LIGOS

2745 West 69th Street

(71-oa ir Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak.
šeštad. 12—8 vai. popiet.
Trečiadieniais uždaryta

Prieš šv. Kryžiaus ligonine
VAL.: pirm. nuo 6 iki 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. REpublie 7-2200

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez.
PRospect 8-008t

DR. LEONAS SEIBUTIS

2454 West 71st Street

DR. JANINA JAKŠEVIČJUS

INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO
J O K š A
CHIRURGIJA
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2454 W. 71st Street
VAIKU LIGOS
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet
2656 West 63rd Street
ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Plrmad.,
antrad. ketvirt Ir penkt.
Ofiso felef. 776-2880
nuo 12 Iki 8 v. Ir nuo B Iki 8 v. v.
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.
___ Rezid. telef. PR 9-6730
Ofs. PR 6-6022
Rez. PR 8-6960

DR. ALDONA ŠIMKUS

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Poreot, ID

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

Ofs. PO 7-6000

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

Rez GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 West 6Srd Street

Kabineto tel. 687 2020
Namo tel. 830-1071
_______ Vizitai pagal susi tarime

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

Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. GRovehill 6-0617
Vai.: kasdien nuo 1—4 p, p. ir 6 Valandos: pirm. ir ket nuo 12 vai.
iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta. iki Z vai. p.p. ir nuo 7 liti 8 v vak •
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai p d'
PP'
Ofiso Ir buL, tel. OLympic 2-1381 Ir vakarais pagal susitarimą

DR. F. V. KAUNAS

DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad.

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas 2750 w. 71st Street

Telefonas 925-8296

Valandos: 2—8 v.
v r., 2-8 v. vak.
karo. Sekmr-d ir
Itezlil. tel.

v penktad. 10—18
Šeštad. 1-4 T vi
trečiad uždaryta
\VĄ 5.3099

i>R. WL TiURiS

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street
d^PYT0JAS
CHIRURGAS
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir bendra phakttka ir moteId
penktad.
nuo 12-4 vai. p. p., 8-8
vai vak. šeštad- 12-S vai. p.p., trečiad
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
uždaryta.
Tel\ pKospect 8-1223
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4150

vpenvkt.š£):

DR. P. KISIELIUS

laiku pagal susitarto^,poplet

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4988 W. 15tb Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak.,
išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KŪDIK^jre ^VAJKl^ LIGŲ
MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue
Plrmad., ai*trad„ ketvirt. Ir penkt
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 — 8 vai. vakare.
Trečiad. nuo
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad.
• i vai. ryto Iki 8 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168
_________ Rez. tel. 230-201-0__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
2817 West 71»t Street
Telefonas HEmlock 6*8545
(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel PR 8-7778; Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS

Ofiso HE 4-1818

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

Trečiad. ir Umd ^kry^
l’elefonas — GRovehill 6

DR. A. VALIS-LABO
GYDYTOJAS IR CHIRU
SPECIALYBE

AKUšERlj
IIGO8

2524 VVeet 69th Strt

Valandos: 1 iki 4 ir 6 lkl „
Šeštadieniais 1 lkl 4 .
_______ Trečiadieniais uždąryl

Tel. PRospect 6-11400

DR. ONA VASKEVIč

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRUb
Vai.: nhu,4X
Alb»ny Avė

vak", penkt. ^^^eštad.6^'—4
Ir kitu laiku pagal susitari

Tet <rflso PR 6-6446, rez. III

CHIRURGAS
2858 West 63rd Street
Valandos: pirm., ketv., 6—8
antrad. Ir penkt. 1—4 vai.
_____ PrlimlnSJa tik susitarus

Of. tol. IIE 4-2123, Namų GI 8-6105

2454 West 71st Street

DR. IRENA KURAS

DRb F. C. WINSKUi
vai.,

Rez. PR 6-0801

DR. I. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 Wtwt 71st Street
(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v v
šeštad » v. r, — Iv. popiet

1

kitu

GYDYTOJAS IR CHJRU
3107 West 71s( stre
Iki
▼. p. p. ir 7 ii,
Treč. ir šeštad. pagal aUBlt

Ofiso tel.

707-2141. Namų

DR. PETRAS ZLID
GYDYTOJAS IR CHIRĮ

6449 So. Pulaski R<
Penki
Šeštadieniais

12—2

vai.

p*

Postovykliniai

apmąstymai

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ

STOVYKLOMS PASIBAIGUS
Šios vasaros jaunimo sto
vyklos jau baigėsi, nors jų
įspūdžiai tebėra gyvi Taigi
mes galime į jas ramiai pa
žvelgti, iškelti teigiamas pu
ses, pasižiūrėti, kas taisytina
ir pasisakyti ateities stovyk
lų problemomis.
Stovyklos š'eme't buvo itin
gausios ir mūsų ankstyvesni
spėliojimai, kad “po desėtko
metų lietuvybė bus gerokai
sunykus”, nepasitvirtino. Tie
sa, per tą. laiką nemaža išei
vių savo amžių užbaigė, nema
ža mūsiškių pradingo nut au
tinio jūroje, bet pati emigraci
nė tauta nemirė. Kartais net
išrodo, kad ji organizuotumo
požiūriu lyg sustiprėjo, išsi
plėtė. Kad ir mūsų vaikai kiek
blogiau lietuviškai šneka, ta
čiau vis dar panašiai, kaip jų
tėvai galvoja, yra ne tik kil
me, bet ir vardu bei dvasia lie
tuviai.
*
Lietuviais išlikti labai daug
padeda šeima, mokyklos ir
ypač jaunimo stovyklos.
Stovyklavimo pionieriai mū
suose, be abejo, yra skautai.
Stovyklauti Lietuvoje buvo pra
dėta maždaug su skautybės
pradžia. Taigi mūsų stovykla
vimo tradicijos siekia apie pu
sę šimto metų. Tačiau nūdien
stovyklos nebėra vienų skau
tų monopolis: dabar moderniš
kas stovyklas ruošia ateitinin
kai, vienuolynai, kitos organi
zacijos ir net privatūs asme
nys. Stovyklos išplito ir teri
toriniu požiūriu; jos ruoštos
JAV-bėse, Kanadoje, Vokieti
joje, Anglijoje, Australijoje,
Pietų Amerikoje. Mūsų skau
tai, švęsdami organizacijos 50
metų sukaktį, sukūrė masinę
stovyklą - sąskrydį su apie
1,500 nuolatinių stovyklautojų,
bet buvo ir mažesnių (rajoni
nių) skautiškų stovyklų kito
se vietose. Ateitininkų stovyk
los buvo daugiau decentrali
zuotos; dauguma jų vyko mo
derniškoje “Dainavos” stovyk
lavietėje. Bet studentai ateiti
ninkai stovyklavo ir Pennsylvanijos kalnuose, kanadiškiai
— Wasagoje. Putnamo seselės
savo stovyklavimo praktiką at
žymėjo 20-osios metinės sto
vyklos sukaktimi. Gražiai sto
vyklavo mūsų mokslus einan
tis jaunimas “Romuvoje” Vo(kietijoje). Australijos lietu
viškas jaunimas stovyklauja
apie Kalėdų - Naujųjų Metų
šventes, nes tada tame kon
tinente būna vasaros karščiai.
Rodos, kad dar niekas nesu
vedė stovyklautojų statistikos,
bet, tik akimis apibėgę, nedaug
suklysime pasakę, kad iš viso
stovyklautojų skaičius galėjo
siekti per 3,000. šis skaičius
rodo, kad stovykloms ir atitin
kamą dėmesį turime skirti.
*
Nėra taip paprastas dalykas
suruošti stovyklą. Tam rei
kalui reikia ne tik atitinkamos
vietos, gero oro, darbo, lėšų,
stovyklavimo priemonių, bet ir
patyrimo. Prieš stovyklą, jos
metu, o dažnai ir stovyklai pa
sibaigus reikia išspręsti visą
eilę didesnių uždavinių.
Vienas jų — vadovų prob
lema. Stovykla paprastai pa
vyksta, kai geri, patyrę vado
vai vadovauja. Reikia daugy
bės stovyklos planuotojų, pro
gramos — žaidimų vadovų, pa
skaitininkų, sporto — plauky
mo instruktorių, ūkio šakos

Amerikiečiai, kurie supranta komunizmo grėsmę

specialistų. Praktika parodė,
kad vaikai bei jaunuoliai la
biausiai myli amžiumi tik kiek
už save vyresnius vadovus, ku
rie turi būti senų ir patyrusių
“stovyklos vilkų” patariami.
Nenuostabu, jaunas jauna ge
riau supranta. Bet ir vyres
nieji vadovai tam tikruose pos
tuose mielai laukiami, reikalin
gi. Stovykla paprastai pavyks
ta, kai vadovai įdeda į jas sa
vo darbą bei patyrimą. Beveik
visais atvejais mūsuose vado
vai dirba be atlyginimo, skir
dami šiam reikalui savo atos
togas, prarasdami viršvalan
džius ir kitokį materialinį at
lyginimą. Tik maža dalis inst
ruktorių šiek tiek iš stovyk
los ar organizacijų iždo atly
ginami. O darbelis nelengvas:
stovykloje vadovus tenka ma
tyti dieną naktį besirūpinančus, bėgiojančius, sukaitusius.
Mūsų stovyklos tik todėl buvo
sėkmingos, kad visose organi
zacijose atsirado dažniausia
niekur nepaminėtų žmonių, ku
rie nesireklamuodami didelius
darbus atliko. Taigi mūsų pa
garba tam žinomam ir nežino
mam stovyklos vadovui.
*
Nūdien stovyklų ir stovyk
lautojų sąvoka platėja. Greta
stovyklaujančių jaunuolių ten
ka matyti ir stovyklaujančių
tėvų ar pačių mažiausių bro
liukų - sesučių stovyklinius
darželius. Stovyklautojų am
žius išsiplėtė: nuo kelių mėne
sių ligi gilios senatvės.
Stovyklos turi daug gerų
pusių: jos 2—3 savaitėms nau
dingu būdu užima mūsų jau
nimą, jį drausmina, ugdo au
toriteto gerbimą, natūraliu bū
du paruošia vadovus, skatina
darbštumą, šalina “suponėjimą”, gilina lietuvybę, pramo
ko lietuviškai net gimtosios
kalbos nebemokančius, atlieka
daug kitų naudingų darbų.
Blogų pusių kaip ir nėra, ne
bent reiktų paminėti pasitai
kančius organizacinius trūku
mus.
*
Savų stovyklaviečių įsigiji
mas, jų įruošimas, reikalingų
pastatų statyba yra viena di
džiausių problemų. Gyvenama
kraštuose, kur “niekeno” že
mės nebėra; nėra ir valdiškų
miškų ir kitų žemės plotų, kaip
būdavo savame krašte. Čia
kiek kitaip: nori stovyklauti
— turėk stovyklai vietą. Iš
pradžių mūsų stovyklos vyk
davo nuomojamuose sklypuo
se. Bet tai buvo sunki prakti
ka. Taigi gerai, kad čiuo metu
beveik visose didesnėse lietu
vių kolonijose prieita prie sa
vos žemės ir savų stovykla
viečių. Reikėjo šiam reikalui
milžiniškų pastangų ir nema
žesnių investacijų. Atsirado
mecenatų, kurių vardai daž
niausia atitinkamu būdu įam
žinti. Dabar “savos žemės”
problemos kaip ir nebėra, nors
yra daugybė kitų. Joms nu
galėti reikia jau dabar ruoštis,
planuojant ateinančios vasa
ros stovyklas.
Taigi mūsų stovyklos nėra
vien tik tėvų ar organizacijų,
o visų geros valios lietuvių rei
kalas. Padėkime stovyklų ruo
šėjams, remkime juos mora
liškai ir finansiškai. Ir remkike dabar: ne laikas šunis la
kinti, kai reikia eiti medžioti.
b. k.

Spaudoj ir gyvenime

V. JUODEIKA

Čekoslovakijos okupacija — klasiškas Maskvos susitarimu laužymas

K. TAUTKUS

Kai Maskva ir penki komu
nistiniai kraštai pasirašė ir pas
kelbė Bratislavos deklaraciją
(Slovakijos sostinėj), buvo ma
noma, kad Maskvos Prahos kri
zė aplyginta. 1968. VIII.3 d. še
šių komunistinių kraštų aukš
čiausieji vadai padėjo savo pa
rašus po dokumentu, kuriame
buvo sakoma : “Kiekvienos vals
tybės nepriklausomybė ir sa
vistovumas bus respektuoja
mas. Broliškos partijos atsi
žvelgs į tautinius savitumus ir
sąlygas...” Maskvos komunistų
partijos organas “Izviestija”,
paskelbusi Bratislavos susitari
mą, pasidžiaugė, kad “reakcio
nieriai kapitalistai” (amerikie
čiai, vokiečiai ir žydai) stengė
si pažeisti socialistinės sant
varkos pamatus, bet tas jiems
nepavyko. Čekoslovakiia tvirtu
*mo-suiu žygiuoja “broliškų par
tijų” šeimoje, kaip savarankus,
lygių teisių narys”.
Bet jau 1968.VIII.21 dieną
slaptai, nepranešus Čekoslova.
pasiuntė į kadrų skyrių. Ten pa
reikalavo raštiško technikumo už
klausimo. Technikume duoti tokį
užklausimą atsisakė... Ir taip be
galo. Moteriškė apie savo vargus
parašė į laikraštį.
— Pažiūrėsime dar, kas tu per
viena, jeigu rašinėji į laikraščius
ir už tave spauda užsistoja, — ta
rė Pabaltijo geležinkelio Šiaulių
apygardos vadovai, ir atsiuntė re
dakcijai D. Andrijauskienės cha
rakteristiką. Ji, girdi, ir šiokia, ir
tokia, ir anokia, ir dar kitokia.
Ne Volkovą ir kitus geležinkelio
vadovus, girdi o ją reikia kriti
kuoti.
— Bet juk Andrijauskienė Vol
kovą prašė išduoti ne charakteris
tiką, o sveikatos pažymėjimą.
Kam vietoj to siunčiate Andri
jauskienės charakteristiką.
— Taip, žinote, dėl svarumo, —
sumišo geležinkelininkai.
Bet visa bėda ir yra, kad tokie
poelgiai kaip tik mažina svarumą,
o ne jį didina.”
J. Žvilb.

kijos vyriausybei ar komunis
tų partijos centro komitetui,
Maskvos, R. Vokietijos ir Bul
garijos kariniai daliniai okupa
vo Čekoslovakiją, partijos va
dus ir vyriausybės galvą suė
mė ir durtuvų apsaugoje išve
žė į Maskvą kaip kalinius, nu
sikaltėlius, komunistinės ideolo
gijos išdavikus. Pasauliui “drą
siai ir išdidžiai” pranešė, kad
okupaciją įvykdė, paprašius
krašto vyriausybei ir komunis
tų vadams išgelbėti socialisti
nę krašto santvarką.
Kokiai rūšiai priskirti ir kaip
surasti pavadinimą tokiai ko
munistų melo ir apgaulės logi
kai?

Maskvos pasitarimai — kumščio
jėgos demonstracija

Maskvos komunistų partijos
vadas Brežnevas savo okupaci
nių jėgų vadams įsakė suimti
ir gyvus pristatyti į Maskvą
Čekoslovakijos komunistų par
tijos vadą A. Dubčeką, seimo
p.rmininką Smrkovskį ir minisif-rį pirm. Černiką. Jie ir buvo
suimti ir skubos kėliu nuskrai
dinti į Maskvą. Nelietė “sovietų
herojų — Stalino ordeno “ka
valieriaus” gen. L. Svobodos,
Čekoslovakijos prezidento. Ne
lietė ir partijoje likusių savo
šalininkų — Alois Indros, Drahomirio ir Slovakijos komunis
tų partijos vado V. Bilako. Dar
trys buvo linkę su Maskva ben
dradarbiauti asmenys — tai
partijos organo “Rude Provo”
vyi. redaktorius O. Svetska,
centro k-to narys O. Ytir ir bu
vęs Novotnio režimo min. pirm.
J. Lenart. Bet kai sužinojo Mas
kves pastatytas bendradarbiavi
mo (iškamšinės “vyriausybės”)
sąlygas, visi atsisakė sudaryti
laikiną vyriausybę. Tada Mask
va pareikalavo (ne pakvietė)
atvykti į Maskvą Čekoslovaki

KAUNIEČIO CHORISTO
ATSIMINIMAI
PR. NENORTA
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NET LIGONEI NĖRA LAISVES PAKEIST
DARBĄ
Okupuotos Lietuvos darbininki
ja kenčia žiaurią prievartą. Net
susirgus dažnai neįmanoma susida
ryti palankesnes darbo sąlygas.
Apie tai galima spręsti perskai
čius “Tiesos” N-ry 157(liepos 7d.)
šią informaciją:
“Šiaulių geležinkelio stoties in
formatorė D. Andrijauskienė, pa

GYNĖJAS

Be patogių išgyvenimų, būdamas nepataikautojas,
nenorėčiau likti iš tos kelionės neprisiminęs ir kai ku
rių nepatogių. Mat, garlaivyje keleiviams tebuvo tik
dvi, viena šalia kitos, išvietės — moterims ir vyrams.
O garlaivis — tai ne griovys ir ne užkluonė, reikalo
prispirtas bet kur nepritūpsi. Esant dideliam skaičiui ke
leivių, teko stoti į eilę ir išlaukti kokį pusvalandį, pa
našiai kaip okupacijų metais su maisto kortelėmis.
Kaip čia buvo, kaip ne, gėrėdamiesi žaviomis mū
sų Nemuno pakrantėmis, pilni malonių įspūdžių grįžo
me namo — į Kauną. Atminkime, jog tai buvo 1920
metai.
Tų pačių metų gegužės mėn. 1 d. mūsų choras,
J. Štarkos vadovaujamas, dalyvavo pirmosios apžvalginės
meno parodos atidaryme Kaune, kur dainavo ir muziko
Tallat-Kelpšos mišriam chorui harmonizuotą, vėliau
Lietuvoje labai pagarsėjusią “Meno dainą”.
1920 m. rudenį, steigiant Lietuvos operą, J. Štarka
pakviečiamas jos chorvedžiu. Daugumas mūsų choro
dalyvių įsiliejo į to choro branduolį. Kadangi jau anks
čiau buvau pasirašęs sutartį ir priklausiau anuomet A.
Sutkaus įsteigtajai vaidintojų grupei, tai į operos chorą
nepatekau.

blogėjus sveikatai, nutarė keisti
specialybę ir pereiti į kitą Vil I
niaus geležinkelio transporto tech i
nikumo skyrių.
Eichsteto - Rebdorfo tremtinių stovyklos choruose
— Pristatyk pažymą apie savo
sveikatą, tada spręsime, — parei
Nuo 1934 m., kada dėl ligos pasitraukiau iš kakalavo technikume. Moteriškė nu
j
tedros
choro, praslinko gabalas metų. Laikai taip keiėjo pažymos pas geležinkelio li
goninės viršininką Volkovą. Šis , tesi, jog ir ligoniai vėl virto sveikais.

jos prezidentą Svcbodą ir atsi
vežei tris pataikūnus (visuome
nė juos vadina išdavikais) į
Maskvą pasitarimams. Antrąją
okupacijos dieną Svoboda, In
dra, Kolder ir Būak išvyko į
Maskvą pasitarimams. Aišku,
kad jie Maskvoje buvo sutikti
judišku “pabučiavimu”, glėbes
čiavimais su “'broliškos parti
jos” vadais. Tik suimtieji Dubčekas, Smrkovskis ir Čemikas
buvo budriai saugomi karių sar
gybos atskirame Kremliaus rū
me. Prasidėjus pasitarimams, į
Čekoslovakijos delegaciją buvo
įjungti ir suimtieji, kaip “laisvi
ir teisėti” delegacijos nariai.
Keturias dienas trukę Maskvo
je pasitarimai (padiktuotų ir
jėgos priemonėmis paruoštų są
lygų pasirašymas) buvo baig
ti ir nepaskelbti komunikato ar
deklaracijos formoje. Kad ir ne
paskelbtas prievartos keliu iš
gauto susitarimo turinys, bet
jis jau aiškus, kurio net Če
koslovakijos seimas nesutinka
patvirtinti, o partijos centro
k-tas seimą neišdrįsta versti
patvirtinti.

Prieš kelis mėnesius pasirodė
naujas Amerikos katalikų sa
vaitraštis “Twin Circle”, lei
džiamas New Yorke. Tai rimtas
laikraštis, stovįs tvirtai už in
tegralinę katalikybę, besilaikąs
tradicinės katalikų doktrinos
principų ir griežtai nusistatęs
prieš komunizmą ir jo sąmonin
gus ar nesąmoningus simpatikus, k. t. visokio plauko libera
lus, kairiuosius ir anarchistus.
Savaitraštis sutraukė gražų
būrį gabių žurnalistų ir rašy
tojų, kaip tai: William Buckley,
Daniel Lyons, S. J., Frank Morriss, Thomas A. Lane, Wm. Lester, S. J., Dale Francis, Portlando, ■ Oregon, arkivyskupas
Robert J. Dwyer, C. Healy, S.
J., W. Herbst, S.D.S., Patricia
Young ir kiti.
Savaitraštis duoda rimtų orientacinio pobūdžio straipsnių,
iš politikos, religijos, kultūros,
teatro ir net madų. Straipsniai
objektyvūs ir visapusiški ,nors
ir ne be konservatizmo dvasios.
Vėliava pusiau stiebo
Besiartinant Pavergtųjų tau
tų savaitei, laikraštis įsidėjo vė
liavą, nuleistą pusiau stiebo, ir

i paaiškino tos savaitės prasmę.
O paskutiniam liepos 21 d. nume
ry patalpino ilgoką Cletus Hea
ly, S J, straipsnį apie Pavergtų
tautų savaitės prasmę.
Šiame straipsny autorius iš
veda Amerikos galią ir didybę
vime krikščioniškiems princijos moraliniam ryžte ir atsidapams. Jis taip sumini komuniz
mo pavergtas tautas, kad jos
visos turi teisę į laisvą gyveni
mą ir apsisprendimą.
Visi nori taikos, bet ne visi
pasiryžę mokėti aukštą kainą
už taiką. Taika yra teisingumo
padarinys. Dėl to pirmiausia rei
kia pasipriešinti bet kokiam ne
teisingumui, kad įgyvendintų
taiką. Dėl minkštaprotiškos to
lerancijos ir skandalingo savęs
apgaudinėjimo šiandien trečda
lis pasaulio pateko totalistinio
komunizmo vergijon.
Negalima pasiduoti komunizmo
vyliams

Pasidavimas komunizmui nė
ra išmintinga politiškai, nei ga
li būti pateisinama krikščioniš
ka moralė. Pius XII pareiškė:
“Jokia valstybė negali toleruo
ti milžiniškas neteisybes, jei no
ri save skaityti krikščioniška
tauta. Tautų solidarumas nelei
mingos. Vadai — Dubčekas ir džia būti tiktai žiūrovais, ap
Svoboda su ašaromis akyse ra imti apatijos ir neutralumo”.
mina krašto gyventojus, prašo
Geriausias būdas atgailauti už
laikytis ramiai, dirbti savo dar valstybes, kurias mes atidavėm
bus, vengti provokacijų. Jie ra komunizmui, laikraštis tęsia, ymina, kad šiuo metu, kraštui ra pasipriešinti prispaudėjams,
esant okupuotam, Čekoslovaki kur tik reikia, ir neatiduoti jo
jos delegacija buvo priversta kios kitos tautos vergijon.
pasirašyti padiktuotas Brežne
Nors politika yra svarbus da
vo ir jo palydos susitarimo są lykas, bet tai dar ne pats svar
lygas. Vadai tvirtina, kad oku biausias ginklas. Mes turime pa
pacinės svetimų kraštų jėgos, remti tą ginklą savo maldos ga
“palaipsniui, žingsnis po žings lia. Reikia melstis už paverg
nio” bus iš krašto išvestos.
tas tautas. Tai turėtų būti svar
Nesutikus seimui patvirtinti biausia užduotis “Maldos są
Maskvoje priverstas susita/nimas Maskvos susitarimų, min. pirm. ■ jungai už pavergtas tautas”. Iš
nelegalus
Černikas buvo įpareigotas ir jau šios sąjungos narių reikalauja
1968.VTII.28 d. Čekoslovaki pradėjo daryti rimtus žygius ma, kad jie aukotų vienas mi
jos seimas, peržiūrėjęs prievar- • “dar kartą” Maskvos susitari šias ir Komuniją už pavergtas
tos keliu išgautą iš Čekoslova- Į mus su Maskvos ir jos satelitų tautas, už tas tautas prikaltas
kijos vyriausybės ir partijos atstovais persvarstyti, prisitai prie kryžiaus, už tautas, kurios
vadovybės susitarimą, pripaži kant Bratislavos deklaracijos negali dalyvauti šventoje kry
no nelegaliu, laisvai valstybei dvasiai. Prahos ir viso krašto žiaus aukoje, kurios turi lipti į
nepriimtinu, paže'džiančiu suve gyventojai reikalauja partijos aukštą šventumo kalną be An
renumo teisę, nes jame Maskva ir vyriausybės narių, dalyvavu gelų Duonos.
“Twin Circle” dažnai parašo
gavo teisę nuolat laikyti Čeko sių pasitarimuose ir jį pasira
šiusių,
pasakyti
tiesą
ir
atideng

slovakijos teritorijoje atitinka
apie Lietuvą ir informuoja sa
mą skaičių savo karinių jėgų. ti, kokios nuolaidos yra pada vo skaitytojus apie įvykius. Lai
Antroji nuolaida — panaikini rytos, kaip ir kiek bus krašte kraščio vyr. redaktorius yra
mas laisvės spaudai, jos suvar laisvėjimo reformos paliestos Rev. Daniel Lyons, S.J.
žymas ir atstatymas į seno re Čekoslovakijos visuomenė su
Mūsų tautiečiams būtų pra
žimo ribas. Tai dvi didžiausios pranta savo vadų padėtį, žino, vartu skaityti tą įdomų ir mums
ir visą kraštą liečiančios nuo kad, tik pasirašius susitarimą, palankų laikraštį. Jo adresas:
laidos Maskvai. Yra ir smulkes jie buvo paleisti iš arešto ir pa- Twin Circle, 86 Riverside Dr.,
f Wnkp f o » 4 nol '
nių nuolaidų, bet jos nėra reikš- i
New York, N. Y. 10024.

1944 m. tremties kelionėje gavau ilgoką laiką pa
gyventi Bavarijoje — Eichsteto-Rebdorfo tremtinių
stovykloje, kuri susimetė buvusiose vienuolyno patal
pose prie ten esančios katalikų bažnyčios.
Čionai apsigyveno du mūsiškiai praktikuojantieji
muzikai: Eichsteto kunigų seminarijoje tuomet gavęs
šventimus kun. P. Babinskas dabar ekskunigas ir Z.
Jonušas.
Kun. P. Babinskas pasirūpino sutelkti mišrų baž
nytinį chorą, į kurį daugiausia stojo gimnazijos mo
kytojai ir mokiniai. Jame dalyvavo mūsų žymūs vy
rai, kaip antai: Petras Balčiūnas ir St. Rudys — nepri
klausomoje Lietuvoje buvę gimnazijų direktoriai; St.
Barzdukas —- pedagogas, lituanistas, didelis dainos my
lėtojas, išgarsėjęs bendruomenininkas ir uolus lietu
vybės reikalų gynėjas; archit. V. Žemkalnis — dėstęs
paišybą, vėliau emigravęs į Australiją, o iš ten grįžęs
į pavergtąją Lietuvą; Vyt. Radžius — vienas iš Chi
cagos lietuvių operos steigėjų, jos ilgametis pirminin
kas ir viso operos sąstato variklis; St. Krosniūnas —
pedagogas, matematikas.
Chorvedys kun. P. Babinskas ėjo ir vargonininko
pareigas, o jam talkininkavo mėgėjas B. Zubrickas.
Rūpestingai paruoštas choras sekmadieniais, o ypač metinių švenčių proga per jamaldas giedodavo pri
taikytas lietuviškas giesmes. Susirinkę į bažnyčia pasi
melsti, besiklausydami tų giesmių, savo mintyse mes
grįždavome į mūsų mylimą kraštą, prisimindavome
nuosavas bažnyčias, bent tuo metu pamiršdavome skur
dų stovyklinį gyvenimą ir dvasiškai atsigaivindavome.
Prasidėjus emigracijai, choristų skaičius nuolat mažė
jo ir prieš pat stovyklos uždarymą šis choras visai
nustojo veikęs.
Z. Jonušo pastangomis čia buvo suburtas viešas
mišrus choras, kurio daugumą sudarė stovykloje gy

venantis jaunimas ir iš dalies gimnazijos mokiniai. Vė
liau dar sutelktas atskiras vyrų choras ir oktetas.
Šiems chorams ir oktetui vadovavo Z. Jonušas, o jam
patalkininkaudavo tuomet dar visai jaunas, judrus, su
manus, darbštus ir daug žadantis muzikas, dabarti
nis Chicagos lietuvių operos chorvedys Alf. Gečas.
Choristai jį tuomet vadindavo “Alfuku”.
Prisiminęs jaunas dienas, ir aš ryžausi eiti šiems
chorams į talką. Gal dėl to, kad buvau tarp dalyvių
amžiumi seniausias, mane išsirinko šių chorų seniūnu.
Per trejus metus surengta didesnių ir mažesnių
koncertų, daugumas pačioje stovykloje, ir tik su trimis
viešais pasirodymais išeita į Eichsteto miesto teatro
salę. Be to dar turėta kelios išvykos į kitas tremti
nių stovyklas.
Mišriajame chore kurį laiką dalyvavo dabar Chi
cagoje gyvenanti mūsų darbščioji solistė — Roma
Vilčinskaitė-Mastienė, kuri jau tada retkarčiais pasiro
dydavo su solo partijomis ir, jei neklysiu, nuo čia ir
bus prasidėjęs jos kaip solistės kelias.
Šioje stovykloje taip pat, per keturis metus, sunkią
tremtinio gyvenimo naštą nešė ir buvusi ilgametė Kau
no choro dalyvė — Marytė Vilčiauskaitė, kuri dažnai
paįvairindavo koncertus, gražiai padainuodama solo.
Labai pamėgę ją buvo stovyklos gyventojai ir vadin
davo — “mūsų soliste”. Drauge su kita buvusia balsin
ga stovyklos gyventoja p. Keniausiene jos sudarė due
tą ir kartais per pasirodymus gražiai padainuodavo.
Z. Jonušui išsikėlus į Kasselį, chorai susilpnėjo, o
prasidėjus emigracijai — visiškai paliovė veikę. Tuo
galutinai pasibaigė ir mano atgimęs choruose dalyva
vimas.
(Bus daugiau)

---------------- DRAUGAS, antradienis, 1968 m. rugsėjo mėn. 3 d,

sut kti. Ir ji sutiko”.
O ką gi turėjo daryti? Juk
lietuviai priversti susigyventi
su soviei nės santvarkos neįti
kėtinomis biurokratų sukurto
mis pasf komis.
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ORGANIZUOTINA PABALTIEČIŲ
SĄJUNGA - BALTIC POWER

Perry. Jis yra pirmasis katali
kų negrų vyskupas JAV-bėse.
Šv. Petro (Klavero Vyčių orga
nizacija savo narių tarpe turi
didelį skaičių negrų. Ji veikia
18-koje valstijų.

ELENA VAIŠNIENĖ
KATALIKAI IR NEGRAI
Musų visuomenėj ir spaudoj
o dažnai ir neišmintinga. Lietu
New Orleans mieste baigėsi
ryškėja Lietuvos laisvinimą, lie
vos reikalo atskirai nieks nekli
5 dienas trukęs 53-sis metinis
janti mintis — perilgai vi bins — jei vaduojame Lietuvą,
Šv.
Petro Klavero Vyčių suva
sas viltis dejom vien j JAV -bes. norom nenorom turim vaduoti
žiavimas. Toji katalikų draugija TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners
Neseniai pasaulį apvažiavo dr. ir Latviją su Estija. Užtat būti
Pardavimas ir taisymas
vykdo plačią programą šalpos ir
J- K. Valiūnas. Daugely šalių na galvoti kaip galėtumėm su
auklėjimo srityse. Suvažiavime 2649 W. 63rd St., Tel. — 434-0421
P. Rudėnas
K. Šimulis
jam pavyko per televiziją kalbė jungti jėgas.
dalyvavo apie 2000 vyčių, kurių
ti Lietuvos reikalais, pavyko spau
Kviečiu pagalvoti apie lietu
tarpe buvo ir New Orleans
doj paskleisti žinių apie Lietuvą vius, latvius ir estus, kurie dar
vysk.
pagelbininkas Harold
ir jos išlaisvinimo pastangas. Su nepajungti žmogaus teisių reika
SOPHIE BARČUS RADIO
įtakingais žmonėmis kalbėjo a- lavimui pavergtiems savo tautie
Finansų
komitetas
inž.
Valdo
Adamkaus
kandidatūrai
j
Sanitarijos
distriktą
paremti:
Iš
kairės
j
dešinę:
Povilas
pie Lietuvos padėtį, net išgavo iš čiams. Yra žmonių, kurie tradi Žumbakis, Alma Adamkienė, Justas Lieponis, adv. Gabrielius Gedvilą, Kazimieras Oksas, John Pakel Sr. kąndiŠEIMOS PROGRAMOS
Filipiniečių pažadą iškelti Lietu- cinėj veikloje nedalyvauja, bet to datas inž. Valdas V. Adamkus, Juozas Bachunas ir John Evans.
10%
—
30%
—
30%
pigiau
mokėsit
Nuotr. V. Noreikos
Kasdien nuo ph-modienio iki PorJkuž updrauda nuo Ugnies ir automo
tad tento 10 Iki 11 vai. ryto SeStatuvos pavergimo klausimą Jungti kio darbo vertės nepaneigia.
bilio JMIS
tnia ir sekmadieniais nuo 8.80 iki
nese Tautose.
Dar kitiems įsijungti trukdo silp
FRANK ZAPOLIS
Štai kokių išvadų priėjo dr. Va nas savo tėvų kalbos žinojimas.
320814 West 95th Street
— O tualetai?
Chicago, Illinois
lūnas; reikia daug daugiau asme Prie pastarųjų galima būtų pri
7159 South Maplewood Avenue
— Jie tegul lieka pietuose. Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4330
Chicago. Ulinois 000399
nisko kontakto su įtakingais žmo skirti tegu ir nelabai gausias lie
Tai
vaikams dargi sveikiau.
■
tuvių,
latvių,
estų
mišrias
šeimas.
nėm visuose kraštuose; reikia įVISOS PROGRAMOS IS W0PA
Beliko išspręsti paskutinį klau
stengti iš karto pristatyti ati Jos irgi būtų į šį darbą įjungtos, Sovietiniai spartuoliai atlieka darbą tobulai atbulai
1490 kil. AM ir 1027 mg FM
£imą — kas turi finansuoti vi
tinkamus dokumentus diploma bet reikia rasti formulę, bendrą
LEO’S SINCLAIR SERVICE
sus
šiuos
papildomus
darbus
Telef. HEmlock 4-2413
JURGIS
VĖTRA
kalbą.
Bendra
pabaltiečių
or-ja,
tams, kurie atitinkamos medžia
LEONAS FRANCKUS
kurios
nariai
kalbėtų
gyvenamo

— Tam užteks ir tų pin.gų,
gos paprašo: reikia sekt tarptau
Jei mėgstate neįtikėtinas pa čiai. Autoritetingos komisijos
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
tinę politiką ir kiekviena proga jo krašto kalba, mūsų darbui su
kurie
numatyti sąmatoje, — pa Tune-up ir Motorų Reimontas
posėdis buvo audringas. Brėži
sakas,
sekite
Alekso
Prokapo
kelt Lietuvos pavergimo neteisy burtų daug naujų jėgų. Jos na
nių autorių pareikalavo pasiaiš aiškino Jankauskas. — Mūsų
5759 So. Western Avė.
bę. Reikia ir pinigų; mūsų veikla rių tarpe atsirastų žmonių, kurie dailią pasakaitę, kai Jasonyse,
institutas; sudarydamas projek
kinti.
Utenos
rajone
buvo
paklysta,
Kampas 58th Street
M O V I N G
rastų naujų būdų brautis į pa
turi būt tarptautinio pobūdžio.
— Diena buvo ūkanota, — tą, numatė tiek išlaidų nenuma Telefonas — PRospect 8-9533
lyg
džiunglėse
(Tiesa,
VI.29,
Apdraustas
perkraustymas
Kiek turim sugebančių pa saulio sąžinę.
pradėjo jis savo pasiaiškinimą. tytiems darbams, kad jų visiš
Ns
150):
Įvairių
atstumų
Teoretiškai tokia nauja baltų
sinaudoti dr. Valiūno patarimais
kai užteks ne tik šioms klaidoms
—
Man
buvo
sunku
nustatyti,
“
Prieš
porą
metų
Utenos
ra

ir pasekt jo pavyzdžiu? Turim organizacija priimtina,bet kas to
likviduoti, bet dargi ir dauge
STATOME NAUJUS NAMUS
iš kur būtent pateka saulė.
A. VILIMAS
keliaujančių po pasaulį, bet dau kią kurs? Kurt nebereikia. Ji vei jono vykdomasis komitetas nu
liui kitų, kurios vėliau paaiš
Ir
—
Kaip
ir
Panevėžyje
—
ry

tarė pastatyti Jasonių vaikų
kės...
gumoj turistai. Turistams įtakin kia nuo 1965 m. Per paskutinius
Atliekame įvairins pataiiymus
823 WEST 34th PLACE
tuose! — įterpė kažkas iš au
gi žmonės sunkiai prieinami: tu veiklos metus or-ja turėjo $ .12, namuose lopšelį - darželį 280
Utenos
autoritetingai
konrs'Petrauskas
Builders,
Ine.
Telef.
— FRontier 6-1882
toritetingos komisijos narių.
ristai neturi nei noro nei pasiruo 942.16 pajamų. SovietųSąjunga vaikų. Dviejų aukštų, šviesų,
Tel.
585-5285
jai
nieko
kito
neliko,
kaip
tik
— Galimas dalykas, — suti
šimo būti diplomatais. Be turistų, ją pažįsta ir spėjo apšaukt "agita lygiai tokį pat, koks buvo pas
Jankauskas. — Tačiau kaip
ko
tatytas
Panevėžyje.
Kitaip
ta

turime važiuojančių — bendro torių gauja”. Nors lietuvų visuo
tai
galima
nustatyti, jeigu buvo
riant,
pagal
tą
patį
projektą.
menė apie šią organizaciją beveik
vių siunčiamų į įvairias šalis
toks
rūškanas
oras...
Iš
Miestų
projektavimo
in

biznio reikalais. Turime moks nieko nežino, ji kilo iš lietuvių
stituto
Panevėžio
skyriaus
at

Laivai apkeliauja pasaulį ne
lininkų, kurie vyksta į tarptauti plataus atgarsio susilaukusio 19
nius suvažiavimus. Yra svetur 65 m. 13 d. žygio į J.T. New Jorke vyko į Jasonis inžinierius pro paklydę, o sovietiniai inžinie
TURTAS 90 MILIJONŲ
Kalbu apie BATUN’a. Kviečiu jektuotojas Jankauskas. Kaip riai stato net dvejerius metus,
studijuojančių, vienas kitas net
"Taikos kuopoj”. .Šie žmonės su susipažinti su jo susikūrimu, vei ir dera, inžinierius pavaikštinė- bet atvirkščiai.
gebėtų būti Lietuvos "ambasado kla, siekimais. Ypač prašau apie ja po Jasonių parką, o kuriam Galvosūkis klaidoms atitaisyti
riais“1 ir turėtų galimybių prieiti šią or-ją painformuoti tuos,kurie laikui praslinkus, atsiuntė brė
Kolektyvo padarytas klaidas
prie žmonių aukštose pozicijose. silpnai lietuviškai kalba, lietuviš žinį, kur, vadinasi, kalti kuole turi atitaisyti jau kitas kolek
and Loan Associatioa
ka veikla nesidomi,šio straipsnio lius. Statybininkų kalba kal tyvas, ilgai posėdžiaudamas:
Tačiau jų nedaug.
/safety\
John
Pakel,
Sr„ President and
OF YOUR
bant tai reiškia — atsiuntė “iš
Kiek turim žmonių, sugeban neskaito.
INVESTMENT
“Klaidai ištaisyti reikėjo ar
Ohalrman oi the Board
mušimo” brėžinius.
čių greit ir tinkamai paruošt rei
ba nugriauti visą kompleksą iki
Kaip išauginti blogus
kiamus duomenis vienu ar kitu
Po to į Jasonis dar atvyko pat pamatų ir pastatyti naują
klausimu? (Afrikos tautos mie
vaikus?
Utenos kelių inspektorius Kut- namą, arba iškasti po pastatu
liau skaito prancūziškai. Pietų AŠiuos patarimus tėvams davu ka. Jo nekririkuokime už tai, duobę ir įrengti grįžratį, tokį pa
si Houstono miesto policija. Pasi kad jis ėmėsi ne savo darbo.
merikos — ispaniškai).
tį, kaip garvežių depe garve
Kiek turim žmonių, rimtai se mokykime iš jų ir mes. štai jie.
1. Duok vaikui viską, ką tik jis Turėdami brėžinį, mes su jumis žiams apsukti.
kančių įvairių tautų politiką ir nori. Taip darydamas išmokysi irgi galėtume pastatyti kuole
Visa tai buvo galima padary
sugebančių iškelti mūsų reikalą vaiką manyti, kad jam viskas pri lius, tačiau drg. Kutka vykdė
ti, bet labai brangiai.
taip, kad jis atrodytų natūraliai klauso.
rajono architekto pavedimą. Ke
— Mes siūlome trečiąjį va
2. Kai vaikas pliauška blogus
išplaukiąs iš iškilusių politinių si
lių inspektorius pastatė kuole riantą, — pasakė Projektavimo
žodžius,
juokis
iš
jo.
Tai
pas

tuacijų??
katins vaiką vartoti dar kartes lius, kas statybininkų kalba va
Retoriški tai klausimai. Ir žmo nių žodžių, dėl kurių vėliau ir dinasi — “užbaigė pririšimą”, ir instituto atstovai, — vienur ki
LAKŠTŲ TAUPYMO
tur išgriauti pertvaras, ten, kur
nių ir pinigų turim per mažai. tavo sena galva sudrebės.
Utenos kaimiškosios mechani valgykla, įrengti žaidimo kam
SĄSKAITOS
Reikia dairytis talkos ne lietuvių
3. Neduok vaikui religinio auk
zuotos
kolonos
statybininkai
ki

Chicago Savings Jums siūlo šešių menebarius ir tuo būdu be ypatingų
lėjimo. Lauk kol jis bus 21-rių
tarpe.
bo į darbą.
išlaidų išspręsti problemą.
šių taupymo lakštus, už kuriuos pelnyArtimiausi ne lietuviai, kurie metų amžiaus. Tada leisk jam pa
čiam pasirinkti religiją.
Po dvejų metų Jasonių par
yra latviai su estais. Tačiau lig
—
O
ką
darysim
su
salėmis
šito 574%. Lakštai išduodami tūkstan
4. Vengk vartoti žodį “blogas”.
šiolinė jų bendra veikla ypatin Tai gali iššaukti vaikuje nusikal ke išaugo gražus dviaukštis svečiams? — paklausė autori
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
gų rezultatų neduoda. Rengiami tėlio kompleksą, vėliau, padaręs kompleksas. Jau ir stogą pa tetingos komisijos nariai.
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo
bendri koncertai, parengimai, mi nusikaltimą gali manyti, kad dengė, ir langus pradėjo įsta— Jas paliksime šiaurėje. S ve
išdavimo datos. Lakštą sąskaitos yra
nėjimai, — bet kiekviena grupė žmonių persekiojamas ir nekenčia tinėti, kaip staiga į statybinin čiai ne vaikai, gali būti ir be
mas.
'
kus kreipėsi vaikų namų direk saulės.
apdraustos F.S.LI.C.
daugiausia domisi savo žmonėm.
5. Eik vaikui iš paskos, atsta
Politikoj kartu dirbama Pa tinėdamas jo paliktą netvarką. torė Aldona Bislytė:
— O kodėl, draugai, žaidimo
vergtųjų Europos Tautų Seime, Taip nuteik jį, kad ką tik jis pa
bet ir kiekviena tautybė dirba darė visada kaltas yra kitas, bet kambariai ir salės išeina į šiau- “VYTAUTAS THE GREAT”
ne jis.
' rę, o tualetai į pietus?
atskirai už save.
6. Ginčykitės savo vaikų aki
TAUPYMO KNYGUČIŲ
— Toks projektas, — atsa
Trims tautoms atskirai kreip vaizdoje, kad jie vėliau nebūtų
“ATSIMINIMAI IŠ BALFO
kė statybininkai.
tis į visas pasaulio šalis netikslu, nustebę, jei jūsų šeima suirs.
SĄSKAITOS
VEIKLOS”
Direktorė nesiginčijo, bet jai
Chicago Savings tebemoka už knygutėse
kilo baisios abejonės. Nejaugi
ČEKAI PASIRYZę.
Autorius Prel. J. B. Končius
žymimas santaupas aukščiausius nuo
taip... Bet gal aš klystu?... Pra Pirmoji knyga apima garbinšimčius, kokie kad yra leidžiami pagal
(Atkelta iš 3 psl.)
iš kalėjimo į laisvę. Vyriąjųgy- ėjo nelabai daug laiko ir mon giausiąją Lietuvių tautos is
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
tuotojai
patvirtino
jos
baisius
likti eiti savo pareigas. Žino, I bė ir partijos vadovybė paftBSėtoriją 14—15 šimtmety. Antro
spėjimus.
įrengdami
šiluminę
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
kad krašto vadai, parodę meilę jo pasirūpinti, kad nekalti bū
ji šių laikų žiauriausius įvy
krašto reformomis, sunkiai ir tų paleisti, kitų padėtis ir nu trasą, jie nustatė, kad skylė, į kius: Sovietų — komunistų in
ną pusmetį.

banga

NUOTYKIS UTENOJE

skausmingai ultimatyvinį susi
tarimą sutiko pasirašyti, nes,
priešingai, Maskva ir jos sate
litai buvo pasiruošę vykdyti Če
koslovakijoje 1956 m. Vengri
joje vykdytas skerdynes. Tokias
žinias ir informacijas skelbia
slaptai veikią Čekoslovakijoje
radijo siųstuvai.
Kaliniams laisvė

Okupavus kraštą, ypatingai
krašto sostinę Prahą, šimtai ir
tūkstančiai patriotų kariuome
nės ir slaptosios Maskvos ir Če
koslovakijos policijos buvo su
imti ir laikomi kalėjimuose. La
bai daug yra suimtų žurnalistų,
studentų, mokytojų, profesorių,
moksleivių, karininkų, darbmin
kų. Nors krašte tebėra okupa
cinės jėgos (iš Prahos nuėsto
pasitraukė į priemiesčius ir plie
niniu žiedu yra apjuosusios mie
stą), bet jaunimas, moksleivi
ja, darbininkai jau pare.kalavo tuojau paleisti suimtuosius

sikaltimų rūšis bus ištirta. Ka
linius paleisti pareikalavo sei
mas vienbalsiai priimta rezoliu
cija VIII.28 d. Seimas irgi re
zoliucija pareikalavo min. pirm.
Černiką atstatyti suspenduotą
spaudos laisvę. Slovakijos ko
munistų partija savo vadą Bilaką, kaip išdaviką, Bratislavos
kongrese išmetė iš pareigų ir
partijos eilių. Jo vietoj pasky
rė min. pirmininko pavaduo
toją Gustavą Husak, kuris yra
Dubčeko šalininkas ir laisvėji
mo reformų puoselėtojas. Mask
va Bilako pavarymą praleido
tylomis, nors jis tebėra Mask
voje ir bijo sugrįžti į Prahą,
katp Kolder ir Indra. Jiems
Čtrniko vyriausybė, kad ir Mas
kvos Veikalaujama, nesutinka
garantuoti saugumo. Iki komu
nistų kongreso rugsėj) 9 d.
krašte gali atsitikti netikėtumų.
Krašto visuomenė vieninga ir
pasiryžusi kovai.

kurią reikia įleisti vamzdžius, vaziją į Lietuvą ir tremtinių yra ne prie pietinės, bet prie pabėgėlių tragimgą būklę.
šiaurinės sienos”.
“Vytautas the Great” anglų
Atvirkščias namas
kalba
istorinis veikalas yra la
Žmonės dėvi įšvirkščius kai
ibai
tinkamas
čia gimusiam mū
linius dėl mados ar vaikams pa
sų
jaunimui
ir
kitataučiams su
baidyti, bet atvirkščiai namus
sipažinti
su
Lietuvos
garbinga
statyti galima tik sovietinėje
ir
didinga
praeitimi.
biurokratijoje:
— Viskas supainiota, — pa Dėl “Atsiminimų iš BALFO
sakė montuotojai statybinin veiklos Mykolas Klimas taip
kams. — Atvirkščiai namą pa rašo:
“Kiekvienas lietuvis tremti
statė.
nys
sau ir savo sponseriui do
— Kaip taip ? — išsigando
vanoms
privalo įsigyti šią įdo
statybininkai.
mią
(knygą.
Aš mielai priside
— Ogi taip ir yra. Atvirkš
du
prie
šios
knygos platinimo”.
čiai.
Api
knygos
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lietuviškos skautuos

LIETUVIAI CAUFORNIJOJE

VAIDMUO IŠEIVIJOJE
j. KUPRIONIS

jis maždaug atitinka pačius,
t. y tarptautinės skautijos at- I b gos negu bet kuriai kitai. Jos
tarptaui.nis charakteris leidžia
siraduno aplinkybes įr idėj
ir
la t. skautams veikti beveik
Tai buvo šio šimtmeč’o pradž’okiek
via ; me krašte. Tiesa, po
je. Anglų kolonija Pieių Afri
li
tikuo.
antis, anglų įtakoje ekoje buvo užpulta olandų kilmės
santis
Tarptautinis
Skautų Cent
kolonistų, vad. būrais. Jų apgul
ras, tremty esančių tautų skau
ta tvirtovė Mafekingas turėjo tų oficial'ai nepripažįsta, bet
didelių^ sunkumų atlaikyti spau prakt’škai ir tas liet. skautams
d mą žymiai gausesnio priešo. ne tiek daug sukliudo. Jų drau
Anglų Įgulos komendantui Ba- govės veikia beve’k visuose kraš
den Powell atėjo mintis gyny tuose, kur tik yra didesni lietu
bai panaudoti jaunesnio am vių susibūrimai: JAV, Kanadoj,
žiaus berniukus, maždaug tarp Australijoj, Vokietijoj, Angli
12 -18 metų. Suorganizavus, joj, Pietų Amerikoj ir kitur.
jiems buvo pavesta atlikti įvai
Lietuviškosios skautijos vaid
rios pagelbinės pareigos: laiškų
išnešiojimas, sanitarija, maisto muo dabar yra pats svarbiau
tiekimas ir net žvalgyba. Ber sias kaip bet kada yra buvęs
niukai jiems pavestus uždavi iki šiol. Į skautų draugoves ir
nius atliko su pasigėrėtinu uo būrelius įtrauktas jaunimas yra
lumu ir entuziazmu. Kova buvo geriau apsaugomas nuo paša'iniu žalingų įtakų. O antra, šis
anglų laimėta.
jaunimas
gali labai daug padėti
Tatai Baden Powelliui davė
vyresniesiems,
atliekant įvairius
mintį, kad jaunuoliuose yra pa
slėpta ypatinga jėga, kuri, pa pagelbinius darbus, kaip pav.,
organizavime ir pravedime rink
kreipta tinkama linkme, gali at
likti didelius darbus. Aktyvus liavų, platinime lietuviškos spau
dos. įvairių iškilmių pravedime
riteriškumas, pagelba savo tė
ir kt. Labai gaila, kad vyresnie
vynei ir artimui, paremta reli
ji dažnai nepajėgia suprasti jau
giniu pagrindu, ir buvo padėta nime slypenčio didelio jėgų po
skautų organizacijos pagrindan. tencialo. Suradus priėjimą prie
Kuone viso pasaulio tautų jau šių pajėgų, būtų didelė abipusė
nime, jų tarpe ir lietuvių, ši
nauda.
organizacija rado tinkamą dir
vą.
Labai vertingą darbą atlieka
Pradžia lietuviškajai skauti- tie vyresnieji, kurie, patys iš
jai buvo duota Vilniuje 1918 m. mokę skautauti Lietuvoj ar iš
lapkričio 1 d., tai yra tais me eivijoj, dabar skiria savo laiką
tais, kai lietuvių tauta pasiryžo ir energ^ą organizuoti ir veikti
sukurti sau nepriklausomą gy su jaun.mu tremty. Jų pastan
venimą. Kartu tai buvo Lietu gas tenka labai vertinti ir v.sovos nepriklausomybės kovų lai keriopai remti. Patys jaunuo
kotarpis. Daugelis lietuvių jau liai dažnai nepajėgia suprasti
nimo paliko mokyklos suolą ir geros organizacijos vaidmens jų
stojo į kovą už tautos laisvę. dvasiniam brendimui. Dėl to tė
Lietuvių skautų organizacijoje vams tenka uždavinys be jokių
augo ir brendo riteriškumo dva svyrav’mų ir atidėliojimų su
sia. Kalbu patsai tas dienas per daryti sąlygas savo vaikams da
gyvenęs. Organizacija apėmė lyvauti lietuvių skautų organi
daugiausiai jaunesniuosius mok zacijoje.
sleivius. Daugelis vyresniųjų, įskaitant ir patį organizacijos
steigėją Petrą Jurgėlą, stojo į
karių savanorių eiles.
Lietuvos
nepriklausomybės
laikotarpy veikė eilė patriotinio
jaunimo organizacijų. Tad ko
nors išskirtino iš šio laikotarpio
ieškoti nebūtų tikslinga. Tačiau
nauji horizontai ir uždaviniai
atsirndo lietuviškajai skautijai.
kai mūsų kraštas tapo okupuo
tas priešų ir žymi tautos dalis
buvo priversta iš jo pasitrauk
ti. Lietuva, kaip anoji Mafekm- Dr. J. A. Valantiejus (dešinėje)
go tvirtovė, tebelaikoma apgul “Draugo” bendradarbiui J. Januta mūsų tautos priešų. Po įvai šaičiui pasakoja, kad savoje sody
norįs sudaryti puikias sąlygas
rius pasaulio kraštus išsiblaš boje
pabuvoti lietuvių jaunimui ir se
kiusiems lietuviams tenka sun nimui.
Nuotr. A. Karaičio
kūs ir dideli uždaviniai. 1. dirb
ti Tėvynės vadavimui ir 2. stip
rinti dvasią savyje, kad neiš
BANDĖ PERPLAUKTI
tirpus tarp svetimųjų. Vyresnio
EŽERĄ
ji karta turi stiprių pajėgų ir
Walter Kaufmann, 27 metų,
aktyvi. Labai daug padaroma.
šeštadienį
bandė tapti antruo
Bet uždaviniai labai dideli. Vien
ju
asmeniu
perplaukusiu Michivyresniųjų pajėgų per maža. Va,
gan
ežerą,
42
mylių nuotolį, iš
čia jaunime slypenčios jėgos
Chicagos
į
New
Buffalo, Mich.
tampa labiausiai reikalingos.
Jis
spėjo,
kad
plaukimą
atliks
Skautų organizacijai veikt'
per
36
valandas.
tremty susidaro palankesnės są-

Tautinių šokių šventę prisimenant. Prie tautinių šokių šventės plakato
stovi anglų spaudai komisijos nariai St. Balzekas, Adelė Zunas ir šven
tės kom. pirm. dr. L. Kriaučeliūnas. Amerikiečių spauda apie šįmetinę
lietuvių tautinių šokių šventę rašė gana plačiai.

TRIUKŠMAS DEL GINKLŲ KONTROLĖS
P. ŽICKUS

Kai kurioje nors gatvės sankry
žoje įvyksta eilė automobilių susi
dūrimų, o to pasėkoje būna net
užmuštų žmonių, tada ten įren
giamos judėjimo šviesos. Žinoma,
geriau vėliau, negu niekada. O
jeigu miesto tvarkytojai būtų bu
vę apdairesni, šviesos ten turėjo
būti senai, kol dar nebuvo aukų.
Beveik kiekvieną dieną žinios
perpildytos žmogžudystėmis viso
je Amerikoje. Bostone, Mass. val
stybėje, laike paskutiniųjų nepil
nų poros metų, įvykdytos 53
žmogžudystės, vadinamos, gangland killings. Bet ir po tiek žmog
žudysčių nepadaryta didesnio su
sirūpinimo, kaip sustabdyti tas vi
sas žmogžudystes, nors čia krimi
nalinis elementas žudo krimina
linį elementą. Prieš keletą metų

sios negerovių problemos — mo
ralės smukimo. Žmonių moralė
žema ir smunka dar žemiau. La
bai reta televizijos programa, kur
nebūtų šaudymosi ir žudymo. O
kiek kitų auklėjimui ir moralei
kenksmingų dalykų ten yra. Ap
saugą nusikaltėliams akcentuoja
net vyriausiojo teismo nutarimai,
o labai mažai kalbama apie gerų
žmonių apsaugą. Kai dega namai
ir plėšiamas turtas, policija ne tik
nevartoja ginklų, bet jai įsakoma
būti tik stebėtojais. Mokyklose, o
ir namuose dažnai nėra tinkamo,
auklėjimo, nėra pagarbos vyres
niam, tėvams, o neretai net ir pa
čiam žmogui. Tas jaučiasi nuo pa
prasto darbininko,einant per vi
sas žmonių kategorijas. Čia ir yra
ta didžioji problema. Kol ji nebus

— Tvarka ir sistema didesni da
lykai už jėgą. — Ruskin.
— Save nepajėgiąs apvaldyti
nes laisvas. —P.tagoras.

DAR LIETUVIŲ SODYYBOS
Taigi lietuvių kolonijai Kali
Nepataisyti padarytos klai
LOS ANGELES KLAUSIMU fornijoje kurti neturėtų būti gai
Prof. J. Kuprionis savo Įima nei viešojo, nei asmeniško dos yra padaryti kitą klaidą.
straipsnyje giria LB Los Ange pinigo, o taip pat sugaišto lai
les skyriaus pirm. A. J. Audro ko. Įžvalgus lietuvis turi žiūrė Kaip stipriau palaikyti
nio keliamą mintį — lietuviškos ti ne tiek į dabartinį, bet prama
sodybos steigimą komerciniais tytą ir eolimą ateitį. O ji tauti DIRBTINUS Dantis
savo vietoje
pagrindais. Mano manymu, so nėms grupėms nėra labai palan
ki.
Taigi,
net
ir
tuo
atveju,
kai
Valgyti. kalbčt, juoktis ar čiaudėt
dyba steigtina ne ''comercinia;s
be baimes ar netikrumo, kad JfltAj dlrb
•lnl dantys gali kristi, nusmukti ar
pelno siekiančiais tiksla s, bet lietuvių tautinė grupė šiame ludetl.
FAHTEETH stipriau Ir pato
krašte
išnyks.
Sodybos
centras
giau laiko plokšteles.
3i>- malonūs
tautos kultūros apsaugojimui ir
su parku galėtų pereiti į Kali milteliai neturi lipnaus, nemaloniai
lietuvybės išlaikymui.
limpančio, pastinlo skonio ar jausmo.
fornijos valstijos globą ir galė
blogio Jausmo. Tai Šarminis
Į projektą reikėtų pažiūrėti i tų būti pavadintas Lietuvių kul Nesukelia
be rdgflties) produktas. Sulaiko plokš
telių kvapu. Šerai pritaikinti dirbtini
iš tautinės pusės. Į sodybos tūros parku, kuris visais laikais dantys
būtini sveikatos gerovei. Re
guliariai
pus
dantistą.
steigimą reikėtų įtraukti Lietu amerikiečiams primintų Lietu FASTEETHlankykitės
galima gauti kiekvienoj
vaistu parduotuvėj.
vių fondą, kuris užimtų centri vos vardą ir jos kultūrą.
nę vadovaujamą vietą. Jo vado
vai galėtų skirti vienų metų pa Aš pats mielai jungiuosi į pro
lūkanas kelioms dešimtims ak jektą, nupirkdamas Sodybos
Kuriam galui
rų žemės nusipirkti, sodybos centrui vieną akrą žemės.
Jonas Valauskas
centrui įruošti (bažnyčiai, mo
mokėti daugiau?
kykloms, salėms, muzėjams, par
c1
kui, kur būtų talpinami visi kul
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
tūriniai paminklai). Sodybos
TUS AUTOMOBTLTUS SUTAUPY
ojo poeto Dantės intymiuo SITE NUO $500 IKI $1000
gyventojams reiktų sutelkti gali siusDidž
pergyvenimus su Beatriče at
mybes žemei įsigyti be realestei skleidžia jo vienintelis prozinis kū
PLVMOCTH * VAI.IANT
gi Fondo kapitalo vienerių me rinys. paįvairintas nuostabaus gro
tų palūkanos būtų permažos so žio eilėmis.
dybos centrui įruošti, reikėtų
nupirkti didesnį žemės plotą,
Naujasis Gyvenimas
skelbiant sodybos pirkimo va
BALZEKAS MOTOR
jų pagal Fondo sudarytą pla
Į lietuvių kalbą išvertė A. Tyną; jo įgaliotojai turėtų savo ruolis, Goethės, Šilerio, Šekspyro
SALES, INC.
apylinkėse pravesti sodybai že ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T
Saleziečiai
Italijoj.
Knyga
papuoš

mės įsigijimo vajų. Įnešti pini ta meniškom iliustracijom, įrišta j 4030 Archer. VI >-1515
gai į fondą sudarytų tikresnę kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
“U WILL LIKĘ US”
padėtį žemės pirkimui. Projekto na $2.00. Gaunama DRAUGE ir
CHRYSLER
*
IMPER1AL
neįvykdžius, įnešti pinigai grą pas knygų platintojus.
žinami jų savininkams. Todėl vi
sos LB apylinkės turėtų įsijung
ti į kolonijos kūrimo planą. So
dybos centro steigimo darbai
H I G H RATES
bei planai turėtų būti vykdomi
talkos būdu.
Sodybos kultūrinio centro
įsteigimas leistų lietuvių tautai
ir išeivijai sutelkti į nuosavą
per annum
per annum
vietą kultūrinius turtus.
on regula r savings
on investment bonus
Nenorėčiau ibūti pranašu, bet,
Savings Insured to $15,000.00
gal būt, ateityje ir Jėzuitų jau
nimo centras Chicagoj susilauks
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Clevelando kultūros darželio li
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
kimo. Tada tektų esamą prie
Jaunimo centro paminklą per
kelti į savą nuosavą kampelį.
ERANK’S TV and RADIO INC.
Taip pat ir Lietuvių Archyvą,
1246 SO HAl.STKn STREET
Telef. — CA 5-7252
Čiurlionio meno galeriją ir ki
ODELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO,
tus kultūrinius turtus.
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO

5.25’

4.75*

VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Dr. Jono A. ir Elizabietos' Valantiejų šeima, kurią, sudaro vaikučiai
įsūnyti ir įdukrintos daugumoje gimę su fiziniais sveikatos trūkumais
ir kurių likimu niekas nenorėjo rūpintis.
Nuotr. A. Karaičio

nužudytas Amerikos prezidentas
Kennedy, šiais metais negrų va
das dr. King, o vėliausiai šen.
Kennedy. Po paskutinės žmog
žudystės susirūpinta ginklų kon
trole. Ir čia galima pasakyti ge
riau vėliau, negu niekad.

teigiamai išspręsta,kol nebus susi
rūpinta auklėjimu ir moralės pa
kėlimu, jokia ginklų kontrolė ne
nuves ar negrąžins tautos į reikia
mas aukštumas.

Ginklų kontrolės įvedimas ski
riasi nuo šviesų sankryžoje. Čia
reikalingas įstatymas, kuris rišasi
su politika ir su balsuotojais. Gin
klų gaminimas ir pardavimas
duoda milijonus dolerių pelno.
Kurie iš to pelnosi, nors ir gyvy
bių aukomis, yra prieš kontrolės
įvedimą. Jie įrodinėja, kad krimi
nalinis elementas ir politiniai žu
dikai visada ras galimybę įsigyti
reikalingus ginklus. Ir taip, ir ne.
Be to, tų uždirbtų milijonų dalis
nubyra ir politiniams reikalams.
Taip ir atsiranda kontrolės įvedi
mui opoziciją.

DVOKIANČIOS ŽUVYS
MIESTO
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LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western. PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONI8

Juzės Oaužvardienės
POPULAR LITHUANIAN
RECIPES

J

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

Kitom

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai popiet

4-ji pagerinta, iliustruota laida
Virš 200 mėgiamiausių lietuviški,
£Įiiiuiiiiiiiiiniiiiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitmimiiiiiiiiiimiiiiiiim’£
receptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nelietuvSms

Kaina — $2.50

Illinois State tryventojal prie kaipo,
Amerikoje ginklo pirkimui nerei
turi pridėti 5% takso.
kia jokio leidimo. Taip pat gali
— Amerikoje 1968 m. žuvo
Užsakymus siųsti:
ma užsisakyti paštu. Užsisakan
keliuose
52,200
žmonių.
tieji turi duoti tikslų adresą ir pa
DRAUGAS
vardę, kur tas ginklas turi būti pa
4545 W. 63rd Streel
siųstas. Perkantieji krautuvėse,
_ Amerikoje 1968 m. keliuo
'’hicano III 60B29
gali pasisakyti kokią tik nori pa se sužeista 4,200,000 žmonių.
>11111II llll llll'IIIIIIIUIIIIII
vardę ir adresą. Kai kuriose Ame
rikos valstybėse ginklo laikymui
reikalingas leidimas. Bet nupir
kęs blogam tikslui leidimo nie
Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar nuda
kada neprašys, o ginklą turės. Tai
žyti — kreipkitės į H A L L. Jis greit ir gerai pa
gi griežta ginklų kontrolė būtina
daro.
Įsitikinkite.
ir reikalinga, nors ji atimtų pasi
Kam reikia pataisyti automatinę transmisiją,
pelnymą kai kuriem asmenims,
Danijoj kilo gaisras Margrethe katedroj, esančioj apie 25 mylias nuo kurie nežiūri kokiuo būdu pelno
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.
Kopenhagos. Gaisras greit pavyko sustabdyti, tačiau padaryta nuostolių
Mūsų garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir
si pinigus, o taip sumažėtų duo
apie 1 mil. dol.
drįstame
pasiskelbti. Reikalui esant duodame kitą mašiną.
klės ir kai kuriems politikieriams.
Tačiau ginklų kontrolės įvedi
PAŽANGA, 2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663
mas neišsprendžia pačios didžio

Pasinaudokite Draugo „CIassificd“ skyriumi.

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį !

ROTUŠĖJE

Sydvia Swann, restorano sa
vininkė, 400 E. 63 st., pakar
totinai skundėsi sveikatingumo
departamentui, kad šalimais
esanti žuvų parduotuvė dvokia
nuo sugedusios žuvies, dėl ko
ji neteko daug klientų. Kai de
partamentas nekreipė dėmesio
į jos skundus, ji nuvežė bušelį
smirdančių žuvų į miesto rotu
šę ir padėjo jį prie sveikatingu
mo raštinės durų. Už tai ji už
mokėjo $25 pabaudą, bet tą
Paskutiniųjų didžiųjų nužudy pačią dieną pareigūnai pasijudi
mų ginklai buvo įsigyti kaip tik no patikrinti jos skundus ir
tuo lengvu būdu. Tur būt visoje klausimą išrišo jos naudai.

......... ..

Mes mokame

1

* ant visų taupymo
certiiikatų
per annum

MINIMUM SUMA $5,000.00

MIDLAND
SAVINDS
4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632

Telephone CL 4-4470
FRANK ZOOAS
President
ĖUIIUIIIIIIU’lIlllllllUlllllllIlIUlUIIIUIIIHIUIIIIinillllllllllUlllllllUUIIIIIIIUIIIIilUlU
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IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

MISCEl.l.ANFOriS

A

i IŠNUOM. apstatytas šviesus 3*2

i kamb.

butas 2-tne aukite. Apyl.
Skambint
i Hoyne Avė. ir 24 St.
370-7889.
Prie parko šeimai be vaikų butas.
Galimybė naudotis garažu. Skam
bint vakarais 778-8888.

REZIDENCINIAI.
KOMERCINIAI
= medicinos ir

TAILOR - CUTTER
For ientury old. mede to cncnsure
uniform manufactui ing

E KITOKĮ PASTATAU
DPMFSIO

Ciningai
karnai

Apskaičiavimai nemo

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING A KHKCT METAI.
1444 S. rtl*I/ni Chicago #. III
(telefoną* VI 7-3447

t L b v l

i.-*-'*.

GARBAGE DRUMS

Demonstracijos prieš Sovietų Sąjungą Washingtone.

D fe M E S I O !
♦ •> ♦ * * ♦ » ♦ O V

WITH COVERS AND HANDLES
3o and 50 gal. Free dęlivery

REAL ESTATE

PROGRAMA

mūras. 2 auto. garažas,
alumin.
langai, įrengtas
rūsys, arti Pulaski.
$25,950.
Našle parduoda švarų 4 % kamb.
mūr. Naujas gazu
šildymas, 2 auto
garažas. Apie 69 ir Talman. $14,950.
K kamb. med. apkaltas 2 aukštų
namas. Marų. pke. $13,SOO.
8 apartmentų mūrus. Apie $13,500
pajamų Brangi vieta, naujas namas,
pigi kaina. $S7,700.
Gražus t Va aukšto, 2-jų 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 vSsinim., įrengt rū
sys, garaž. $27.500.
Nauj. <i hutų mūr., arti Ford City,
$1 1.000 pajamų, $82.600.
Geras med. apkaltas, 2 būt., 2 šild.,
garaž., arti mūsų. $16.300.
Med., S būt., labai
platus sklyp.,
garaž., atskiri šild.,
Marą.
parke
$19.700.
Apart. mūr. apie $9.000 pajamų ir
kiti priedai. Marą. pk. platus sklyp.,
garaž. $59.500.
Apartm. mūras,
20 būt. supila
apie $27.00(1 pajamų.
Vertingas ir
gražus objektas Marą. pk. $195.000.
3 butai Marąuette pke. Gazo šil
dymas, oeramic vonios daug prie
dų. Garažas. $28,500.
Modernūs du butai po 6 kamoarlus Marų. Parke.
gazo šildymas,
karpetai. garažas. $31,800.

"D R A U G A S"
4545 W. 63rd Street,
Chicago, III. 60629
Tel. LU 5-9500
immiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiii iiiiiiiniiii
llllllllllll llllllllllli.ini 1111 lllllllllilllltilll

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

REAL ESTATE
CICEROJE arti Mort°n High 6
kamb. rezidencija. Gazu apšild. 3
miegamieji. 2 vonios. 50 p. skly
pas, 2 maš. garažas 220 V laidai.
Nepaprastai geras pirkinys! Tuoj
galima užimti. SVOBODA, 2134 S.
61st Ct. BI 2-2162 arba LA 1-7038.

BY OWNER — 2 story and baseVALGIS REAL ESTATE
ment. 10 apts.: 4—4’s and 6—3’s
2458
W.69th SU RE 7-7200
Cabinet kitchens. tiled baths, individually air-conditioned, gas heat,
stove&i and refrigerators, washers
and dryers. 6 yrs. old. Yearly income $16,250 Vic. 74 and Western..
Call Mr Kazek, 586-7400.
1Į4 aukšto ,10 metų mūras. 2 at

REAL

7 kamb. buugalotv. centrai, gazu
šildymas, 30 p sklypas. 57 ir Maplewood
3 butai ir krautuves patalpa. $350
pajamų per mfin. 51 ir Kedzie.
3 miegamųjų mūr. bungalow.
4
metų Brighton p-ke.

ŠIMAITIS
2787 W. 43 St.

REALTY
CL 4-2390

gražūs U/t akro žemės sklypai
’alos Parke, mažiau $12,000 kiekienaa.

Gražus sklypas su medžiais —
157 x 135 p. Hickory Hills. $11.500.

3 būt. 2 aukšt. didelis
mūr. na
mas prie 63 Ir Kedzie 40 p. skly
pas, 2-auto mūr garaž. $35.900 ar
ba pasiūlymas.
l)į aukšt. 20 m. švarus mūr. na
mas 5—4 kamb. prie 71 tr Saeramento. 40 p. sklypas. Taksai $350.00.
2-auto garaž. $29.500.
12 butų mūr. prie 67-tos Ir Rock•veli, $13,600 metinių pajamų Kaina
$78,500. {mokėjas $16,000 savininkas
duos paskolų
Naujas de luxe 2 aukštų mūr
Marąuette pke 7 kamb butas savi
nlnkui ir 4 nuomos skolai mokBtl
$74,600.

paprastas ir spalvotas nebrangiai
taisau. Už patarnavimą vietoj $3,
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. ;
Pas tetraukite apie naujas

! INOOMK TAS — NOTARIATAS —
IMIGRACIJA

2735 W. 71st St.

T°l. 925-6015

K. & L. INSURANCE AGENCY
AND REALTY

i,

Full Time

WILSON & COMPANY

Roseare.h and technical Divislon,

APDRAUDU AGENTŪRA

4200 So. Marshfield Avenue

Namų, gyvybes,
automobilių,
sveikatos, biz
nio.
Patogios
Išslmokėjimo sąly
gos.

J.

BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

\Sincfniri

RIGHMONDe^U SERVICE
Kampas Richmond ir 63rd St.

CHICAGO, ILLINOIS

Tel. — Y,A

7-4070

An Eąual opportunity employer

NIGHT SALAD GIRLS
NIGHT BELT PRODUCTION
GIRLS

Apply any day 9-7 P M.

ABC GLRDIEUX IN-FLIGHT
CATERING KITCHEN
230 L So. Mt. Prospect Roatl

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS
MAllŲl EriK GIIT PARGKt, SEKI
2008 OOth St.
Tel. WA 5-2787
2501 OOth St.
Tel. WA 6-2737
$333 So. Halsted St.
Tel. 254-3320
.Lietuvių bau drovi
turinti teisę
siuntinius siųsti savo vardu iš Chiea<os tiesių, j Uetuvų.
Didelis pastmnkimae
jvalrlų me
džiagų, itai lietpalčių tr kitų prekių
Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.
t. Ir V.

Žukauskai

Writp or eall:
GLEN TOWNSEND

449-6262

Contact ANDY,

JOHN WINDS IMPORTS
1101 Taft Avenue
Berkeley, Illinois

SPENCER BOAT C0.
P O. Box 8207
WEST PALM BEACH, FLA.
EXPERIENCED OR
UNEXPERIENCED

FLIGHT LOADERS
SET-UP MEN

BLACKSMITH
WELDERS
METAL-MEN

CATERING KITCHEN
2301 So. Mt. Prospect Road

Dės Plaines, Illinois

WAITRESSES
Experienced — 3 days — 5 days
— 6 days or weekends only. Apply
in person: (Closed Tuesd.)

MARI0N AUTO BODY C0.
5921 S. Ashland

MECHANICALLY
INCLINED?

REPAIRMAN
FOR LADIES HANDBAGS
Full time.
Excellent salary.
Good place to work
Paid vacation and holidays

449-6262

Contact ANDY,

JOHN WINDS IMPORTS
1101 Taft Avenue
Berkeley, Illinois
ITPHOTJSTERERS

HE 4-6161

We will train you to Service Office
eųulpinent in the \Vestern Suburbs.
Starting pay $104 per week, with nųtnlar snhedule of increaaes. Position
offers security, wlde range otf frlnge
henelHs. Automotive insurance and
eacpensea Mušt be H. S. gnu], wtth
completed milltary
obligal tons and
presont a good appearance.
To ųrrnnge intervlotv, contact

PITNEY-BOWES, INC.
BROADVIEW, ILLINOIS
345-6850
Mr. Buchtnann
An Eąual opportunity employer

MODEL MAKER

Good pay, yr. round einployment —
overtime — free
hospitalization —
pension plan,
Major medical
life
Insur,,
paid
vacation & Holidays.
Call:

Temp Plate Maker
Exper. in Punch Press

521-2109 — Mr. Jonas

Manufacturer of meta., wood and

TRAFF1C laminated display items. Excellent
salary and fringe benefits.
ASSISTŠNT

Trainee Acceptable
Typing Reąuired. Full Time.
North Evanston
Call M r. Johnson — 869-8506

Call Ron Blass
766-5100

Full time only. Permanent Day shift 8 A. M. to 4:30 P.M.
Afternoon shift 4:30 P.M. to 1 A-M.

Call Mr. Uhlir
Chicago Motor Club
BR 3-2040 or LO 1-1818

M OV I N G

iniimiiiiiiiiiimiiiimiiiHitiiiiiiiiiiiiiiiii

For Commercial Truck
Bodies and Trailers .

ABC GLADIEUX IN-FLIGHT

Pleasant diversified position meeting,
people and planning trips.
Will train. Lith typing.
Good
starting salary plūs excellent
benefits — Co. paid hospitalization
and life insurance etc. Convenient
Evanston location.

* PRESS BRAKE OPERATORS * PAIMT SPRAYERS
* SPOTWELDERS
* GRINDERS
APPLY PERSONNEL DEPARTMENT

READY METAL MFG. COMPANY
4320 8. KNOX AVENUE

TEI.. BE 0-8181

(8 Itlock Tiust of Cicero Avė.)

M 0 T H E R S
FOR PART TIME WORK

Desiring to earn extra money
while their children attend school
during the day, to do general Of
fice work. Typing helpful Hours
arranged to your convenience.

R.N. & LP.N.’s

CUTLER - HAMMER. INC.
Manufacturer of electrical Controls ha® immediate openings for

— ELECTRICAL WIRE MEN
— ASSEMBLERS
(Experience helpful, būt not necessary).
First shift only, good starting wages. Improved medical plan.
pension plan, 40 hour work week, paid vacations and holidays'

1426 W. BIRCHWOOD
Tel. — 274-4405

44

Apply or call Mr. John Indą:

439 - 1910

BY EDUCATION
Por new convalescent hmne. Good
working eonditions & good salary.
Rmploveo benefits.

3376 TOUHV AVĖ.

EI.K GROVE VH.I.AGE, ILL.

An Eąual Opportunity Employer

COOK — EXPERIENCED

flLBERTI'S
8050 Lincoln Avė.
GIKL FBIDAY
Mušt be able to accept
responsibilit.y,
likę to work with
figures
& have knmvledge of
construction
Ine. Excell. starting salary, workjng
eonditions, co. henefits.
OIA’MVIC PAINTING AND
DPCDR.VI'I N G POMPA N V
5211 W. Belmont, Avenue
545-8700 days;
807-4450 eves.

Full charge of convent kitehen.
Days off are, flexible.
Excell.
working cdnd’s & pleasant surroundings. Apply to —
Sister Colette — *t. Scholastica
Convent, 7430 N. Ridge Blvd.

Skelbkites “Drauge”.

WANTED

VYRAI

Refurned Goods Department
Growing catalog merchandising iirm needs a man to
head return goods dept.

No Previous Experience Necessary.
APPLY

ALEX ŠATAS — REALTOR

GOOD PAY
and Compan.v Benefits.

Vili Y TRAVEL? WORK OLOSE TO HOME!

Lite Typing Reąuired.

Member of M L S.

Expericn<'Pd Only

MARINE MECHANICS

GENERAL OFFICE

Tel. 471-0321

SALES ■ MORTGAGES■ MANAGEMENT

Kuli time, excel'enl starting
salary.
O.iod place to vvork.
Paid vacation and holidays’.

AND

Dės Plaines, Illinois

IHIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIUIIIhllllllllllllllll,

HELP
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YACHT JOSKERS, PAINTERS

Užsieninių ir vietinių
automobilių Full time, all company benefits in
Taisymas Priklauso Chicago Motor cluding company paid lunch.
EXPORT
Club. Nelaimes atveju skambinkite

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

s \ », i i

M AN’I'EI*

GENERAL
WAREHOUSE HELP

ENPER’D
HELP WANTED — MOTERYS

HELP U ANTED — MOTERYS

Main Office 5727 W. Cermak, Cicero, BI., Tel. OL 6-2238
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riveraide, La Grange Parke
ir kituose vakariniuose priemieaėiuoae. Prašom užsukti i mūsų Įstaigą
J.
BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 ir išsirinkti iš katalogo.

BELL REALTY

Įsteigta prieš 49 metus
Dengiame visi, rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rinas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
tuckme iš lauko. Taisome mūrą
Visas
pointing". Pilnai apsldraudę.
darbas garantuotas

ESTATE

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuomavimas — Ineome Tax.
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

LABORATORY
HELPER

A. ABALL ROOFING C0.

A. LAURAITIS
DEKORAVIMAS
4645 So. Ashland Avė., LA 3-8775
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO
(Currency Exchange patalpose)
NORTHWEST
Kilimai ir apmušti baldai valomi
Sąžiningas patarnavimas
FASTENER C0.
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1056 6343 Gross Point
NILES
Mr. P. Los — 647-0177

NERIS REAL

HELP

t A KAI

Strong & active. Steady work.
Full time days. Ali Company BeneCome in & see us.
fits — including Company paid
KR K-I06S
WARSHAWSKY BROS.
lunch
5675 N. Mihvaukee Avė.
Apply any day 9 7 P.M.

SERfiNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
REAL ESTATE — INCOME TAX dimai ir pilna apdnuda.
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS 2047 W. 67th Place,
WA 5-8068

6924 South Western Avenue
Beverly Shores, Ind. pardu°dama
20 kaitnb. vasarvietė su restoranu,
plius 3 miegamų kamb. namas.
Prie Michigan ežero. Gera proga
įsigyti
pelningą vietą.
Kaina
$35,800. parduos pagal sutartį —
”contract”. Skambinkit
Portage,
Indiana — 219—76^-2186.

RECEIVING CLERK
& STOCK MAN

IIEI.P W ANTRI)

I. MIGLINAS

LEONAS REAL ESTATE

Naujas de luxe 4 butų mūras piet
skiri šildymai, alu.mtn. langai, gra vakarių
miesto daly. 2 po 4 % k.,
žiai įrengtas poilsiui rūsys,
2 auto 3 % kamb. ir 5 (į kamb. su 2 voniom.
mūro
garažas.
Marąuette
parke. $59.900.
$37,000.
o kam*), mūr. ‘•Bullt-ins”, kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas
I (4 aukšto meti. 6 ir 4 kamb., 2 gazu. Marą. pke. $21,500.
auto garažas Ir atskiras
25x125 p.
2 po 4 $4 kamb. apynaujis namas.
sklypas. 60 Place
į vakarus
nuo Atskiri šildymai gazu, aliumin. lan
Lavvndale. $21,500.
gai, 2 autom, garažas. Netoli parko.
$42,800.
1aukšto mūr. 5 ir 5 kamb. 2
4 miegamųjų apynaujis mūr. šilu
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga ma
gazu
Centralinls
vėsinimas.
ražas. 67 ir Oakley. $19,900.
Alium, langai. įrengtas rūsys. 2 au
tom
garažas
Netoli
parko
$?,’.500.
15 butų niūras. Nauja elektra gra
100 x 220 p. sklypas prie ežero.
žūs butai. Visas išnuom. Pajamų virš
26 minutes nuo Chicagos. Geras su
$20,000. metams. Marąuette pke.
sisiekimas
greitkeliu
Dabai graži
8 butai po 3 kamb. Naujas mūras. vieta. Teiraukitės.
Visi
išnuom. su sutartim.
šUuma
2 po 5
kamb Ir S kamb. angį Iš
i gazu, šaldytuvai, virimui plytos, vS- kam rūsy. Bevek niaująs 2 auto ga
! sintuval. $13,500 pajam,')
metams, ražas. 2 atskiri šildymai gazu Gra
l^abal gera vieta. $115,000.
žjame Marąuette pke. $62,000.

Kreiptis į Bruno Grainiontą
Triezenberg & Co.
HI 5-7242

- IIILINO BROS
KVKRAKD COMPANY
260 E. Michigan Avenue
Kalama zoo, Michigan 40001

To assist food technologist, in
development of produeta and
5622 So. Racine, 434-1113
processes, also .maintain laboratory
LA 1-6047 arba PO 2-8778 eąuipment.
. te
Apskaičiavimai nemokamai
CALL MR. NICH
Skambinkite
bet kuriuo laiku
REAL ESTATE

Tvarkingas, teisingas ir greitas
patarnavimas visais Real Estate
reikalais. Be to, veikia Notariatas.
daromi ir liudijami vertimai. Tvar
BY OVVNER — 14—3s Cabinet
Seniausia Lietuvių Rrdio Pro komi pilietybės dokumentai, pildo
kitchens, ceramic tiled baths, inmi
Ineome
Tax
ir
atliekami
kitoki
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties
dividually
air-conditioned, gas heat,
WLYN, 1360 bangos, veikia sek patarnavimai.
stovės and refrigerators, wa®hers
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai
ŠIMKUS REAL ESTATE
and dryers. 6 yrs. old.
Ineome
po pietų
Perduodama vėliausių
$19,295.
Vic.
Archer
Rd.
and
60th.
NOTARY PUBLIC
pasaulinių žinių santrauka ir ko
Call Mr. Kazek, 586-7400.
mentarai. muzika, dainos ir Mag 4259 S. Mapleuood Av.. CL 4-7450
dutės pasaka. Programą veda —
BY OWNER de luxe eorner brk.,
71 Ir Talnian. Mūr. 4 kamb. ir a
Steponas J. Mmkus, Biznio reika patalpos
ofisams arba bizniams. Tik ranch, 6 U, rms. 3 bedroom, 1 full
lais kreiptis į: Baltic Florists — $16.500.
bath, 2 half baths. Modem kitehen
Prie «» tr Campbell. Med. l H a. 2 wlth built-in oven, range; refrig.,
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E butai,
5 ir 4 Kamb. $16,900.
Broadtvay, So. Bostop Mass. Tel.
Prie 71 Ir Maplewood. Med. 2 bu dishvvasher; attached 24x30 ft.
tai
—
5 ir 4 lcamb Platus sklypas.
AN 8-0489. Ten pat gaunamas h
den, 2 firejlaces, wet bar, finished
$21,500
dienraėtis “Draugas”
bsmt, 2 car garage with electrical
Medinis 2 hutai d ir 4 kamb pi
-eye door. Gas forced air heat.
-n. » I 2 940
Sprinkling sys., centralfc'ed aii« t
illllllllliiiiiililliiniiiliici iiiiiniini“ n
VAINA
RE A L T Y
conditioning. Vic. Oak Park Avė.
JEIGU JUMS REIKIA 2517 W. 71st Street — RE 7-9515 and Archer Avė. Call Mr. Kazek,
GRAŽIU VIZITINIU KORTELIU,
586-7400.
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
PIRKITE KAI PIGU!
5 H kamb. 11 m. mūr. bungalaw,
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
prie 73 Ir Rockwell.
Kilimai, gazo
tai ir pigiai.
Didelis gražus 5 kamb,,
11) metų šild. alum. langai $22.900.

RADIO

Apply in person, write or call.
send application in confidcnee to

i ) H b

L

2543 » «3 St.. 11 tuti

PARDAVIMUI

Year around work, no lay-ol'fs.
profit s'haring, paid insurance.

2457 We»t 69th Street
Tel IIE 4 - 7482

I haimc Contractoi
t rungiu nauju*- • » p< rMlj# lu 11 u«
’>ua • Ls»j
ipS»it<t>»
pečiu* b ««•»
nndn ioi uik
nauju* it <<enup namu* Stog«.
hia-s ♦g’utier*)
vundent- Mirty
HUi tpoiierhia
Puriu leidimu
Jirbti mieste ir užmiesčiuos*
Darbas Atliekamas greitai ir suj

vvi: \i

HELP M A.NTEII

S I f I t O C U I o t

MR. GOLDBERG — 9 A.M. TO 9 P.M.

MAJESTIC DISTRIBUTORS
8250 Skokie Blvd.

Skokie, Illinois

i.

WAREHOUSEMEN
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 Career in New Agcney witli Opportunity
to Develop Program

SUPERVISORS AMD DEPARTMENT HEAD
Reąuired by Children’s Aid Society of the
District of Thunder Bay
The Canadian Lakehead is an interesting area with opportunity
for outdoor recreation summer and winter; a growing University
excellent sehools and churches.
BASIC SALARY —- $9,000 for Supervisor
and $9500 for Department Heiul
Salary recognition given for experience.
Applicant mušt have M.S W. and experience in
CHILD and FAMILY VYELFARE field.

Write or Call: MR. J. H. DA4VSON, Local Dlrector
Phone: (807) 344-9124
P. O. Box 27
PORT ARTHUR, Ontario, Canada

MŪSŲ KOLONIJOSE
Phoenix, Arizona
LIETUVIŲ KLUBAS

pagerbė žodžiu ir vainiku, Ilsė
kis, Jonai, ramybėje po audrin
A. Gintneris
pačiam. Todėl draugų buvo mė go gyvenimo!
giamas. Mažai rūpinosi savo
padėtimi ir gyvenimo sunku
mais. Tai mokėjo gerai įvertin Uiliianistiiiiii mokyklų dcuicdiii
ti ir pakentėti. Sakydavo, kad
Uit V. SRUOGIENĖS
reika būti patenkintu, ka turi.

A. A. JONAS VERBIEJUS

KALNŲ KARALIENE
Tokiu vardu yra pavadinta
ponia iJ. Petravičienė, kuri su
savo

vyru

Steponu

gyvena

Phoenix lietuviai jau nro p .Gc ii;; mieste, an: aukšto kai
seno bendradarbiavo tarpu no, nuo kurio matyti visas
savy:
turėdavo
susiėjimus P*" įbestas. Prie namų yra pasta,
u, ,
vaciuce bu uose, niknikm- tnr
iz„: ../. J
a P

► l:uo:e. Kai jau jų susidarė di
dėsnis būrys, prieš keletą me
tų jie susiorganizavo į savo klu
bą. Vienas iš pirmųjų organi
zatorių buvo Don Kezes, suma
nus, čia gimęs lietuvis. Jis su
būrė visus tuo metu žinomus
lietuvius į atskirą organizaci
ją, kurią pavadino Lithuanian
* American Club. Jo iniciatyva
buvo paruošti klubo įstatai, or
*ganizacija įteisinta.

Vėliau, naujai išrinktas klu
bo pirm. Vytautas Mozūraitis
(Mozart) parodė daug inicia
tyvos ir sumanumo, nupirkda
mas šiaurinėje miesto dalyje 5
akrus žemės būsimai klubo sa
lės statybai. Jo vadovaujamas
klubas ėmėsi to darbo su di
deliu pasišventimu. Jis ir jo pa
*.gelbininkai Antanas Ignotas su
rinko nemažą pinigų sumą tos
salės statybai. Prie jų prisidėjo
ir kiti nariai, ir namų statyba
pasivarė sparčiai į priekį. Sa
lės statyba užsitęsė apie me
tus laiko; darbas vyko ir su
samdyta pagalba ir talkos bū
du. Pagaliau pastatas buvo bai
gtas, tik dar reikėjo jį įreng^ti. Ir čia vėl reikėjo parodyti
daug energijos sukelti pinigų
įrengti virtuvei, barui ir ki
tiems vidaus reikalams. Paga
liau 1967-8 žiemą salė buvo
pradėta naudoti susiėjimams.

- .
,
-v'a-; nukstas

“Lietuvos istorija”,

, .
kryžius, nakt,
1

’i ii apšviestas, kuris mato
už daueglio mylių. Petravim priklauso visa kalno vir
šūnė.
’ rezidencija yra lyg kokia
u:";ni pilis. Ji saugojama milnų sargų — didžiųjų Saguaro
ka’ tusų ir didelio vilko. Į tą
pilaitę nelengvai neįeisi, yra ge
ležiniai vartai ir status lekiąs—
lyg pilies pylimas. Pilaitę puošia
kaktusai, palmės. Pavasario ir
rudens metu gėlės ir žalumy
nai Pilies vidus irgi puošnus:
viduie reti baldai, namo centre
— kaminas iš retų ir brangių
kalnu akmenų. Neseniai pilai
tėje buvo didelė šventė. Buvo
suruoštas priėmimas sūnui, ku
ris buvo su savo dukrele ir
žmona atsilankę iš Chicagos.
Jis yra ne tik chemijos inži
nierius, bet ir teisės doktoran
tas. Tėvai labai džiaugėsi susi
mi

a. Joną Verbiejų pažinau
1945 m. vasarą, kai po Dresderiu bombardavimo daugelis pašt. ninku apleido tą vietovę ir to
liau pasitraukė į vakarus, tuo
met netoli Frankfurto, prie Mai
no upės, "Sugriautame Hanau
mieste organizavosi didžiausia
visoje amerikiečių zonoje lietu
vių stovykla. Jų tarpe buvo at
vykusių ir apie 50 buvusių Lie
tuvoje Pašto žinybos tarnauto
jų, .kurie tuojau pradėjo orga
nizuoti pašto susižinojimą, pra
dedant ‘nuo reikalingiausio da
lyko — estafetinio pašto ir sa
vųjų paieškojimo, nes II Pas.
karas jau buvo pasibaigęs ir bet
koks telefoninis ryšis ar pašto
ryšis buvo visiškai nutrūkęs.
Tą darbą visoje Vokietijoje pra
dėjo buv. pašto tarnautojai. Vė
laukę mielo svečio.
liau buvo įsteigti stovykliniai
PAVERGTŲJŲ MINĖJIMAS paštai, kurie daugumoje buvo
Pavergtų tautų minėjimas jų tvarkomi.
Phoenixe įvyko liepos 24 d. uJonas Verbiejus yra buvęs
niversiteto gražioje auditorijo Kaišiadorių pašto valdininku,
je, dalyvaujant aukštiems sve Žąslių pašto viršininku. Kurį
čiams ir įvairių tautybių atsto
i laiką ėjo Jonavos pašto virši
vams.
ninko pareigus. Prie vokiečių
Iškilmingai scenoje pasirodė okupacijos dirbo Kauno pašte
vėliavų paradas, lydimas spalir paskutiniu metu — Mažeikių
vingų,
rūbais. ,apsi. TIs- ten
x
b . tautiniais
, ,
,
apylinkėje.
jam teko iš
rengusių, palydovų, grojant kaJ
tingoje, turėjo kasti
apkasus,
riškam orkestrui. Išsirikiavo avykti į tremtį, bet pakelyje, Kre
pie 20 vėliavų: ukrainiečių, lie
tuvių, latvių, estų, kroatų, ser Vėliau gyveno Berlyne, iki ap
bų, kiniečių, lenkų, vokiečių ir sistojo su kitais paštininkais
Dresdene ir įsijungė į pašto
t. t.
Minėjimą atidarė gabus ir darbą. Čia pergyveno miesto
energingas pirm. ukrainietis sugriovimą ir jo apleidimą,

Pirmas naujoje savoje salėje
didesnis parengimas buvo 1968
metų vasario 16 d. minėjimas.
Salė pasipuošė tautinėmis vė” liavėlėmis ir kitais ženklais.
^Vėliau, prieš Velykas toje sa
lėje buvo suruoštas vysk. V. inž. W. Czepiwskyj. Kun. F. B.
Blizgio priėmimas, o birželio Brunton kalbėjo invokaciją.
9 d. joje buvo atlaikytos pir-i
mosios lietuviškos .Mišios.
’ Arizonos gub. J. Williams per
skaitė proklamaciją. Šen. GoldPhoenix lietuviai dabar di- water pasakė gražią ir įdomią
džiuojasi savo klubu, erdvia kalbą, jis didžiavosi esąs iš Lensale. Ir daug didesnės lietuvių kijos emigrantų, kurių šeimos
kolonijos jiems tos salės galė- buvo komunistų sunaikintos.
tų pavydėti.
Jis visą gyvenimą kovojo už
teisybę ir žmogaus laisvę.
Klubo nąriai taip pat labai
ir kiti geri kalbėtojai:
' didžiuojasi ir savo dabartiniu J. Buvo
Murphy, pulk. Koen, kun.
pirmininku Antanu Ignotu, ku
ris net perdaug yra savo klu lt. pulk. M. Keynold ir kiti.
Jie visi yra Pavergtų tautų
bui pasiaukavęs. Jis jam ati
k-to
garbės nariai, Arizonos se
duoda savo kūną ir sielą. Kar
natoriai.
Kongresmanai ir kiti
tu su savo žmonele jie kruta
aukšti
pareigūnai
yra aktyvūs
kaip bitelės, dirba, rūpinasi, vi
ir
daug
padeda
kovai
prieš ko
sus kviečia, maloniai sutinka,1
munizmą.
kiekvieną pakalbina, iš savo
Antroji dsiis buvo tikrai gy
vaišina. Jie abu labai mieli vi
va
ir įdomi. Koncertavo aviaci
siems, visų yra laikomi pagar
jos
orkestras, šokėjai pašoko
boje, nes yra tikrai pasišventę,
vengrų,
ukrainiečių ir lenkų šo
socialūs.
kius.
Dabartinė klubo valdyba yra
Dalyvių salėje buvo virš tūks
tokio sąstato: pirm. — Ant. Ig tančio, jų tarpe buvo ir lietuvių.
notas, vicepirm. — Vyt. Mozū- Visi buvo patenkinti gražiai su
^•aitis, sekr. — Felicija Kezes, organizuotu minėjimu ir klau
kas. — Justinas Šaulys, fin. sinėjo apie ateinančių metų mi
sekret. — Helen Sutherlin, pa nėjimą.
tikėtiniai: St. Pudinas, Edv.
KRIKŠTYNOS
Gozauskas ir Bemard Green,
tvarkos prižiūrėtojas: Romual Rugpiūčio 10 d. šv. Kotrynos
das Stasiūnas.
bažnyčioje buvo pakrikštyta

A.

Jis buvo gimęs Petrapily. Ku
rį laiką gyveno ir mokėsi Toms
ke, Sibire. Grįžęs į Lietuvą vi
są laiką išdirbo Pašto valdybos
žinioje, eidamas įvairias parei
gas. Jau buvo sulaukęs 65 m.
amžiaus. Mėgo linksmą gyveni
mą ir turėjo humoro gabumų,
kritiškų pastabų kitiems ir sau

Romano ir Loretos Vainauskų
dukrelė Anastazijos Marijos
vardu. Jie turi sūnelį Adomą
6 metų ir Morkų 3 metų. Lore
ta yra gimusi Detroite, bet vi
sad namie ir su vaikais kalba
tik lietuviškai. Gražus pavyzdys
jaunesniajai l’et. kartai.
ATOSTOGOS
R. C. Stasiūnai grįžo atosto
gavę Texas. J. ir D. Vyšniaus
kai grįžo iš Rochesterio, aplan
kę tėvus. P. Šauliai išvyko ato
stogų.
J. R.
— Nėra geresnio pamokslinin
ko už skruzdę, o ji nieko nesako.
— Frariklvn.
— Žmogus niekieno nėra taip
apgaunamas kaip savęs paties. Lord Greville.

Amerikoje dirbo Burlington
prekių stotyje. Jį atjautė kiti
jo bendradarbiai. Gyveno Brigh
ton Parko lietuvių kolonijoje.
Jau pusė metų kai nedirbo. Buvo užgautas pravažiuojančios
mašinos, tačiau mirė nuo kitos
ligos. Prieš keletą metų buvo
vedęs Mariją Bagdanavičiūtę.
Lietuvoje paliko brolį ir tris se
seris. Turėjo grupinę darbovie
tės apdraudą.
Velionies laidojimu rūpinosi
jo žmona Marija ir paštininkas
Julius Pocius, buv. Jonavos ir
Pilviškių pašto tarnautojas, jo
artimais (kolega ir kaimynas.
Buvo pašarvotas Bieliūno kop
lyčioje. Mirtis jį ištiko rugpiū
čio 16 d., po visų religinių ap
eigų, buvo palydėtas į amžino
poilsio vietą — kapines. Kop
lyčioje jį lankė artimieji, darbo
vietės bendradarbiai, kurie pa
dėjo vainikus ir gėles, jo gar
bingam atminimui ir pagerbiniui.
Kapuose man teko pasakyti
atsisveikinimo žodį. Karsto nešėJais buv0: J- Tijūnas, J. Poc^us>
Gintneris, B. Dundulis,
K. Panuškis ir Br. Sedleckas.
Pietūs įvyko 68 ir Pulaski St.
restorane. Dalyvavo visi velio
nies palydovai. Paštininkai
neteko vėl vieno savo nario. Jį

tai vien ntėl's piln.is L et u vos isto
rijos, vadovei s ir I tuanist nių mo
kyklų visumų klasėm-. ir . tėvams,
nuimtiems va kus siųiažindinti su
Lietuvos praeitim namuose. Knygoj
mūsų krašto praeitis parodoma
nuc žiliausios senovės iki mūsų
dienų. Paša lojimus lengvus, du
rnus ir metodingas, iliustruotus ir
istoriniais paveikslais, ir istorinių
dokumentų ištraukomis. Daug že
mėlapių, uždavinių sąsiuvinis. Kny
ga atspausta gerame popieriuje,
kietuose viršeliuose, virš 400 psl.,
kaina $6.00, gaunama

DRAUGAS, antradienis, 1968 m. rugsėjų mėn. 3 d,

7

A. -j- A.
CH. DR. VIKTORUI JAS A Č?UI

mirus, žmoną p. ELENĄ JASAITIENĘ, dukrą, m?no
mielą draugę, JURGITĄ KOVIENĘ ir jos šeimą, sunn. major3 EDVARDĄ TAStAITJ su šeima nuoširdž'ai
užjaučiame ir kartu liūdime.
Aldona ir Vytautas Mauruč tl

DRAUGAS
4545 West 63rd Street,
Chieago, Illinois 60620

Į kosminio amžiaus
aušrą
Jau išėjo iš spaudos prof
Antano Ramūno knyga

“IS SUTEMŲ
AUŠRĄ”
Autorius, atsiremdamas j pra
eitį. gvildena lietuvio, Lietuvos
Europos ir pasaulio tragišką liki
mą, atskleisdamas nūn auštančio
kosminio amžiaus viziją
Veikalas — 454 pusi Gaunamas j
Drauge. Kaina — $6.
Illinois State gyventojai prie kainos
turi pridėti 5% taksų.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE Fl’K ERA L HOME
TRYS

MODERNIOS

KOPLYČIOS

2533 West 7lsl Street

Tel. GR 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero

Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE

STATYTI

AUTOMOBILIAMS

E U D E I K I S

A. -Į- A.

KUN. DR. VLADUI GORUI mirus,
skausmo prislėgtai jo seseriai MARIJAI ir

artimiesiems reiškiu gilią užuojautą.
Jonas Kartis

LAIDOTUVIŲ

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

A.-J-A. ONA JUZAITIS

&UŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELIHYČIA

PAGAL TĖVUS ŠNIEŠKUS
Gyveno 3249 So. Green Street, Chieago, Illinois.
Mirė 1968 m. rugpiūčio 30 d. 2:45 vai. po pietų.
Gimusi Wilkes Barre, Pennsyvania.
Paliko nuliūdę: vyras Juozapas, duktė Lorraine Walls,
žentas Clifford, sūnus William Rosewell, marti Lueille, anūkas
Jonas Nowacki, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Dariaus-Girėno Post No. 271 A. L, Auxiliary,
Liet. Moterų dr-jai Apšvieta, vice pirmininkė Lietuvių Moterų
Piliečių Lygos, Brighton Park Moterų Klubui, Žemaičių Kul
tūros Klubui, Suvalkiečių dr-jai, Lietuvių Demokratų Klubui
ir Bridgeporto Namų Savininkų Draugijai.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje. 3307 S.
Lituanica Avenue. Trečiadienį, rūgs. 4 d,, 8:30 vai. ryto bus
lydima iš koplyčios į Sv. Jurgio parap. bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus nulydėta į kapines.
Visi a. a. Onos Juzaitis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka: Vyras, duktė, sūnus, žentas, marti, anūkas
ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips', Tel. YArds 7-3401.

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

2443 West 63rd St., Chieago, III.
Telef. PRospect 8-0833

—

PRospect 8-0834

ARKITE DABAR TIESIOG NUO
M R, N E L S 0 M
SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams .*lanų
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių

Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas

SONATOS IR FUGOS
SUSITIKIMAI

SU ČIURLIONIU

Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūrybinį dialogą su Čiur
lioniu ir jo pasauliu, liesdamas esmines būties ir lietuviškosios dva
sios gelmių problemas
Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys, estetiškai
įrištas į drobėm viršelius ir papuoštas dviejų spalvų aplanku, pieštu
dail Vytauto O. Virkau, kuris Čiurlionio paveikslų detalėmis yra
padaręs ir iliustracines rinkinio kompozicijas Dėl savo puošnaus
išleidimo knyga yra puiki dovana įvairiomis progomis

Rinkinys gaunamas „Drauge“ ir pas knygų platintojus, kaina
$5 00. Ta pačia proga įsigytina ir 1964 metais Kazio Bradūno pre
mijuotoji knyga SIDABRINES KAMANOS, kaina $2.00
Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksu.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SUNOS
2424 W. 69th STREET
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpubllc 7-1218
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. YArds 7-8401

3307 S. LITUANICA AVĖ.

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS

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% taksų.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chieago, Illinois 60629
Trys astronautai amerikiečiai (iš k.): Donn F. Eisele. W. M. Schirr jr. ir W. Cunnigham lapkričio mė
nesį ruošiasi skristi Apollo kapsulėje, šis žygis yra ruošiamos kelionės į mėnulį plane.

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

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 Avė., CICERO, 1LL._______ Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus
7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL.

Tel. 636-2320
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CHICAGOS ŽINIOS

IS ARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

— L. Žurnalistų s-gos centro
valdybos rugpiūčio 23 d. posė
X Šiluvos Marijos atlaidai, ( dyje priimti nariais į sąjungą
procesija ir pamaldos už lietu ir įtraukti į centrinį skyrių:
vių tautą įvyks rugsėjo 8 d. 3 Domas Penikas (New Yorkas),
Petrušaihs
(Racine,
vai. p. p. Katalikiškos organi Petras
Wis.),
Matas
Zujus
(
“Garso’
zacijos su savo vėliavomis ir
redaktorius),
Marija
Aukštaitė
pavieniai asmenys renkasi 2:30
p.p. Marijos aukštesniosios mo (Torontas), Antanas Diržys
kyklos kieme (68 * Califomia). I (New Yorkas), Pranas PusdešProcesijai vadovaus ir palaimi ris (Australija), Balys Raugas
nimą suteiks vyskupas V. Briz- i (New Jersey), Juozas Mikalčius
gys. Pamokslą sakys kun. dr. j (Argentina), dr. Martynas AniJ. Vaišnora, M. I. C. Kviečiame sas (Torontas) ir Sigitas Prane
visus lietuvius dalyvauti. Iškil kūnas (Torontas). šiuo metu
mes organizuoja ALR Katalikų Į centrinis skyrius turi 30 narių
federacijos Chicagos apskritis. ir sąjungos kartotekoje viso
X LB Chicagos apygardos 185. Į centro valdybos išleistą
deklaraciją iki šiol atsiliepė
valdyba rugsėjo 29 d. Marijos
apie 20% narių: laiškais, sumo
aukšt. mokyklos salėje rengia
kėdami nario mokestį už 3 me
literatūros vakarą. Yra pasiža
tus arba prisiųsdami paramą
dėję atvykti keturi didieji rašy
žurnalistų
metraščiui leisti.
tojai, kurie lietuvių labai mė
Stambiausia
parama
gauta 50
giami: B. Brazdž'onis, A. Gus
dol.
Centro
valdyba
tiki, kad
taitis, St. Santvaras ir P. An
po vasaros atostogų ir karščių
driušis. Tokio vakaro susidomė
į deklaraciją atsilieps daugiau
jimas yra labai didelis.
spaudos žmonių.
X Kun. J. Margis, MIC, Ar
— Dr. S. A. Bačkis rugpiū
gentinos LB delegatas PLB čio 23 d. Annapolyje, Md.,
seime, po seimo atvyko į Chi- prie Lietuvos ąžuolo
pasakė
cagą ir porai dienų apsistojo tė kalbą minėjime, kurį surengė
vų marijonų namuose prie Drau Baltimorės lietuvių d-jų tary
go. Jis norėtų šį trečiadienį, rug ba. Savo žodyje kalbėtojas pa
sėjo 4 d., 7:30 vai. vak. susi stebėjo: “Sovietų Sąjungos ir
tikti su Argentinoje gyvenusiais jos kelių satelitų žygis, už
lietuviais. Susitikimas bus tė imant Čekoslovakiją, atvėrė pa
vų marijonų salėje, 6336 So. sauliui akis ir dar kartą paro
Kilbourn Avė., tel. PO 7-1687. dė, kad Maskvos vyriausybė
x Balfo gegužinė - piknikas nesilaiko jokių moralinių ir tei
1969 m. įvyks birželio 15 d. Bu sinių nuostatų. Ji vadovaujasi
čo sode, Willow Springs, III. Lie tik brutališka jėga, niekšišku
tuvių visuomenė prašoma tą die melu, klasta ir apgaule, šiuo
ną susilaikyti nuo didesnių pa žygiu — Maskva įvykdė naują,
rengimų ir savo atsilankymu pakartotiną, rafinuotai ir slap
tai paruoštą nusikaltimą prieš
paremti šalpos reikalus.
civilizuotą pasaulį.
X Cicero L. Bendruomenė Šių minčių vedini, mes šian
veikia lietuvių tautos kovos me dieną lankydami Lietuvos Ąžuo
tų ženkle. Rengia 'Tautos šven lą Marylando valstijos sostinė
tės minėjimą: Nepriklausomos je, Annapolyje, prie šios Vals
Lietuvos ir Mažosios lietuvos tijos Rūmų, su ypatingu susi
pašto ženklų, ordinų ir monetų kaupimu reiškiame dėkingumą
parodą. Parodą
organizuoja: šios valstijos gyventojams, jų
J. Baužys, mokyt. J. Kreivėnas, rinktiems atstovams, valdžiai
eksponatus skolina Br. Kviklys ir Marylando Gubernatoriui,
ir kt. Šventė ir paroda įvyks
kad nuo 1935 m. šioje valstijo
rugsėjo mėn. 14 ir 15 dienomis,
je Vasario šešioliktoji skelbia
Šv. Antano parapijos salėje, Ci
švente ir JAV vėliavos iš
cere. Minėjimą organizuoja ir ma
keliamos prie valdiškų valsti
parodą globoja Cicero L. B.
jos pastatų Lietuvos garbei.
Apylinkės valdyba.
Tai didingas lietuvių laimėji
X “Draugui” siųsdami pre mas Lietuvos labui ypačiai p.
numeratą atsiuntė aukų S. Gel- V. Laukaičio dėka. Lietuvos
dy — 4 dol., po 2 dol. A. Masiu Ąžuolas, atvežtas iš Lietuvos
lis ir J. Sakalas. Dienraščio lei-Į Baltimoriečių lietuvių iniciatyva
dėjai dėkoja už paramą.
ir velionio ministerio P. ŽadeiX Aktorius J. Valantinas iš kio rūpesčiu, ir pasodintas An
pildys meninės programos dalį napolyje 1936 m. gegužės mėn,.
Tautos dienos Šventėje Cicere. prie Marylando valstijos rūmų
Minėjimas įvyks š. m. rugsėjo velionio P. Žadeikio, teisėjo V.
14 d. 7 v. v. Šv. Antano para Laukaičio, Baltimorės Lietuvių
pijos salėje. Šventę organizuo tarybos valdybos ir kitų lietu
ja Cicero LB apylinkės valdyba. vių — yra šaunus Lietuvių dė
kingumo simbolis Marylando
X A. Zailskas, nuoširdus ben- gubernatoriui, šios valstijos vai
druomenininkas, yra pakviestas džiai, įstatymdavystės rūmams
i Cicero LB apylinkės valdybą, bei visiems marylandiečiams.
kaip valdybos narys ir jau eina Būdami čia šiandieną — mes
pareigas.
atiduodame pagarbą ne tik šios
valstijos
vadovybei, ibet kartu
X J. Breivė, veiklus visuome
ir
visiems
lietuviams, kurie at
nininkas ir Cicero LB apylinkės
valdybos narys, yra išvykęs į liko didelį darbą geriems ry
Europą, šiuo metu vieši Luxem šiams tarp JAV ir Lietuvos su
stiprinti.
burge.
X Cicero Šv. Antano parap.
mokykla mokslo metus pradeda
rugsėjo 4 d.
Premijuotoji

BRONIAUS ZUMERIO knyga

Dabarties sutemose
yra intelektualiai ir kartu papras
tai parašytas veikalas
Knygos
įvade Aloyzas Baronas rašo: “Kny
ga bus miela skaityti kiekvienam
kuriam pabosta nuolatinis skubėji
mas nuo at n ai pokalbiai apie me
džiagą ir įtempimas siekiant vis
didesnio užsltikrinimo žemėje.
Aplankas P. Jurkaus. 188 psl.,
kaina 2 50 dol. Išleido Lietuviškos
knygos klubas. Galima įsigyti
“Drauge“ asmeniškai ar paštu.
Illinois State gyventojai prie kainos
tari pridėti 5% taksu.

bilių pastatymo vietovė prie
Soldier Field. Ten pernai pasta
tyta 328,150 automobilių.
PARDAVĖ ŽURNALĄ
Jubilee žurnalas, paskutiniu
metu leidžiamas Herder and
Herder kompanijos, šiomis die
nomis buvo nupirktas katalikų
mėnraščio U. S. Catholic, tėvų
klaretijonų leidžiamo Chicagoje.
Pirma jungtinė laida išeis spa
MUZIEJAUS SUKAKTIS
lio mėn.
Chicagos Field muziejus, prie
GOLFO AIKŠTĖS
Roosevelt rd. ir Lake č'hore dr.,
Pernai 192,484 asmenys pa
rūgs. 27 d. pradės švęsti 75 me
tų sukaktį. Metų eigoje duos sinaudojo keturiomis parkų
įdomių programų, į kurias įėji distrikto užlaikomomis viešomis
golfo aikštėmis. Marąuette par
mas nemokamas.
ko aikšte pasinaudojo 54,024;
AUTOMOBILIŲ PASTATY Lincoln parko 53,099; Columbus
MAS
parko 45,494 ir Jackson parko
Chicagos parkų distriktas 39,867.
praneša, kad pernai Grant par
UŽĖMĖ VAIRUOTOJŲ
ko šiauriniame garaže pastaty
UNIJĄ
ta 1,561,719 automobilių, o pie
Amalgamated 'Transit unijos
tiniame pastatyta 971,276. Par
tarptautinės
tarybos patikėtinis
kų distrikto žinioje yra automoperėmė valdymą vietinio CTA
susisiekimo autobusų vairuoto
gistracija. Tą dieną ir tomis jų 241 lokalo skyriaus. John
valandomis turi persiregistruo Rowland iš St. Louis prašė, kad
ti visi senieji (t. y. šią mokyk vairuotojai tuojau grįžtų dar
lą jau lankę) mokiniai, šios pa ban. Jeigu negrįžtų, jis pareiš
reigos atidėliojimas trukdo nor kė, ikad pagal taisykles randa
malų mokyklos darbą ir sąra mas unijos konstitucijoje jie
šų sudarinėjimą. Pageidauja bus kaltinami išardę unijos pro
ma, kad tą dieną būtų sumo cedūras ir bandę sužlugdyti lo
kėtas bent pirmojo pusmečio kalų 241.
mokestis.
NIXONAS ATVAŽIUOJA
9 vai. 30 min. prasideda pa
Respublikonų
partijos kandi
taisų egzaminai, vasaros dariau
patikrinimas ir naujųjų moki datas į prezidentus Richand Ninių priėmimas. Naujiems moki xon trečiadienį atvyksta Chiniams iš anksto nereikia siųsti cagon, kur dalyvaus automobi
jokių prašymų. Priėmimo sąly lių motorkadoje miesto centre
gos labai paprastos. Baigę pra Į ir vėliau pasirodys televizijoje.
dinės mokyklos 8 skyrius su li Sekančią dieną išvyksta į vaka
tuanistinėmis pamokomis į 5 rus.
kl. priimami be egzaminų. Ne UŽBAIGĖ TAKSIŲ STREIKĄ
baigę prad. mokyklos turi lai Užsibaigus demokratų kon
kyti egzaminus iš prad. mokyk vencijai Chicagoje, kada ypatiinlos kurso: rašomas diktantas,
gai atjausta susisiekimo šluba
atpasakojimas, tikrinimas mo vimas
dėl CTA autobusų vairuo
kėjimas skaityti.
tojų ir taksi vairuotojų streikų,
Stoją į 6 kl. turi laikyti dau baigėsi taksi vairūotojų strei
giau egzaminų: lietuvių k. (dik kas. Nauju kontraktu taksi vai
tantas ir atpasakojimas), liet. ruotojai gaus didesnę algą ir di
literatūros (tautosaka), Lietu desnį procentą uždirbtų pinigų.
vos istorijos (iki Švitrigailos),
PRAŠALINO 22 NEGRUS
Lietuvos geografijos (Lietuvos
miestai ir upės).
CTA susisiekimas prašalino
Norint gauti daugiau infor 22 streikuojančius negrus aumacijų, reikia skambinti darbo tobusų vairuotojus, gąsdinusius
dienomis mokyklos direktoriui kitus smurto veiksmais ir su
tel.
735-9790,
o vakarais dariusius nuostolius OTA nuo
LU 5-2629.
savybei.

CHICAGOS PARKAI
Chicagos parkų distrikto ži
nioje yra 438 parkai, iš viso
6,909 akrai. Pernai parkais pa
sinaudojo 59,389,594 asmenys.
Pernai parko distrikto paplūdi
miais pasinaudojo 9,724,000 as
menų. Paplūdimių sargai išgel
bėjo 372 asmenis nuo pasken
dimo.

Dalis svečių, dalyvavusių John A. Gronouski, buvusio Pašto dep-to vadovo ir ambasadoriaus Lenkijoje,
priėmime rugpiūčio 24 d. M. ir A. Rudžių namuose ir Radio forume. J. Gronouski yra antikomunistinis
kovotojas ir Lenkijoje gerai susipažinęs su komunistų “išlaisvinimo“ politika. Pereitą šeštadienį jis kalbė
jo A. Rudžio vadovaujame Radio forume. Jis taip pat remia Lietuvos sukaktuvinio pašto ženklo išlei
dimo pastangas, Nuotraukoje iš kairės į dešinę pirmoj eilėj — Oželienė, K. Oželis, ponia Gronouski,
John A. Gronouski ir dr. P. Grigaitis; antroj eilėj — V. Kasniūnas, kan. V. Zakarauskas, P. Taurienė ir
dr. V. Tauras.

CHICAGOJ IK APUINKliSl
SENATORIUS DIRKSENAS
APIE LIETUVIUS
Pirminių rinkimų metu sena
torius Dirksenas yra pareiškęs:
“Aš noriu padėkoti lietuvių
amerikiečių visuomenei už pa
rodytą parėmimą pirminiuose
rinkimuose. Lietuvių — ameri
kiečių politinė nuovoka yra pri
skirtina jau vien tiktai dėl jų
tęsiamų pastangų kovoje už
laisvą Lietuvą. Kaip jau žinote,
aš esu giliai įsispareigojęs dirb
ti Lietuvos nepriklausomybės
atstatymui ir dėlto visada esu
laimingas. Tarptautinių įvykių
raida diktuoja atsargumą, bet

mūsų įsipareigojimas šiam tiks
lui reikalauja galingos drąsos.
Mes turime neleisti Lietuvos
tarptautinės legalios poziejos
pranykimo. Taip pat turime tęs
ti darbą lietuvių ekonominei
būklei už Geležinės uždangos
pagerbti ir sustiprinti jų tau
tiškumo jausmą bei orientavi
mąsi Vakarų pusėn: Jūsų pasiū
lymai ir mintys mūsų bendram
tikslui yra visados laukiami,
nes jūs geriausiai žinote, ko rei
kia Lietuvai”.
MOKSLO METŲ PRADŽIA
ROSELANDE

nės ligi 11 vai. vak.
Studentų priėmimo vakarą
globoja (pinigais ir darbu) Lie
tuvių Bendruomenės Chicagos
apygardos valdyba, kuriai šiuo
metu pirmininkauja Andrius
Juškevičius. Už tą švietimui
reikšmingą darbą Institutas
Bendruomenės apygardai reiš
kia nuoširdžią padėką.
PIJ

t
•

*

*

ADORACIJA UŽ
DVASIŠKIJĄ
Per visą rugsėjo mėnesį Naiktinės adoracijos būrelis melsis
į Šv. Dvasią už dvasiškiją.
»
Kviečia visus narius ir kitus
Roselando Lituanistinės mo lietuvius jungtis maldoje ir šv.
kyklos mokslo metai pradeda Mišių aukoje, kurios bus laiko
mi rugsėjo mėn. 7 d. (šeštadie mos kasdien Romoje, šv. Kazipijos bažnyčios išorę. Bažnyčios nį). Tą dieną visi vaikučiai ren miero lietuvių kolegijoje, per
išorę. Bažnyčios bokštas ir var kasi Visų šventųjų parapijos Ivisą rugsėjo mėnesį. Labiausiai
pine sutvarkyta. Bažnyčios fasa mokykloje, 10806 S. Wabash prašome melstis už lietuvius ku
do kolonos papuoštos keramika Av., Roselande. Bus mokinių nigus, vienuolius ir seseles, kad
ir dailiais kapiteliais. Lietuviai registracija, mokslo priemonių jie visi ir toliau išliktų tvirti
parapiečiai didžiuojasi savo baž paskirstymas ir iki 1 vai. p. p. savo pašaukime ir sėkmingai
nyčia ir savo dailininku, kuris pamokos.
darbuotųsi Kristaus tarnyboje.
pakeitė visą V. Zelinos priemies
Mokykloje veikia parengia
FRANK D. SAVICKO
čio vaizdą.
masis ir aštuoni pradžios mo
PERRINKIMUI
Į ILLINOIS
kyklos skyriai. Laikomasi Lie
ATSTOVŲ
RŪMUS
ITALIJOJE
tuvių Bendruomenės nustatytos
_ Kun. P. Urbaitis, SDB, In programos. Mokiniai priimami Rugpiūčio 23 d. Vyto Uznio
stituto Salesiano Lituano Cas- nuo 5 metų amžiaus. Norintieji namuose, 3752 West 69 St., įvy
telnuovo Don Bosco, Asti, Italy, iš anksto mokinius užregistruo ko steigiamasis susirinkimas
rašo: “Norėčiau gauti pirki ti, ar gauti smulkesnių infor komitetui sudaryti Frank Savic
mui, pasiskolinimui ar dovanai macijų, prašomi skambinti mo kui perrinkti į Illinois Atstovų
sekančias knygas: (The Good kyklos vedėjai M. Peteraitienei rūmus.
Earth) “Geroji žemė”, autorė I— LU 5-7933 arba Tėvų Komi šiame posėdyje į komiteto
Pearl IS. Buck, Petro Cvirkos teto pirmininlkui Dr. Pr. Sutkui. pirmininko postą išrinktas dr.
J. Jerome, Lietuvių Prekybos
sulietuvinta. 2. Ali men are — SY 8-3733.
rūmų
prezidentas, vicepirminin
Brothers” (du tomai) autorius
STUDENTŲ PRIĖMIMO
kais
—
John Evans, dr. K. Šid
— Shui Hu Ohuan, Pearl S.
AKTAS
lauskas,
brokeris J. Bacevičius,
Buck versta iš kinų į anglų
Pedagoginis
Lituanistikos
In

vykdomuoju
sekretorium arch.
kalbą, Grove Press Ine., N. Y.
stitutas,
veikiąs
Chicagoje,
jung
A.
Kerelis,
kurio
kabinete bus
1933, 1937 m. laidos.
damasis į bendrąją Lietuvos komiteto raštinė, 6155 West 71
Laisvės Kovos metų programą, St., Chicago, III. 60629. Tel.
VOKIETIJOJ
Liet. Katalikų federacijos kongresui rengti komitetas:. Iš k. į deš.: dr.
naujuosius mokslo metus pra 471-1770
— “Jaunimo Žodis” (Vokieti deda viešu naujųjų studentų Ten pat buvo sudaryta spau P. Jokubka, A Povilaitis, R. Gražulis, D. Žilienė, dr. J. Jerome, Liet.
jos lietuviškojo jaunimo laikraš priėmimo aktu, kuriuo siekia dos komisija, kurios pirm.— St. Kat. fed. cv. pirm. K. Kleiva, kun. J. Savukynas, MIC, ir J. Evans.
Nuotr. Ad. Vilušio
čio nr. 3 išėjo iš spaudos. Lei ma pabrėžti Laisvės Kovos me Džiugas, A. Gintneris, Pr. Šulas
džia VLB jaunimo sekcija. Laik tų istorinę dvasią, o tuo pačiu ir vyčių atstovė, kurios pavar
raštėlis iliustruotas, jame telpa ir mūsų priaugančios šviesuo dė bus vėliau pateikta..
įvairių straipsnių. “Jaunimo menės ryžtas lituanistiniam mo Sudaryta viešųjų reikalų ko
Žodį” leidžia VLB jaunimo sek kslui bei ateities švietimo dar misija, kurion kviečiami spau
cija ir rėmėjai. Redaguoja: V. bui. Su minėtais tikslais Šiuo dos, radijo ir televizijos atsto
Bartusevičius, K. Brazaitienė, metu sutampa ir Pedagoginio vai.
V. Brazaitis ir K. Dikšaitis. Lituanistikos Instituto
darbo Pinigams telkti sudarytas spe
BRAZILIJOJ
Adresas: “Jaunimo Žodis”, 684 dešimtmetis.
cialus priėmimo komitetas, ku— Dail. Antanas Navickas iš Lampertheim - Huettenfeld, Li- Naujųjų studentų priėmimo rin išrinkti Bruno Gramontas,
gražino S. Paulo lietuvių para- tauisches Gymnasium.
i N T E R E S T
aktas bus rugsėjo 14, šeštadie Vyto Uznis, Jonas Jonikas, L.
Paukšta,
Vyto
Kontrimas
ir
L.
nį, 6 vai. vak., Jaunimo Centro
ON SAVINGS
Apranas.
didžiojoje salėje.
Akte kviečiami dalyvauti visi Visi pakviestieji laiškais ir žo
Member Tedera] Reserve Syotem
Member Tedera! Depoait rnoura’ftce Corporation
čikagiškiai Instituto studentai, džiu bus komiteto direktoriai,
lektoriai, Instituto rėmėjai ir kurių tarpe yra A. Brazis, teis.
lietuviškoji visuomenė. Gausus A. Wells, dr. P. Jokubka ir kt.;
visuomenės dalyvavimas būtų jų pavardes paskelbsime vėliau..
akivaizdus įrodymas, kokios tau
Pr.
tinės užuovėjos klimate naujie
siems studentams teks ruoštis MOKSLO METŲ PRADŽIA
63rd and Western Avenue
mokytojo, laikraštininko bei CHICAGOS AUKŠT. LIT.
MOKYKLOJE
kultūrininko darbui.
šiokiam
GRovehill 6 - 5100
darbui šiais metais jau pasiry Chicagos Aukštesnioji Litua
Open Thurs. night. Open Sat. ’til 2:00 p
žo 47.
nistikos mokykla,
veikianti Free varkmg
Po studentų priėmimo akto Jaunimo centre (5620 S. ClareBūrelis jaunų lietuvių atvyko apžiūrėti dail. M. Stankūnienės dailės toje pat salėje bus šokiai, ku
mont Avė.), mokslo metus pra
kūrinių parodos, vykstančios Balzeko kultūros muziejuje. Iš k. į d.:
riems
grieš
šokių
muzikos
or

deda
rugsėjo 7 d. Nuo 9 vai. r.
J Bradūnas. dail. M. Stankūnienė, Naras, D. Dailidė, R. Balzekas ir
kestras,
ir
veiks
kelios
svetai

iki
12
vai. senųjų mokinių re- Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.
St. Balzekas.
Nuotr. J, Kasa,kaičių

4%

Marquette National Bank

