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LIETUVIŲ MEMORANDUMAS TARPTAUTINĖS 

PARLAMENTARŲ SĄJUNGOS NARIAMS
MILŽINIŠKI EKONOMINIAI 

NL'OSTOLIAI ČEKOSLOVAKIJOJ
CHICAGA. — 1968 m. rug

sėjo 5-13 d. P. Amerikoje, Li
ma, Peru, įvyksta Tarptauti
nės Parlamentarų s-gos (Inter- 
parliamentary Union) suvažia
vimas. Unijos suvažiavime Jung 
tinės Amerikos Valstybės at
stovaus dvylika kongresmanų: 
A. Pirnie (N. Y.), E. R. Adair 
(Ind.), J. J. Rhodes (Ariz.), R. 
McClory (Illinois), E. J. Der- 
vinski (Illinois), F. B. Morse 
(Mass.), W. R. Poage (Tex.), 
P. C. Jonės (Mo.), E. Q. Dad- 
drio (Conn.), J. Wright (Tex.), 
J. Jarman (Okla.), J. S. Mona- 
gan (Conn.).

Viisems tiems gerbiamiems 
kongresmanams Amerikos Lie
tuvių taryba įteikė atitinkamą 
memorandumą apie Lietuvos ir

Prez* Johnson tarsis su
kabineto nariais

AUSTIN, Tex. — Prez. John
son grįš į Washingtoną, pasi
tarti su Valstybės saugumo ta
ryba Čekoslovakijos ir Rumu
nijos reikalu. Taip pat rytoj 
kalbėsis su sekretorium Baltuo
se Rūmuose. Nepranešama, ka
da prez. Johnson grįš į Wash- 
ingtoną, tačiau manoma, kad 
šiandien apie pietus. Saugumo 
tarybos sesija numatyta tre
čiadienį 5 vai. v., gi kabineto 
posėdis numatomas ketvirtadie
nį 11 vai. r. Nepaisant, kad su 
saugumo taryba ir kabineto na
riais prezidentas nėra susitikęs 
beveik porą savaičių, jis ryšius 
su jais palaiko telefonu.

Vieną dieną puola,
kitą dieną giria

MASKVA. — Ką gali galvoti 
eilinis Sovietų Rusijos pilietis, 
kai viena diena “Pravda” rašo, 
kad Dubčekas yra išdavikas, ir 
kai kitą dieną “Izvestijos” rašo, 
kad jis didvyris. “Izvestijose” 
maršalas Koniev rašo, kad Dub
čekas U-jo Pasaulinio karo me
tu buvo geras karys ir Ludvig 
Svoboda puikus karininkas. Gi 
rugpiūčio 29 d. “Tassas” pas
kelbė, kad “Vakarai varo šmeiž 
to kampaniją prieš Čekoslova
kiją ir sąjungines socialistines 
šalis.

šia prasme būdinga JAV at
stovo Suvienytųjų Nacijų Orga
nizacijoje D. Bolo kalba per 
Amerikos radiją, kuris įsiuto 
dėl ČSR vyriausybės reikalavi
mo ištraukti iš Saugumo Tary
bos darbotvarkės vadinamąjį 
Čekoslovakijos klausimą ir ne
turėdamas jokių argumentų 
prieš šį nutarimą, grubiai už
sipuolė soc austines valstybes”.

Visa Sovietų Rusijos ir jos 
pavergtųjų tautų spauda rašo, 
kad čekoslovakus išgelbėjo ta
rybinė armija nuo kontrrevo
liucionierių, tačiau kodėl tiek 
kontrrevoliucionierių atsirado, 
kad prireikė pusės milijono ar
mijos, nei Tassas, nei “Prav
da” gyventojams nepaaiškina. 
Čekoslovakijos pareigūnai ma
no, kad rusai pasitrauks iš Če
koslovakijos artimiausiomis die 
nomis.

Kinai smerkia 
Maskvą

HONG KONG. — Komunis
tinės Kinijos premjeras Chou 
En - lai savo kalboje rugsėjo 
2 d. puolė Varšuvos pakto in
vaziją į Čekoslovakiją, tai pa
vadindamas barcarišku imperia
listų žingsniu, kuris amžiams 
bus pasmerktas istorijos.

kt. Baltijos kraštų okupaciją 
Sovietų S-gos g nkluotų pajėgų. 
Prie memorandumo įteikė JAV 
Lietuvos okupacijai tirti Ch. 
Kersteno raportą ir šen. T. 
Dodd kalbą, kur dokumentuo
tai nušviesta Sovietų Rusijos 
įvykdyta agresija.

Amerikos Lietuvių taryba 
prašė visų JAV delegacijos na
rių iškelti Tarptautinės Par
lamentarų s-gos suvažiavime 
Lietuvos išlaisvinimo klausimą, 
pasmerkti Sovietų Sąjungą ir 
prašyti atstatyti laisvę paverg
tai Lietuvai ir kitiem kraštam 
Sovietų Sąjungos okupuotiems.

Vienas iš konferencijos dar
botvarkės punktų yra: “Kolo
nializmas, neokolonializmas ir 
nauji rasinės, religinės, politi
nės ir ekonominės diskrimina- 
ijos pavidalai”. Daroma žygių, 
kad kiek galima daugiau tą rei
kalą svarstysiančių konferenci
jos dalyvių batų aprūpinta duo
menimis apie Sovietų Rusijos 
neokolonializmą ir diskriminaci
jas Lietuvoj.

Lietuvių Moterų klubų fede
racijos vadovybė kreipėsi į Pa
saulio Moterų klubų federaci
ją (kurios LMKF yra narys), 
kad ji pas rūpintų atitinkamai

Josephine Muskie, šen. Edrnund 
Muskie motina, 77 m., džiaugiasi, 
kad jos sūnus parinktas demokra
tų viceprezidentiniu kandidatu.

Prezidentas dėkoja Alto 
pirmininkui

CHICAGA. — Amerikos Lie
tuvių tarybos pirm. inž. E. A. 
Bartkus gavo iš Washington, 
D. C., Baltųjų Rūmų JAV prez.
L. B. Johnsono padėką už pasiųs 
tą Amerikos Lietuvių tarybos 
protesto telegramą ryšium su 
Sovietų Sąjungos įvykdyta Če
koslovakijos okupacija. Prie pa
dėkos rašto Baltieji Rūmai pri
dėjo prezidento LBJ š. m. rug
piūčio 21 d. pasakytą smer
kiančią Sovietų Sąjungos agre
siją kalbą.

Čekoslovakija ir jos kaimynės. Kaip matyti ilgiausia siena yra su 
Lenkija.

painformuoti bei įtaigoti įvairių 
kraštų parlamentarus. P. Ame
rikos parlamentarus specialiai 
informuoja Vliko atstovybės r 
diplomatinės tarnybos institu
cijos. Visi aprūpinti specialiu 
memorandumu ir kita literatū
ra su at’un aamis duomenimis.

Vliko numatyti 
posėdžiai

NEW YORK. — Spalio 12 d. 
yra galutinai nustatyta data 
Vliko valdybos jau anksčiau 
numatytam ir Vliko tarybos pri 
tartam simpoziumui apie san
tykiavimą su pavergta tauta. 
Referentams, laikraščių redak
toriams ir kitiems numatytiems 
dalyviams netrukus bus išsiun
tinėti specialūs Vliko valdybos 
kvietimai.

Gruodžio 7 ir 8 d. Vliko val
dyba parinko Vliko seimo šių 
metų posėdžiams. Šie posėdžiai 
šiemet vyks Sheraton-Atlantic 
viešbuty, New Yorke. Vliko vai 
dyba jau pradėjo rengti medžia
gą ir pasiūlymus seime svars-., . ,, . .. Rusijos žurnalistai, nuvykę įtytmiems klausimams spręsti. Cekoslovakiją gina okupacinę 
Seime bus minima ir dvidešimts kariuomenę kuri esą įvesta ko_
penkerių metų Vliko veikimo 
sukaktis. Vilkas pradėjo veikti 
Lietuvoj, 1943 m. lapkričio 25 
dieną. (Elta)

Puolė komunistų 
telkinius

SAIGONAS. — Amerikos bom 
bonešiai puolė komunistų telki
nius Tay Ninh, Binh Duong ir 
Hau Nghia provincijose. Ar
čiausia tų vietų nuo Saigono 
yra už 21 mylios. Bombonešid’ 
atliko 11 skridimų, gi praėjusį 
sekmadienį amerikiečiai atliko 
110 skridimų virš Šiaurės Viet
namo. Buvo manoma, kad puo
lamas Saigonas, tačiau kiti ma
no, kad tik buvo rengiamasi 
Saigoną, kaip anksčiau, apmė
tyti raketomis.

Mokslininkų išvykos
OKUP. LIETUVA. — Prahoj 

turėjo įvykti slavistų filologų 
'tarptautinis susirinkimas, į ku
rį turėjo vykti ir prof. K. Kor
sakas iš Vilniaus. Bet prasidė
jus invazijai į Čekoslovakiją, 
žinios apie tą susirinkimą iš
nyko iš viešumos.

Rugpiūčio 23 d. iš Vilniaus į 
Tokio, dalyvauti tarptautinia
me etnografų ir antropologų 
kongrese, išvyko dr. J. Jurgi
nis. Numato ten skaityti prane
šimą apie baltų paprotinę tei
sę. (Elta)

Irane įvykusio žemės drebėjimo metu žuvo apie 11,000 žmonių, šimtai 
tūkstančių liko be pastogės.

Belgradas atakuoja
Rusijos spaudą

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos spauda atakuoja Sovietų 
Rusiją už jos melus, skelbia
mus Čekoslovakijos pavergimo 
atveju. Jugoslavų vyriausybės 
nuomonę reiškiąs laikraštis 
“Borba” skelbia, kad Sovietų

voj su kontrrevoliucija, tačiau 
Sovietų Sąjungos laikraščiai nie 
ko neskelbia, kaip tikrai jau
čiasi Maskvos pavergti čeko- 
slovakai ir neskelbia koks pa- 

' šauly yra pasipiktinimas šia 
žiauria imperialistinės Maskvos 
okupacija.

Areštavo 11 rašytojų
NEW YORK. — Komunistai 

areštavo Čekoslovakijoj jau 11 
rašytojų, tarp jų romanistą La- 
dislaw Mnacko ir prof. Adolf 
Hoffmeister, PEN klubo Če
koslovakijoj skyriaus pirminin
ką. Rusų čekistai, rašytojus 
sumušė ir po to išvežė greito
sios pagalbos mašina į kalėji
mą. Greitosios pagalbos maši
nos naudojamos, kad nekristų 
taip į akis gyventojams. Suim
ta prof. Hoffmeister, L. Mna
cko, Bohumil Hrabal, Karei 
Kosk, Alexander Kliment, Va- 
clav Have, Ludvik Vaculik, Mi- 
lan Unde, Jiri Kolar, A. J. Lie- 
hm ir Vladimir Blazek.

L. Mnacko, 49 m., jau anks
čiau buvo išbėgęs iš Čekoslo
vakijos, tačiau kraštui laisvė
jant grįžo. Amerikos rašytojas, 
PEN klubo pirm. Arthur Miller 
,'sako, kad tai labai sukrečianti 
' (žinia. Vakaruose Mnacko ži
nomas gerai iš Amerikoj Prae- 
ger leidyklos išleisto romano 
“The Taste of Power”, kuria
me išjuokia komunistinius val
dovus. Pasaulinės rašytojų są
jungos PEN pirm. A. Miller 
pasiuntė Sovietų Rusijos prez. 
Podgorny protestą ir taip pat 
apeliuoja į Sovietų Sąjungos 
rašytojus, kad padėtų čekų ir 
slovakų raštyojams, atsidūru- 
siems kalėjimuose. Nemanoma, 
kad kas nors padėtų, nes žiau
drus diktatūrinis režimas į kalė
jimą kiša net ir rusus rašyto
jus.

i Kalendorius
Rugsėjo 4 d.: šv. Auri jonas, 

šv. Rozalija, Armantas, Ger
mantė.

Rugsėjo 5 d.: šv Laurynas, 
šv. Obdulija, Erdenis. Dingą.

Oras
Chicagoje ir jos apylinkėse

galimas lietus. Temperatūra I nepriklausomai Čekoslovakija”, 
daugiau 80 L 1 “Gėda okupantam”, “Šalin ran-

Fondas bėgliams
intelektualams remti
NEW YORK. — Tarptauti

nė organizacija kultūros lais
vei remti įsteigė 50,000 dol. fon
dą remti pabėgusiems iš tota- 
listinių kraštų rašytojams, mok 
slininkams, aktoriams ir žurna- 

’ listams. Draugijos prezidentas 
Shepard Stone skelbia, kad or
ganizacija turės skyrius Pary
žiuje, Graikijoj, Lenkijoj ir Por
tugalijoj. Fondas stengsis pa
dėti intelektualams juos įkur
dinami ir aprūpinant darbu.

Prahos kepyklos sunkvežimis išvežioja duoną. Mieste stovint Sovietų 
Rusijos okupaciniam daliniam, aprūpinimas maistu gyventojų nėra 
lengvas.

MASKVOS POETĖ 

ATSIPRAŠO ČEKUS
Laiškas patekęs j Vakarus

MAISKVA. — “New York Ti-1 kas nuo Čekoslovakijos”.
mes” paskelbė rusų poetės po
nios Natalijos Gorbanevskajos 
laišką, kuriame ji atsiprašo če
koslovakus už rusų įsiveržimą 
į Čekoslovakiją. Moteris buvo 
suimta kartu su kitais šešetą, 
kurie demonstravo Maskvoje 
prieš Kremliaus invaziją į Če
koslovakiją. Kaip jau buvo anks 
čiau skelbta, buvo suimta še
šetas asmenų, tarp jų seniau 

i nuteisto poeto Danieliaus žmo
na ir buvusio sovietinio komi
saro Litvinovo anūkas Pavel 
Litvinov. Poetė Gorbanevskaja 
parašė keletą tokių laiškų, ku
rie turėjo būti perduoti čekų 
laikraščiams, Prancūzijos, Ita
lijos ir Britanijos komunsitų 
laikraščiams ir ‘fVVashington 
Post”.

Poetė rašo, kad rugpiūčio 25 
d. išėjo į aikštę ji ir lengvistas 
Babirsky, filologė poeto žmona 
Larisa Daniel, poetas Vadim 
Delone, darbininkas Dremlyuga, 
fizikas Litvinov, meno kritikas 
Feinberg ir ji pati. Jie turėjo 
nedidelius plakatus, kuriuose 
buvo įrašyta “Gyvuok ilgai ir

PRAHA. — Ekonomistai skel 
bia, kad Čekoslovakijai reikės 
bent poros metų, kol ji atsi
gaus ekonomiškai po siaubingos 
Maskvos okupacijos. Taip skel
bia Čekoslovakijos Mokslų aka
demijos ekonominis institutas. 
Savaičių laikotarpyje prarasta 
daug produktų, padaryta žalos 
ir iš viso okupacija turės eko
nomijai milžiniškus neigiamus 
padarinius. Čekoslovakai bandė 
savo gaminius parduoti į Vaka
rus, tačiau maža gaminių do
mino vakariečius, bet nepaisant 
to, prieš Sovietų Rusijos inva
ziją šimtai užsienio biznierių 
lankėsi Čekoslovakijoj, studi 
juodami galimus prekybinius 
ryšius. Geriausi restoranai, kaip 
Alcron Hotel, buvo perpildyti 
Vakarų Vokietijos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Amerikos pre
kybininkų delegacijų, studijuo
jančių prekybinius galimumus. 
Okupacijos naktį britų preky
bininkų grupė jau norėjo pada
ryti didelius savo bendrovės in
vestavimus.

Pan America World Airways 
bendrovė buvo pažadėjusi pa
skolą pastatyti naujam viešbu
čiui prie Vitava upės. Kai pa
sirodė rusai, visi prekybininkai 
skubėjo išbėgti, ir taip prekyba 
su Vakarais buvo bent artimes-

Ta-
čiau juos besėdinčius apsupo 
policija ir pradėjo šaukti: “Čia 
visi žydai, mušti antikomunis- 
tus”. Jie sėdėjo ir nesipriešino. 
Čekistai ištraukė iš jų rankų 
plakatus ir nedidelę čekų vė
liavėlę ir pradėjo mušti Fein- 
bergą, kuriam išmušė dantis ir 
sukruvino. Taip pat į veidą mu
šė ir Litvinovą. “Lauk iš čia 
jūs valkatos” šaukė policija. 
Po to atvyko mašinos ir kiek
vieną įsodino. Kadangi poetė 
turėjo su savimi trijų mėnesių 
sūnų, jos tuo tarpu nesuėmė. 
Vėliau ji ir sūnus buvo suimti, 
taip pat kartu su jais buvo a- 
reštuoti asmenys, kurie sustojo 
pasižiūrėti. Jie netrukus bu
vo paleisti. SuimiGsis Delone 
jau buvo kaltinamas iš anks
čiau, nes jis dalyvavo demon
stracijoj 1967 m. sausio 22 d. 
Po apieškojimo poetė buvo pa
leista, kadangi tuiėjo kas nors 
pasirūpinti sūnum. Poetė sako, 
kad ji ir jos draugai džiagiasi, 
jog jie galėjo nors tiek pade
monstruoti ir parodyti, kad ne 
visi pritaria okupacijai, atlieka
mai visų Rusijos gyventojų var 
du.

Savo laiške poetė sakosi, ji

niam laikotarpiui sužlugdyta. 
Gi ekonominės reformos, veda
mos ekonomisto dr. Šilk, susi
laukė didelių ekonomiškai atsi
likusios ir buitinių reikalų ne
mokančios spręsti kruvinosios 
Maskvos puolimų. Invazijos me
tu dr. Šilk buvo Jugoslavijoje 
ir nežino, ar grįžti. Skelbiama, 
kad susisiekimo ir maisto ap
rūpinimo priemonės taip pat 
buvo sutrukdytos ir visa tai su
kelia daug naujų problemų.

Nekalbant jau apie ekonomi
nius sutrukdymus, padaryta ir 
nuostolių. Prahos tautinis mu
ziejus ir Prahos radijo stoties 
baroko fasadai sukapoti Sovie
tų Rusijos kareivių kulkų. Lau
kuose, kur noko javai ir vynuo
gės, derlius sumintas kruvinojo 
Maskvos barbaro batų, nes lau
kai sunaikinti pravažiuojančių 
šarvuočių ar stovinčių dalinių. 
Skelbiama, kad labai sunku nu
statyti, kiek nuostolių padarė 
komunistinio barbaro žygiavi
mas, bet skaičiuojama bilijo
nais.

Trumpai iš visur
— Atlante buvo justi stiprus 

žemės sukrėtimas, nepalietęs 
JAV krantų.

_  gv. Tėvas Paulius VI-sis
praėjusį sekmadienį pasmerkė 
invaziją į Čekoslovakiją ir kvie 
tė melstis už čekoslovakus.

— Bonnoje yra susirūpinimo 
ar Sovietų Rusija nepulsianti 
V. Vokietijos. Sovietų ambasa
dorius Čarapkin porą kartų ta
rėsi su kancleriu Kiesinger ap
tarti santykiams. Čekoslovaki
ja tokiam puolimui esąs kerti
niu akmeniu.

— Žemės drebėjimas įvyko 
Turkijoje. Yra žuvusių. Pada
ryta nuostolių.

— Amerikoje Darbo dienos 
savaitgalio metu kaliuose žuvo 
682 asmenys.

— Chicagoj merą Daley už 
jo griežtą politiką tramdant 
riaušininkus demonstrantus kon 
vencijos metu remia gyvento
jai ir jis gavo 10,000 laiškų, ku
riuose 90% pasisako pritarimą 
policijos veiksmams. Tūkstan
čiai skambino telefonais.

— Amerikos pareigūnai susi
tiko su Korėjos pareigūnais jau 

-20-jį kartą pagrobto Pueblo lai
vo išlaisvinimo reikalu.

— Čekoslovakijos literatūri
nio laikraščio “Literarny Lis- 
ty” redaktorius Ludvik Vesley 
pabėgo į Vakarų Vokietiją, bi
jodamas rusų represijų už tai, 
kad rėmė liberalėjimo vyksmą.

— Londone Izraelio dirigen
tas Daniel Barenboim dirigavo 
^simfoniniam orkestrui, kurio 
pelnas buvo skiriamas Čekoslo
vakijos bėgliams. Dirigentas bu 
vo gavęs grasomų laiškų, kad 
nediriguotų, tačiau salėje neį
vyko incidentų. Dalyvavo 3,000 
žmonių.

— Ispanijoj nešant olimpinę 
ugnį sprogo deglas ir sužeidė 
nešiką Gegorio Rojo, buvusį Is
panijos 5,000 metrų bėgimo 
Čempioną. Deglas buvo pradėtas 
nešti iš Graikijos.

tikinti, kad Čekoslovakijoj suži 
nos apie tai ir čekai slovaką 
prisimins ne tik okupantus, be 
ir žmones, kurie okupacijai ne 
pritaria. Poetė duoda ir narni 
adresą Maskvoje.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

Paukštytės Žibutė Brazdžionytė, Alė Kvėdaraitė, Maja Laurinaitytė, 
Astra Kvėdaraitė, Žaidrė Petruškevičiūtė ir Linda Naikelytė mokosi 
pinti vainikus Atlanto rajono jaunesniųjų skaučių-skautų stovykloje.

Nuotr. Č. Kiliulio

SKAUDI SUKAKTIS

Penktosios Tautinės stovyk
los paskutinė diena sutapo su 
kita įdomia, bet skaudžia data, 
kurią taip pat galėtume pavadin 
ti tam tikru “užbaigimu*’. 1941 
m. liepos 20 d., t.y. prieš 27- 
nerius metus, sovietai, kurie bu 
vo įvedę Lietuvon savo kariuo
menės dalinius ir ją okupavę, 
uždarė Lietuvių Skautų Sąjun
gą. Skautų turtas buvo perduo
tas komunistinei organizacijai - 
komjaunimu!

Nors uždaryta bei uždrausta, 
lietuviškoji skautija nedingo: 
dalis veikė slaptai, kiti perėjo 
pogrindžio veiklon prieš okupan

tą, treti su ginklu rankose įsi
jungė į partizanų eilės aktyviam 
pasipriešinimui.

Aktyvion veiklon lietuviai 
skautai atsikūrė tremtyje Vokie 
tijoje, 1945 m.

Dabartinis užbaigimas (Penk 
tosios Tautinės stovyklos) visai 
kitoks, negu prieš 27-nerius me
tus. Mes išsiskirstėme iš jos pa 
siėmę džiaugsmo, ryžto ir vilties 
ateičiai. Mūsų gretos skaitlinges 
nės, darbai ryžtingesnį, — atei
ties darbai bus dar prasminges
ni. Tad išskleistomis burėmis į 
anLrąjį pusšimtį!

N. Mil.

. .SMr
Detroito skautai stato šaligatvius į savo palapines. Iš kairės stovi: 
Jonas Naujokaitis, Edvardas Kalvėnas, Vytautas Kaunelis ir Antanas
Paškus.

ATLANTO RAJONO 
STOVYKLOJE

Atlanto rajono jaunesniųjų 
skautų-skaučių stovykla, įsikū
rusi Kennebunk Port, Maine, lie 
tuvių tėvų pranciškonų sodybos 
parke, baigėsi sekmadienį, rug
piūčio 25 d. Stovykla truko sep
tynias dienas. Stovyklavo per 
90 paukštyčių, vilkiukų, skau
čių, skautų ir jų vadovų. Sto
vyklautojai buvo įsikūrę gra
žiais skautiškais papuošimais 
padabintose palapinėse. Daugu
ma jaunųjų stovyklavo pirmą 
kartą gyvenime. Jauniausias 
stovyklautojas buvo šešerių me

Nuotr. Roberto Selenio

tų vilkiukas Štuopys iš Stough 
ton, Mass.

Vilkiukai ir paukštytės šion 
stovyklon suvažiavo iš Eliza- 
beth, N.J., Waterburio, Conn., 
Worcesterio, Brocktono ir Bos
tono, Mass.

Stovykloje vilkiukams vado
vavo fil. ps. Romas Jokubaus- 
kas, gi paukštytėms — fil. ps. 
Gilanda Matonienė. Vilkiukų ko 
mendanto pareigas ėjo Gintaras 
Subatis, o paukštyčių komen
dante — visuomet maloniai besi 
šypsanti vyr. skautė Aid. Mei
lutė. Skautams vadovavo Vytau 
tas Dabrila, o skautėms energin

Atlanto rajono jaunesniųjų skautų-skaučių stovykloje Kennebunk. Port 
Maine, vilkiukai Jonas Štorys, Jonas Shaves, Vytenis Vaitas, Vytau
tas St.arėnas ir Rimas Austras gėrisi savo pastovyklės ženklu.

Nuotr. Č. Kiliulio

goji ps. Laima Kiliulienė. Sto-| 
vykios programai vadovavo sk- j 
kės Paulina Kalvaitienė ir Ra
mutė Lora. Kiti stovyklos pa
reigūnai — D. Eikinienė, N. 
Baškytė ir fil. inž. Matonis. Pa
žymėtina, kad dalis šios stovyk 
los vadovų dalyvavo ir įvairias 
pareigas ėjo Penktojoje Tautinė 
je stovykloje, o kviečiami neat
sisakinėjo, bet maloniai sutiko 
apsiimti atsakingas pareigas ir 
mūsų mažųjų stovykloje. Už tai 
jie nusipelno įvertinimo ir pa
garbos. Kol turėsime pasišventu 
šių vadovų lietuviškoji skauty-' 
bė klestės.

Stovykla pasižymėjo stovyk
lautojų drausmingumu ir praė
jo geroje skautiškoje nuotaiko
je. Vadovai ypatingą dėiriesį 
kreipė į lietuvių kalbos vartoji
mą ir skautiškų principų įgy
vendinimą stovykloje.

Stovykloje apsilankė nemažai: 
svečių ir skautų tėvų ir vado-! 
vų, jų tarpe Atlanto ra j. vadei
va ps. J. Starėnas, Bostono tun- 
tinhlkai s. Č. Kiliulis ir S. V. 
Kleinienė ir kiti. Džiugu, kad 
mūsų mažiesiems, negalėjusiem 
vykti į Tautinę stovyklą, buvo 
sudaryta galimybė stovyklauti 
savo rajone. 1 ■ -

K.N.

GERBKIME MIŠK>

V-tojon Tautinėn stovyklon 
susirinko lietuviai skautai iš į- 
vairių vietovių, suguždėjo iš vi
sų pasaulio kampų į žavųjį Ra
ko ąžuolyną. Jei netikit — pa
siklausykite : didžiojoje vėliavų 
aikštėje arit virš stovyklos ąžuo 
lų Viršūnių iškilusių stiebų plė- 
Vesavo liet trylika vėliavų!

Stovykla praėjo sėkmingai, 
geroje nuotaikoje. Tvarkingai 
pravesta visa eilė konkursų ir 
varžybų.

Šion stovyklon atvyko daug 
skautų su originaliom idėjom, 
kurios buvo gražiai išryškintos 
įvairiais būdais, o ypač savų ra
jonų papuošimais. Reikia pasi
džiaugti, kad visi vienetai turė
jo savitas įdomias puošmenas. 
Pvz. tokius papuošimus kaip 
Detroito skautų nerasi kiekvie- 
nčjė Stovykloje. Bet nors įspū
dingi, gražūs ir milžiniški, pa
puošimai tačiau jie rievisuomet 
pateisina saVe, kai jais padaro
ma žalos miškui ir pačiai stovyk 
lavietei; Lengva buvo pastebėti, 
kad daugumas tų įspūdingų pa
puošimų buvo padaryti iš nu
kirsti) žalių medžių. Gaila, kad 
prieš darant papuošimus nepa- 
galvotė, kad skautas gamtos 
drš.Ugas ir gerbia bei saugoja 
medžius ir miškus. Pasigėrėti
na, kad vis dėlto kai kurie viene 
tai to neužmiršo ir visus papuo
šimus gaminosi iš nudžiūvusių 
medžių.

Šias eilutes rašančiam, mylin 
čiam Chicagos skautų stovykla 
vietę, spaudžia širdį dėl kiekvie
no bereikalingai nukirsto me
džio mūsų brangiajame Rako ą- 
žuolyne. Mano nuoširdžiausias 
kreipimasis į visus:—Broli, Se
se, prieš pakeldamas kirvį prisi
mink šeštąjį skautų įstatą!

Psl. Algis Jasaitis, 
“,l Chicaga

ŽINUTĖ IŠ KANADOS

Iš kelionės per Kanadą ir ke
turių dienų stovyklos Rocky 
Mountains gamtoje tautinių gru 
pių skautai grįžo rugpiūčio 23 d. 
pilni įspūdžių. Lietuvių vienetą 
sudarė ir lietuvius skautus at
stovavo: si. P. Kudreikis — va
dovas, si. A. Kairys, vr. E. Bir- 
giolas, psl. V. Skrebūnas, si. J. 
Žolpys — visi Rambyno tunto 
skautai.

PAGERBIMO RENGIMO 
TALKININKAI

Chicagos skautininkų-kių Ra 
movė spalio 13 d. Chicagos Jau
nimo Centre rengia iškilmingą 
v. s. tėvo Vaišnio S.J., pagerbi
mą jo 25 metų kunigystės su
kakčiai paminėti. Rengėjai tiki
si gausaus svečių būrio ir džiau 
giaši, kad šio parengimo dar
ban jungiasi vis daugiau talki
ninkų. Pakvietimų platinimu be 
sirūpinanti ps. Albina Rama
nauskienė praneša, kad pakvieti 
mai gaunami pas ją, telefontto-

• „ •»« '«« H ... • ■ • -

MOŠŲ KOLONIJOSE
New Haven, Conn.

KUN. DR. VLADUI GORUI 
NEBEGRĮŽTANT

Gražų Žolinės rytą susirin- 
kusiemš 8-tos vai. mišioms, k! 
kunigas A. Zanavičius pranešė 
liūdną žinią — mirė kun. dr. 
Vladas Goras.

Apie velionį, jau teko skai- Į 
tyti spaudoje. Jis gimė 1912 m. 
gruodžio 20 d. Suvalkuose. Bai
gęs Jėzuitų gimnaziją, dirbda
mas finansų ministerijoj, Vy
tauto Didžiojo u-te studijavo 
teisę. 1939 m. baigia Sumina 
cum Laude. Baigė ir Karo mo
kyklą ašpirantu. Eilę metų dir
bęs tarnautojo, karininko Ir mo
kytojo darbą, 1942 m. įstoja 
dvasinėn sfeminarijon Vilniuje. 
Pasitraukęs Vokietijon, Eich- 
štaettė studijuoja filosofiją ir 
teologiją, vėliau Tuebingene te
ologiją. 1949 m. atvykęs į JAV, 
Elizabeth, N. J., gauna darbą 
Singerio kompanijoje. Po poros 
metų .susidaręs kiek santaupų, 
išvyksta studijų tęsti į Romą, 
Italijon. 1952 m. baigęs teologi
jos studijas, kunigu įšventintas 
gruodžio 20 d., gi 1964 m. įsigi
jo kanonų ir civilinės teisės dok 
toratą. Mokytojaudamas Xavier 
High School, Middletown, Conn., 
savaitgaliais talkininkaudavo 
kun. A. Zanavičiui, šv. Kazimie
ro liet. parapijos klebonui. New- 
haveniečiai kun. Gorą pažino 
ir prisimins kaip lietuvį patrio
tą, energingą ir gerą kunigą — 
žmogų, šių metų liepos 22 d. 
velionį ištiko širdies smūgis. Pa
guldytas ligoninėn, labai pa
mažu taisėsi. Apie savo pavar
gusią širdį nekalbėdavo. Atro-

jant HE 4-8428. Brighton Parke 
kvietimai gaunami p. Valavičių 
Royal Blue krautuvėje, 4359 S. 
Campbell. Cicero kvietimais rū
pinas ps. Rėgina. Vaitkevičienė 
2113 So. 49th Crt,, o Marijuette 
Parke s. Urbono krautuvėje, 26 
40 W. 69th Str. Vaišėmis rūpi
nasi daug patyrimo šioje srity
je turinti s. Marija Ročkuvienė.

Antanas Strazdas
Paprastas kaimo katalikų kunigas 
Pluoštas dokumentų. Knyga pa
rašė Vincas Maciūnas.

Pop eriaus viršelis. Kaina $2 00
Gaunama Drauge, 4545 W. 68rd 

St., Chicago, Illinois 60629.

Arba pas leidėja —- J. J. Barbinta*. 
Tabor Farm, Sodus, Mioh. 49126

“VYTAUTAS THE GREAT”r * . • • t v ' •.

“ATSIMINIMAI IS RALFO 
VEIKLOS”

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

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

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

Dėl “Atsiminimų iš BALFO 
veiklos Mykolas Klimas taip 
rašo:

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

Api knygos parduodamos žy
miai papiginta kaina: “Vytau
tas tihe Great” su kietais virše
liais po $3.00 ir su minkšt. po 
$2.00. “Atsiminimai...” su kie
tais viršeliais po $4.00 ir su 
minkšt. po $3.00. Platintojams 
duodama didelė nuolaida.

Gaunamos DRAUGE.

do, nujautė savo žemiškos ke
lionės galą ir buvo pasiruošęs. 
Rugpiūčio 14 d. grįžo iš ligoni
nės, o 15 dienos ankstų rytą, I 
4:30 vai., išėjo negrįžtamai... ; 
Palaidotas Kearny, N. J., šalia 
3avo motinos. Pasiliko sesuo 
Marija.

Rugpiūčio 22 d. 7:30 vai. va
karo, šv. Kazimiero bažnyčioje j 
kun. A. Zanavičius, kun. dr. V. 
Bitinas ir kun. Pranokus iš 
Bridgeport, Conn., concelebra- 
vo šv. mišias už kun. dr. V. Go- 
ro vėlę. Mišių laiku solo giedojo 
Salomėja Nasvytytė-Valiukienė. 
Ramybės ir amžinos šviesos jo 
sielai, Viešpatie, — newhave- 
niečių maldavimas.

Albina Lipčienė

Lituanistinių mokyklų dėmesiui 

DR V. SRUOGIENĖS

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

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street,

Cbieago, Illinois 60629

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois
...........••••t, • •

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

» BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Rezid Tel 239-4983
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠEREI 4 IR MOTERĮ' LIGOS. 
GINEKOIOGINP CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pa«al aust tarimą 
|ei neatsiliepia, skambint! HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 83rd Street
VAI.: kasdien 1#—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. SeStadlenlala 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rato. telef. WAlbrook 5-5075.

Oflaaa 3148 Weet OSrd Street 
Tel.: PRosoect 8-1717 

Rez. *241 Wfc«t 6flth Plaoe 
TeL: RKpnbUe 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo X Iki 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

8801 West OSrd Street 
Kampas 68-člos Ir Califomla

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal ausltar 
Ofiso telef. 470-4048

Rezid. tel. WAIbrook 3-3048

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

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

rei. ofiso HE 4-5840, res. 388-8833

DR. RETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0 
antr., penktad. I—5 treč Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2761 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p. 
hkrunlal prlluiuml pagal •ualIarUu*.
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g.30 _ 4:30, SeStadleniaifl 5 
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* Administracija dirba kas- S 
dien 8:30 — 5:00, šeStadie s

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

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometriBtas

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

Vai pagal auMtartm^: Pirm . antr
<etv 2—B. 7—9 vai Penkt 2—6 Ir 
šeštad. 10—t vai.

ASSOOIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT
3424 W. SSrd SU. GB 6-7044 

Tikrina akis. Kritai kr, akinius I. 
“otmtaet lenses”

Valandos pagal susitari mą 
Uždaryta trečiadieniais.

Ofa 735-4477, Rez PR 8-5850
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
HPECIAI.YBf — NERVU IK 

EMOfiNtS EIGOS 
CRAWEORD MEDIOAI. BEDG 

5448 So. Pulaski Road 
Valandos pakai susltarlma

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAUS EIGOS 
Tel. Ofiso PR 11-7800; Namų 025-1687

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

Išskyrus trečlad,len)

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų Ilgos 

6132 SO. Kedzie Avė., VVA 5-2676 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
atsiliepia skambinti: MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-5857

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų llgoa 
2454 VVest 71st Street

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

Šeštad. 12—8 vai. popiet.
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-8280 
Namq — rez. PRospeet 8-9081
DR. JANINA JAKšEVIdUS

.1 O K a A
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ EIGOS
2656 VVest 63rd Street 

Plrmad., antrad. ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 v. Ir nuo S Iki 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofa. PR 6-6022 Rez. PR 3-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street 
ofiso vai. kasdien nuo 8 Iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susi
tarus.

Ofs. PO 7-6000 Rez GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS (R CHIRURGAS
3844 VVest 6.3 r d Street

Vai.: kasdler nuo 1—4 p. p. Ir 5 
'kl 8 vai Trečlad Ir šeštad uždaryta 

'»flso tr butu tel OLympic 8-t381
DR. F. Y. KAUNAS

gydytojas tr chirurgas
1407 So. 49th Court. Cicero

✓ai kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečlad 
tr šeštad tik susitarus
T-......................... ......■■ .......... ......... .....

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 Weet 59th Street 

Vai.: plrmad;, antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 8-g
vai vak. šeštad 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždaryta

Tel. ofiso Ir buto OLympic 8-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vaL vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Tel. 428-2660
DR. E. RINGUS

reNtgenci.gg a s
9760 So. Kedzie Avenue

Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. 8 v. r. .iki 9 v. v. Treč ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOI’EDI.IOS EIGOM 

2745 Mest 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus UgontnO

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. KICpnblic 7-8290

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 
Vai. antrad. nuo 2—5 popie 

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

Rezid. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Foreet, (1) 

Kabineto tel. 587 8080
I Namu tel. 888-1071

_______ Vizitai pagal ausi tarime

ŪR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4dresna: 4255 W 68r,1 .Street

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. GRoveblll 9-0517

Valandos: pirm. tr ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. ir n,Io 7 Iki 8 v vak • 
antr. ir penki, nuo 12 iki 2 vai p p 
Ir vakarais pagal susitarimą P P'

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

Bendra praktika ir cblrurgija 
Oflaaa 8750 W 7lst Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v penktad to—11 
v. r, 2-3 v vak ftuAtad. 1-4 v 
karo. Sekmad- Ir trečlad uždaryta 
________Rertd. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERL 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59tb Se 
ne Tet, 8-1883P.S2Tnt^V i^'Tval.T^uo7^ ‘i

or. tel. IIE 4-9123, Namų Gt 8-5196

DR. V.
C H

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR VAIKU EIGŲKftl)

MEDICAL BUILDING 
7155 South Western Avenue 

Plrmad., antrad.. ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. tr nuo 
8 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p p., šeštad.
11 vai. ryto tkl 8 vai. p. p.
” • Ofiso telef. RE 7-1158 

__________ Rez. tel. 839-2D1D ________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA DR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 71« Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal ausitarlma

Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 5-4738
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

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

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 8-9801
OR. 1. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligoe

2454 Wert 71rt Street 
(fl-os Ir Campbell Avė. kampas)kasama »—tl t v

asftad. • y, r, — A V. popiet

TUMASONIS
IRURGAS

2454 WeM 71»t Street 
Prlimlnčja ligonius tik susitarus

"5.', * D- 0. Ir 8—8 v vak. 
Trečlad, Ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRoveblll 8-2898
■KVALIS-UBOKAt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPEOIAJL1CBJB1 AKUfiERUa m 

AI,Krr,lV eigos
2524 Weet 69tb Street

Valandos: l iki 4 ir « tkl 8 v
Šeštadieniais I Iki 4 vai ' ***

_______ Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRoopect 5-9100
OR. ONA VAŠKEVI6IUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRUKGf 

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

ir kitu laiku pagal susitarimą, 

Tel ofiso PR 8-8.148, rez. HE 4-3151
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 VVeet 71sf Street

Vai.: 2 Iki 4 v. p. n. u 7 2 » «
Treč. ir ftęgt&d. pagal susi tarimu.

Ofiso tel. 707-2141. Namu 836-485<

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

6449 So, Pulasld Road
V:U_ pirmad , aubad,,. .penlųad. I—< 
u 6 8 v. v., kfįtvlrt. š-A-g v valiSeštadlonlala 12—2 vaL popiet, *

W.DE


Demokratų konvencija

IŠSIRINKO KANDIDATUS Prez. VVilsono teisinimasis ir mirtis
Nesėkmingos patsangos ratirfikuoti Versalio sutartį

Pereitą savaitę Chicagoje vy
ko demokratų partijos kon
vencija. Joje turėjo būti pri
imta politinės veiklos progra
ma (platforma) ir išrinkti kan 
didatai į JAV prezidento ir vi
ceprezidento vietas. Į preziden
to postą taikstėsi trys kandi
datai. Nors jie ir ne vienodo 
lygio, bet pasirinkimas sukėlė 
ilgus ginčus, nesutarimus par
tijoje ir triukšmą Chicagos 
gatvėse. Priimant politinį pla
ną, ilgiausiai tąsytasi dėl Viet
namo karo vedimo, tuo tar
pu kitos platformos dalys pri
imtos tik prabėgomis.

Iš viso demokratų partijos 
konvencija nepasižymėjo rim
tumu ir politinių reikalų gi
lesniu svarstymu. Tai buvo tik 
cirkinio pobūdžio sueiga, ku
rioj buvo daugiau triukšmo 
negu gilinimosi į krašto ar tarn 
tautinės politikos reikalus. Kai 
savam kraštui nusiangažavęs 
jaunimas, iš patamsių kursto
mas ištreniruotų komunistų, 
mėgino demonstruoti ir triukš 
mauti, tai partijos delegatai, 
siekdami pravesti savo kandi
datus ar pažiūras, nesilaikė 
jokios tvarkos ir savo kalbo
mis griovė pačios partijos au- 
ritetą. Žiūrint į tendencingus 
televizijos pranešimus ir klau
sant tvarkos saugotojų užpul
dinėjimus kurstančių kalbų, at
rodė, kad demokratai jau ne
supranta demokratijos, o ban
do įgyvendinti, kaip vokiečiai 
yra pavadinę, kakokratiją ar
ba kakonomiją (graikiškai: 
kakos — blogas, nomos — į- 
statymas), kuri reiškiasi įsta
tymų panaudojimu blogam.

Kad yra žmonių, nepaten
kintų valdžios veikla, tai la
bai suprantama. Kad triukš
mavo įvairūs vadinami pacifis
tai, komunistai narkotikai, 
nieko nuostabaus. Bet kad tų 
pačių priemonių ėmėsi parti
jos elitas, tai jau ženklas, jog 
partija yra praradusi savo de
mokratinį veidą.

*
Tokioje partinės suirutės si

tuacijoje buvo išrinkti kandi
datai prezidento ir viceprezi
dento vietoms. Iš partijos taš
ko žiūrint, parinkimas buvo la
bai sunkus, bet kandidatai vis 
tik parinkti tinkami ir toms 
vietoms pasirengę. Tiek Hu- 
bert H. Humphrey, tiek Ed- 
mund S. Muskie yra seni poli
tikos žmonės, perėję administ
racinę ir senatorinę praktiką 
ir joje gerai atsižymėję. Pri
imdami kandidatais išrinkimą, 
jie abu savo kalbose parodė 
gerą politinių reikalų supra
timą. platų politinei veiklai pa
siruošimą ir tarptautinės bei 
vidaus situacijos pažinimą.

Kandidatas į prezidento pos
tą H. Humphrey ypatingai bu
vo susirūpinęs, kaip atstaty
ti demokratų partijos vienybę 
ir nutiesti naują kelią, kad par 
tijos nariai ir visa Amerikos 
visuomenė geriau suprastų tik 
rovę ir pagelbėtų kraštui išei
ti iš krizės ir atgauti prestižą 
pasaulyje. Abiejų kalbose vy
ravo taikos troškimas, bet taip 
pat jie pabrėžė, kad taika ga
lima tik bendromis pastango
mis ir garbinga kaina. Da
bartinis viceprezidentas Hum
phrey, pradėjęs kalbą šv. Pran 
ciškaus žodžiais, priminė mei
lę žmogui ir daiktams, o pri
simindamas paskutinių prezi
dentų pareiškimus, mėgino su
daryti lyg jų visų politikos

Spaudoj ir gyvenime

NERAMUMAI RUSŲ STAČIATIKIŲ 
BAŽNYČIOJ

Laisvąjį pasaulį pasiekė infor
macija, kad Boris Vladimirovič Ta- 
lantov, gyvenąs Kirove, 530 mylių 
nuo Maskvos, metropolitą Nikode
mą. kuris yra stačiatikių užsienio 
reikalų skyriaus vedėjas, išvadino 
ateistu, melagiu, kitų krikščionių 
išdaviku. Tas 47 m- metropolitas 
Puvo parinktas delegatu į Pasaulio

tęstinumą šio krašto labui. Jei 
būsimo viceprezidento šen. E. 
Muskie kalba ir buvo gilesnė, 
bet ir jis, net plačiąją politiką 
liesdamas, nuolat pabrėžė vie
nybės ir politinio subrendimo 
reikalą. Abiejų kalbose buvo 
galima jausti politinės tikrovės 
supratimą ir patirtį, bet kartu 
ir desperatiškų gaidų, prisime
nant visuomenės susiskaldy
mą.

Demokratų konvencijoje iš
rinktieji kandidatai visa gal
va stovi aukščiau savo pačių 
partijos. Tiek jų kalbose, tiek 
trumpuose pareiškimuose bu
vo galima įžvelgti jų abiejų 
pasitikėjimą savimi ir savo po
litiniu keliu. Tačiau ateinan
čiuose lapkričio mėnesio rinki
muose jiems teks susidurti su 
taip pat stipriais priešininkais 
ir vieningesne respublikonų 
partija.

*
Žvelgiant į abiejų kandida

tų politinę patirtį, reikia pri
pažinti. kad jie yra savo pos
tams pasiruošę. Hubert Hora- 
tio Humphrey, 57 metų. gimęs 
Wallace, S. D., augęs Doland, 
S. D., savo kilme yra skandi
navas. Jo tėvas, turėies vais
tinę, jau domėjosi politika. Jis 
nuo aukštesniosios mokyklos 
laikų dalyvavo organizacijose, 
buvo skautų instruktorius. 
Baigęs Louisianos universite
te politinius mokslus, magist
ro laipsniui rašė apie Roose- 
velto “New Deal” politine fi
losofiją. Keletą metu profeso
riavo kolegijoje ir universitete, 
bet tuo pačiu metu jau pradė
jo kopti ir politiniais laiptais. 
Du kartu buvo Minneapoiio, 
Min., meru, o po to jau driso 
kandidatuoti į senatą ir 1948 
m. buvo išrinktas. Senate jis 
pasižymėjo kaip vienas akty
viausių, pravedant civiliniu tei
siu. senelių gydymo, ginklų 
kontrolės ir kitus socialinio gy
venimo įstatymus. Būdamas 
viceprezidentu, jis lankėsi į- 
vairiuose kraštuose, atstovau
damas savo vyriausybei. Ve
dęs Muriel Buck ir turi keturis 
vaikus bei penkis anūkus.

Humnhrio pasirinktasis vi- 
ceprezidento vietai kandidatas 
Maine senatorius Edmundas 
Sixtus Muskie yra 54 metu am
žiaus, lenko ateivio ir Buffa- 
le, N. Y., gimusios lenkės sū
nus. Jo tėvas buvo siuvėjas, 
todėl jam pačiam reikėjo daug 
pastangų baigti aukštąsias tei
sės studijas. Gimęs Rutorde. 
Me., bet baigęs Cornell teisių 
mokvklą, kaip advokatas dir
bo Waterville. Du kartus bu
vo išrinktas Maino gubernato
rium, o 1958 m, — senatorium. 
Kaip senatorius pasižymėjo į- 
taigojimo galia, kruopščiai pa
ruoštais įstatymų projektais 
ir tuo įsigijęs daug įtakos se
nate ir vyriausybėje. Yra ve
dęs Jane Gray, turi 5 vaikus.

Abu išrinktieji kandidatai y- 
ra santūraus liberalizmo šali
ninkai, kurių tikslas sociali
nės reformos, aiškūs ir teisin
gi įstatymai. Bet nė venas nė
ra iš tų liberalų, kurie šiuo me
tu reiškiasi atgyvenusiu izolia- 
cionizmu. Abiems rinkiminėje 
kampanijoje teks kovoti tais 
pačiais ginklais — ginti vyriau 
sybės politiką, pasisakyti už 
taiką ir geresnę tvarką krašto 
gyvenime. Bet tik rinkėjai nu
spręs abiejų partijų kandidatų 
į aukščiausius postus laimėji
mą ar pralaimėjimą.

Bažnyčių suvažiavimą Švedijoje. 
Talantov, kaip skelbia “Regis-

ter” (1968 IX. 14) ,rašė. kad met
ropolitas Nikodemas, vieton gynęs 
krašto krikščionis, juos šmeižia ir 
apie .juos meluoja. Tas raštas bu
vęs pasiųstas patriarchui Aleksie
jui Maskvoje, o jo nuorašas — į 
laisvąją pasaulį.

Prez. VVilsonui vis negalint 
apsispręsti, nors jo patarėjai jį 
spaudė apleisti konferenciją, tą 
pačią 1919 IV. 6 d. buvo gautas 
Sovietinės Rusijos siūlymas, į 
kurį amerikiečiai turėjo ligi ba
landžio 10 d. atsakyti. Tačiau 
prez. Wilsonas, visiškai atsidė
jęs Vokietijos reikalams, pareiš
kė, kad šį reikalą esąs pavedęs 
pulk. House ir atsisakė svars
tyti taikos reikalus Rusijoje ir 
su Rusija.

Pirmieji Lenino pasiūlymai
Tuo tarpu Leninas buvo pa

siūlęs sudaryti bendras paliau
bas visuose frontuose ir de f ac
to pripažinti visas antikomu
nistines vyriausybes, susidariu
sias senosios Rusijos imperijos 
srityse: Suomiją, Murmansko - 
Archangelsko. Estiją, Latvi
ją, Lietuvą. Lenkiją, Vakarinę 
Gudiją, Rumuniją (įskaitant ir 
Besarabiją), didesnę Ukrainos 
dalį, Krymą, Kaukazą. Gruziją, 
Armėniją, Azerbeidžaną, visą 
Uralo sritį ir visą Sibirą.

Taigi Leninas siūlė apriboti 
komunistų valdžią Maskva ir 
maža sritim apie ją, įskaitant 
ir Petrapilį, dabar vadinamą Le
ningradu. Kaip politikas, Leni
nas. aišku, tikėjosi išplėsti sa
vo valdžios ribas pirmai progai 
pasitaikius, nes'skaitydamas nė 
su vienu savo pažadu. Tačiau 
sumažindamas komunistnę vals
tybę į srtį, vos ddesnę už tai, 
kurią valdė pirmasis rusų dik
tatorius. vad’nęsis rusų caru, 
Jonas Žiaurusis, Leninas siūlė 
Vakarams vienintelę progą iš
vengti kaimyninių sričių užka- 
riav’mo jėga.

Wilsono atsisakymas apsvars 
tyti rusų klausimą turėjo svar
bių pasėkų. Dar mes nežinome, 
rašo W. Bullittas, tų pasėkų mil- 
žiniškumo. Nėra negalima, kad 
VVilsono atsisakymas susidomė
ti rusų klausimu galiausiai bu
vo jo svarbiausias nutarimas 
kokį jis padarė Paryžiuje.

Nors gali atrodyti, kad čia 
perdaug skiriama vietos VVilso-

Tas pats Talantov nusiuntė ki
tą raštą Sovietų Sąjungos vyr. 
prokurorui Rudenko, ragindamas 
suruošti atvirą teismą kalinamiems 
rašytojams ir kitiems intelektu- 
la,ms. To rašto nuorašas taip pat 
buvo pasiųstas į vakarus. Šie do
kumentai pateko į rankas kun. M. 
Bordeaux, Anglijos Bažnyčios na
rio, kuris dirba religinės padėties 
komunistiniuose kraštuose studijų 
centre Genevoje.

Tie raštai išryškina rusų nepa
sitenkinimą dėl jų bažnyčios pa
reigūnų ryšių su valstybe. Talan- 
tovas sako, kad jo tėvas yra buvęs 
rusų šventikas, o jo brolis miręs 
Sovietų darbo lageryj.e

J. Žvilb.

KAUNIEČIO CHORISTO 
ATSIMINIMAI

PR. NENORTA

Margi bendrieji prisiminimai
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Šiuosė savo atsiminimuose paliečiau tik tuos cho

rus, kuriuose man pačiam teko dalyvauti. Stengiausi 
juos paminėti iš eilės — kalendorine tvarka, prade
dant pačiu pirmuoju — Šv. Zitos draugijos ir baigiant 
paskutiniuoju — Eichsteto-Rebdorfo chorais. Tokia 
pat tvarka čionai išvardiju ir buvusius jų chorvedžius, 
būtent: 1. Kazys Kurauskas — laisvas liaudies muzi
kas, 2. kun. Žukauskas — muzikas, 3. Juozas Kava 
liauskas — vargonininkas, 4. Stasys Šimkus — muzi
kas, kompozitorius, 5. Juozas Naujalis — muzikas - 
profesorius, kompozitorius, 6. Kazys V. Banaitis — 
muzikas-profesorius, kompozitorius, 7. Julius Štarka— 
muzikas, kompozitorius ir 8. Zenonas Jonušas — mu
zikas. Visi jie jau mirę išskyrus Z. Jonušą, kuris at
sidūrė Pietų Amerikoje ir tremtinio dalią tęsia Kolum
bijoje.

* * *

Choro pasisekimas ir garbė priklauso ne vien tik 
nuo chorvedžio pastangų, bet taip pat ir nuo choristų.

Pasitaiko ir tokių dainininkų, kuriems rūpi dau
giau savo asmeninis pasirodymas, o ne viso choro. 
Turėdami gerą klausą ir stiprų balsą, jie stengiasi už
rėkti kitus daininkus ir išsiskirti iš kitų taip, kad 
klausytojai būtinai jų balsų girdėtų. Tai patys pirmie

ji choro priešai. Dideliuose rinktiniuose ir tvirtos ran
kos chorvedžio vadovaujamuose choruose tokie reiški
niai labai retai pasireiškia. Dažniausiai tai atsitinka 
mažesniuose, ypač parapijiniuose choruose. Kovoti su 
šia yda nelengva, kadangi beveik visada stokojama cho 
ristų. Jei chorvedys tokiam nedrausmingam choristui 
pareikš pastabą, tai šis greičiausiai visai iš choro pa
sitrauks.

J. Naujalis sakydavo maždaug taip:
— Kada dainuoji ar giedi pats sau vienas, daryk, 

kaip tau patinka: jeigu nukentėsi, tai tik tu vienas. 
Bet kada dainuoji chore, stenkis dainuoti taip, kad gir
dėtum dainuojant šalia savęs stovinčius ir kitus daini
ninkus ir kad iš visų choro dalyvių krūtinių einantieji 
garsai sudarytų vieną gražiai skambantį junginį. Sten
kis daugiau būti geras choristas negu prastas solis
tas.

Būnant man zitiečių chore, ir mūsų tarpe atsira
do toks vienas dalyvis. Sirgo nuolatine sloga, ir alsa
vo ne per nosį, o per burna, ir visuomet būdavo prasi
žiojęs, o jau giedodamas — ypatingai išsižiodavo. Tu- 

į rėjo stiprų gergždžiantį balsą ir plėšdavo nė kiek 
nesivaržydamas. Iš antros pusės, buvo draugiškas, pa
slaugus ir mėgstąs papletkavoti berniokas. Choristai 
vadindavo jį “Andriuku.” Pobūviams ruošti sumanus 
talkininkas ir geras dekoratorius. Velykų šventėse jis 
skoningai papuošdavo Kristaus grabą, o kitų švenčių 
progomis — altorius ir kiek galint pačią bažnyčią. Per 
vedybas žaviai padabindavo nuotakai galvą. Man tuo
kiantis jis ir mano prietelkai pasitarnavo.

Chorvedys ir draugai choristai daug kartų prašė 
Andriuką, kad jis. giedodamas chore, taip garsiai ne
rėktų. Bet tai nieko nepadėjo. Pagaliau vieną kartą baž 
nyčioje begiedant, kažkuris iš choristų susūko į gniu- 
žulį nosinę ir maktelėjo jam į burną. Išspiovęs nosinę,

kranksėdamas ir spiaųdydamas, Adriukas movė iš baž 
nyčios ir daugiau giedoti nebeatėjo.

Pasitaiko choristų, turinčių stiprų balsą, bet silp
ną klausą. Gerai, jeigu jiems stinga drąsos, bet prieš
ingu atveju — jie kartais padaro žalingų išsišokimų. 
Būdami drąsūs, jie pilnai pasitiki savimi ir pirmieji 
stengiasi pradėti dainuoti ar giedoti. Be geros klausos 
jie kartais nukrypsta nuo tikrojo tono ir dėl to chore 
pasireiškia detonavimas. Tai — antrieji choro priešai. 
Tokios klaidos dažniausiai pasitaiko choruose ar susi
būrimuose, kur giedama ar dainuojama be chorvedžio. 
Tais atvejais verta iš įjūrio parinkti geros klausos cho
ristų ir įpareigoti juos pirmauti.

1920 m. man esant karo mokyklos IV laidoje, kom- 
poz. St. Šimkus atvykdavo į mokyklą kariūnus pamoky 
ti dainavimo. Baigęs darbą, jis parinko su geresne 
klausa keletą kariūnų ir įpareigojo juos dainai pradė
ti. Iki tol dažni nepasisekimai išnyko ir nebesikartojo.

Mūsų kuopoje vienas iš tokių atrinktųjų buvo taip 
pat III-jo būrio kariūnas, amžiną atilsį Jonas Olšaus
kas. Jis, vienas iš nedaugelio mano pažįstamųjų, su 
kuriuo artimai draugaujant teko kartu mokytis gim
nazijoje, karo mokykloje ir kaip christams dalyvau
ti keliuose choruose. Labai draugiškas, mielas, nuo
širdus, turėjo puikią klausą ir vidutinio stiprumo 
švelnų baritono balsą. (Mudu mėgdavome padainuoti 
dviese). Kilimo — dzūkas, pagarsėjusio dainininko ir 
scenos darbuotojo, dabartinio JĄV Amsterdame lietu
vių parapijos vargonininko J. Olšausko jauniausiasis 
brolis. Vos dvidešimt metų tesulaukusį, plaučių džio
vos pakastą, bet jau pasipuošusį Lietuvos kariuomenės 
leitenanto puošnia uniforma, gerasis Dievulis pasikvie 
tė Joną pas save.

(Bus daugiau)

P. GAUČYS

no žodžiams ir darbams 1919 m. 
vasario - balandžio mėnesiais, 
tačiau tuo metu VVilsono veik
la buvo tokia svarbi, kokia be
gali likimas skirti žmogui. Yra 
atvejų, kada vienas žmogus ga
li pakreipti visų žmonių gyveni
mą. Visij mūsų gyvenimai bū
tų buvę kitoki, pastebi W. Bul
littas, jeigu, pvz., Kristus būtų 
atsimetęs nuo savo žodžių Pilo
to akivaizdoje.

VVilsono nuolaidos
Jo dorovinio susmukimo pasė

kos buvo nemažiau svarbios už 
politines bei ūkines. Balandžio 
3 d. prasidėjusi susmukimo kri
zė po dešimties dienų baigėsi. 
Balandžio 7 d. vakare jis atro
dė visiškai pasiryžęs kovoti, o 
sekančią dieną jau nusileido svar 
biu karo nuostolių atlyginimo 
klausimu ir jau niekad daugiau 
nebesipriešino. Tas svarbus pa
sikeitimas įvyko tarp balandžio 
7 ir 8 d. vakaro. Savo nuolai
doms pateisinti ir vis dar save 
tebelaikyti pasaulio išganyto
ju, VVilsonas surado trejus pa
siteisinimus: 1) Tautų Sąjunga, 
2) Tarptautinis bendradarbia
vimas, esą jis atvykęs į Europą 
susitarti tarptautinio bendradar 
biavimo principais ir jų besilai

Nelengva, vairuoti JAV keliuose ir miestuose. Sunkvežimio vairuotojas Jim .Elrod. 24 m. amžiaus, 
vykęs j San Francisco. nepastebėjęs įspėjimo ženklų, nuriedėjo į pakalnę.

kydamas, turėjo bendradarbiau
ti su Lloyd George ir Clemen- 
ceau, 3) Bolševizmas. Girdi, jei
gu būtų užsispyręs ir išvykęs iš 
koųferėncijos, ilgainiui visą Eu
ropą būtų bolšev'znias užtvin
dęs. Tuo būdu šiais kreivais žo- 

r džiais teisino savo atsisakymą 
1 nuo 14 punktų ir rėmė įsitikini
mą, kad esąs pasiaukojęs žmo-

• nijos labui.
11 punktų ir Versalio sutartis

Tačiau visi jo pasiteisinimai 
| rėmėsi faktų nežinojimu.. Fak- 
įtą su kuriais Wilsonas turėjo 
j susidurti, buvo labai nemalonūs, 
j Juk jis pašaukė savo tautiečius 
i į kryžiaus karą ir jie noriai bei 
narsiai juo pasekė; jiems, prie
šams, o taip pat ir visai žmoni
jai buvo pažadėjęs teisingą tai
ką, paremtą 14 punktų, nuo ku
rių tačiau atsimetė. Kai ryžosi 
leisti, kad 14 punktų, nuo ku- 
Versalio sutartis, išdavė pasau
lio viltis ir lūkesčius, tikėda
mas, kad Tautų Sąjunga visus 
neteisingus jos nuostatus pa
keis ir užtikrins amžiną taiką.

Versalio sutarties tekstas bu
vo įteiktas vokiečiams 1919.V. 
17 d. Vokietijos reichstago pir
mininkas, jį perskaitęs, pareiš
kė: “Nesuprantama, kaip žmo
gus, pažadėjęs pasauliui teisin
gą taiką, ant kurios bus pasta
tyta Tautų Sąjunga, galėjo ben

at-

dradarbiauti surašant tokią, ne
apykantos padiktuotą sutartį”. 
Pirmas vokiečių oficialus sutar
ties komentaras buvo paskelb
tas 1919.V.21 d. Jame buvo rciš 

'kiama pažiūra, kad sutarties 
“esminiuose punktuose kariau
jančių šalių buvo atsisakyta pa
žadėtų teisingos taikos princi
pų ir, kad kai kurie reikalavi
mai buvo tokie, “kad jokia tau
ta jų negalėtų pakęsti, o dau
gelio jų jokiu būdu nebuvo ga
lima įvykdyti”.

Šis vokiečių pareiškimas Wil- 
soną užrūstino. Jis stengėsi už
miršti, kad sudarė taiką, nesu
derinamą su 14 punktų, ir ne
galėjo pakęsti, kad kas pasaky- 

'tų jį sulaužius duotąjį žodį. Ma
tyt, savo viduie jis jautėsi pra
sikaltęs ir apvijęs pasaulį. 1919. 
V.17 d. W. Bullittas, nagrinė
jamos knygos autorius, pasi- 

■ traukė iš JAV delegacijos sąs- 
i tato ir pradėjo vieša sutarties 
'kritiką (turėjusią didelį atgar- 
' sį), pažymėdamas, kad JAV 
pareiga bus atsisakyti ratifi
kuoti šią neteisingą sutartį, at
sisakyti garantuoti jos nuosta
tus ir atsisakyti stoti į Tautų 
Sąjungą.

VVilsono kova už sutarties 
patvirtinimą

Pasirašęs Versalio sutartį ir 
sugrįžęs į Washingtoną, prezi
dentas Wilsonas 19.VII.10 d. pri 
statė Senatui ją ratifikuoti, ta 
proga pasakydamas kalbą, ku
ri, atsižvelgiant į labai silpną 
fizinę ir dvasinę jo sveikatą, 
buvo nuostabiai protinga. Ta-

čiau Senatas neskubėjo ją rati
fikuoti. Tada prez. Wilsonas ry
žosi apkeliauti JAV ir savo kal
bomis raginti piliečius jį parem- 

j ti ir pasisakyti už sutarties pat- 
' virtinimą. Jo žmona, gydytojas 
' ir sekretorius stengėsi jį atkal
bėti nuo tos kelionės, nes bijo
jo, kad jos metu jis nemirtų. 
Tačiau VVilsonas nepakluso. Jis 
norėjo pasiaukoti tikslui, kuris 
jam leistų vis tebetikėti, kad 
Jis esąs antras Kristus.

Dabar Versalio sutartis pata
po jo nauja biblija. Savo kal
bose jis pradėjo tvirtinti, kad 
sutartis esanti “žygdarbis, ne
turįs pavyzdžio pasaulio istori- 

’ joje”. ‘‘Ligi pat mirties laiky- 
’ siu savo gyvenimo didžiausia 
’ privilegija, kad man buvo leista
į padėti savo parašą ant šito do

kumento”. Su kiekviena kelio- 
' nės diena Versalio sutartis vis 
j svarbėjo, ligi IX.24 d. VVvomin- 
ge pavirsta žmonijos šedevru, 
tekančią dieną Colorado, jis, 
viską iškraipydamas, pareiškė,

’ kad “karo laimėtojai nereika
lauja nė vieno centimetro sveti- 

j mos teritorijos, nieko neprašo 
pasiduoti jų valdžiai. Tą kartą 

' taip susijaudino, kad apsiverkė. 
Per visą kelionės laiką skundė
si galvos skausmais, kurie jo 
neapleido iki nualpimo trauki
nyje IX.26 d. Jo gydytojui bu
vo aišku, kad jeigu nenutrauks 
kelionės, mirs traukinyje. Ta
čiau Wilsonas maldavo leisti 
baigti kelionę. “Ar nematot, 
kad jeigu nutrauksite šią ke
lionę, nenumirsiu už žmoniją, 
nebūsiu Kristum, nebūsiu Die
vu”. Nepaisant jo priešinimos, 
jis buvo parvežtas į Baltuosius 
Rūmus. Po trijų dienų sugriu
vę ant maudynės grindų. Jam 
buvo paraližuotas kairysis šo
nas nuo dešinės pusės smege
nų trombozės.

Po šito smūgio Wilsonas iš
gyveno dar 4 metus ir 4 mėne
sius. Ši trombozė žymiai pakei
tė jo asmenybe, todėl W. Bulli
ttas laiko, kad prez. Wilsonas 
kaip asmenybė, mirė 19.IX.24 d. 
Tas, kuris paliko gyventi, buvo 
invalidas, senas verkšlenąs se
nis. Buvo toks ligonis, kad te
galėjo būti informuojamas tik 
žmonos nuožiūra. Jis tebebuvo 
laikomas JAV prezidentu ligi 
1921.111.4 d., tačiau per pas
taruosius pusantrų metų ponia 
VVilsonienė tikrumoje ėjo JAV 
prezidento pareigas.

Versalio sutartį Senatas ant
ru kartu atmetė. Prez. Wilsonas 
norėjo, kad sekantys rinkimai 
būtų referendumu už Tautų Są
jungą. Jis tikėjo, kad ameri
kiečiai parems taikos sutartį. 
Tačiau demokratų kandidatas 
pralaimėjo 6 mil. balsų daugu
ma. Buvo išrinktas “nesukalba
mas” respublikonas Hardingas. 
Tai patyręs, VVilsonas sušuko: 
“Mus suniekino prieš pasaulį!”

(Nukelta i <•
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Ankstyvieji krikščionys Romos 
imperatorių valdoje

M. KRUPAVIČIUS

Vos gimusi krikščionybė, dar 
kaip gležnas daigelis, savo anks
tyvos kūdikystės dienomis susi
tiko su Romos imperatorių galy
be. Nesvetingai ją priėmė Roma. 
Iš pirmųjų jos čia pasirodymo 
dienų prasidėjo jos persekioji
mas ir naikinimas, kuris tęsėsi 
pustrečio šimto metų. To perse
kiojimo tarpsniai skyrėsi ir savo 
įtampa, ir užsimoto persekiojimo 
plotu. Paskutinysis pusšimtis bu
vo žiauriausias ir skaudžiausias 
krikščionybei. Visai netikėtai tie 
skaudūs laikai pasibaigė imperi
jos kapituliacija. Imperija nulen 
kė galvą krikščionybei. Krikščio
nys nepabūgo imperijos sunkių 
smūgių. Jie nesislėpė ir rankų ne 
nuleido, savo mokslą platino ir 
krikščioniškoji bendruomenė au
go ir stiprėjo. Tai buvo žūtbūti
nė kova, tačiau labai nelygi ko
va. Krikščionys nė galvoti nega
lėjo apie bet kokį aktyvų pasi
priešinimą. Jiems pasiliko tik pa
syvus spyrimasis ir imperijos įsa
kymams nepaklusimas. Tokiu 
būdu kovos lauke susitiko dvi la
bai skirtingo charakterio galybės. 
Iš vienos pusės valstybinis apara
tas, tobuliausias mechanizmas a- 
no meto pasaulyje, iš kitos gi — 
idėja, tikėjimas, psichinis veiks
nys, mechanizmui nepasiekia
mas ir neprieinamas. Tarano 
smūgiais galima pramušti ir sto- 
riausiame stiprovės mūre skylę ir 
net visą mūrą suskaldyti, bet 
vandens jis nesusisikaldys nei 
skylės jame nepramuš. Persekio
jimai gali daug žmonių išžudyt, 
bet jų skelbiamos ir išpažįstamos 
idėjos persekiojimais nesužlug
dys. Idėja gyvuos tol, kol bent 
vienas pasiliks gyvas su giliai įsi
šaknijusia ta idėja širdyje. Jis ją 
plės ir naujus tos idėjos išpaži
nėjų būrius ugdys.

Įdomus faktas. Romėnai buvo 
politeistai, daugiadieviai. Jie gar
bino daugybę dievybių. Okupuo
tuose kraštuose rastų dievybių ne 
niekino ir leido jų garbintojams 
laisvai savo tikėjimą išpažint. Ta 
čiau, kai pamatė, kad krikščio
nybė jų imperijoj smarkiai plin
ta, jos atžvilgiu nusistatė priešiš
kai. Kalbama apie romėnų tole- 
rantingumą visoms religijoms ir 
net apie jų vadovaujamų sluoks
nių skepticizmą, neigimą objek- 
tyvės tiesos pažinimą, abejojimą 
net savo religijos teisingumu.

Su tokia nuomone sutikti ne
galima. Joje yra tik tiesos dalis. 
Ir romėnų tolerantingumas, ir

Vienai šeimai automobiliui reikia 
per gyvenimą apie 60 padangų 
bent taip skelbia Goodyear bendro
vė Akron, Ohio.

skepticizmas yra reliatyvūs. Skep
ticizmas reiškėsi juose tik mūsų I 
amž., pradeda nykti antrame, o 
trečiame jis užleidžia vietą labai 
stipriam religingumui. Trečiame 
amžiuje romėnai pradėjo labai 
intensyviai ir nervingai ieškoti 
geriausio religinio mokslo ir tik
rojo dievo. Tuo galima aiškinti 
krikščionybės šiame amžiuje žiau 
riausią persekiojimą. Jį pradėjo 
tikintieji romėnai. Negalima pa
neigti to fakto, kad jų tarpe at
sirasdavo veidmainingų valdini
nkų, kurie savo uoliu krikščionių 4 
persekiojimu prašokdavo net fa
natiškai tikinčiuosius savo die
vais.

Senieji dievai romėnams ne
užkliūdavo. Jie buvo suaugę su 
savo senąja tradicija nekliudyti 
žmonėms garbinti tuos dievus, 
kurie buvo garbinami imperijos 
kokioj teritorijoj ar tik kokiame 
žmonių telkinyje. Okupuojamuo 
se kraštuose palikdavo ramybė
je tuos dievus, kokius rasdavo o- 
kupavimo metu. Jie įsikišdavo į 
svetimus rastuosius kultus tik tuo 
met, kai pastebėdavo juose kokių , 
labai aiškių jų pažiūrų įžeidimų. 
Už paliekamą jiems tikėjimo lais 
vę, romėnai reikalavo atpildo ar 
kompensatos. Rastose šventyklose 
ir viešo pobūdžio salėse, ypač teis 
muose, pavergtų tautų žmonės, 
nepaisant jų religijos ir dievų, tu
rėjo pagerbti ir Romos valstybi
nius dievus. Kiekviename teisme 
stovėjo imperatoriaus statula. Vi 
si teisiamiej, ar šiaip jau intere
santai prie tos stovylos turėjo su 
deginti žiupsnį smilkalo. Atsisa
kymas nuo tokio apeiginio veiks
mo buvo baudžiamas. Bausmės 
buvo įvairios — lengviausia iš
metimas iš to pastato, sunkesnė
— lengvas išplakimas rykštėmis, 
bet neretai nusikaltusieji buvo 
baudžiami ir mirties bausme.

Romos piliečiai okupuotuose 
kraštuose turėjo teisę, bet ne pa
reigą, pagerbti to krašto dievus. 
Pavyzdžiui imperatorius Augus
tas liepė jo vardu pagerbti žydų 
Dievą auka Jeruzalės šventykloj. 
Bet niekad jis to nebūtų padaręs 
pačioje Romoje. Senieji romėnų 
bendruomenės dievai, surišti su 
Romos istorija, turėjo neginčija
mos teisės reikalauti sau deramos 
pagarbos ne tik iš piliečių, bet ir 
iš pačios valstybės ir jos organų. 
Senovė nežinojo areliginės, o juo 
labiau antireliginės valstybės. Gi 
nepiliečiai, vadinami perigrinai
— svetimtaučiai ir svetimšaliai 
pareigos dalyvauti Romos religi
jos apeigose neturėjo, o kai ku
riems jų net buvo draudžiama. 
Tačiau jie visi turėjo romėnų re
ligiją traktuoti pagarbiai ir neį
žeidinėti jų jausmų bei įsitikini
mų.

į Toks buvo romėnų santykis su 
I senais Romos piliečių ir okupuo- 
1 tų kraštų dievais. Dabar dirstel- 
sim į jų santykius su naujais die
vais.

Romėnų santykis su naujais 
dievais

Visai kitokis buvo romėnų ir 
jų valdžių santykis su naujais ir 
naujai atneštais dievais. Naujieji 
dievai jiems buvo tokie dievai, 
kurių jie anksčiau nepažinojo ir 
tik naujai pasireiškė. Naujai at
neštieji dievai buvo svetimų tau
tų ar kraštų, kurie norėjo turėti j 
Romoje savo šventyklas. Šiais at- Į 
vėjais nebuvo kalbos apie Romos' 

I toleranciją, suprastą plačiais į 
I prasme. Toms šventykloms kur
ti buvo reikalingas aiškus oficia-! 
lūs imperatoriaus leidimas, kurį Į 
jis duodavo tik senatui nutarus, j 
Imperatorius taip pat sprendė, 
kas galės tuos naujuosius dievus 

; garbinti ir kaip garbinti — pri- 
i vačiai ar viešai. Jis taip pat nu
spręsdavo, kur tokią šventyklą 
galima buvo statyti — mieste, ar 
užmiesčiuose. Rytiečiai tokius lei

(Atkelta iš 3 psl.)
“Prieš Dievą negalima kovoti*”, 
jis sakydavo savo lankytojams. 
Kadangi Wilsonas ją parašė, 
taikos sutartis buvo “Dievo su
tartis”. Prez. Wilsonas mirė mie 
godamas 1924.XH.3 d.
Laimėtas karas — pralaimėta 

taika
Baigiant šį W. Bullitto kny

gos paskutinio skyriaus atpa
sakojimą, dera palyginti dviejų 
JAV prezidentų, veiksmingai pri 
sidėjusių prie dviejų pasaulinių 
karų laimėjimo, bet pralaimėju
sių taiką. Šiaip ar taip, prez. 
Wilsono 14 punktų besiremda- 
mos, mažosios tautos reikala
vo sau nepriklausomybės. Dau
gelis jų, jų tarpe ir Lietuva, 
savo ryžto ir palankių aplinky
bių dėka, atgavo laisvę. Dau
geliu atžvilgių neteisinga Ver
salio sutartis pripažino Lietu
vai Klaipėdos sritį su uostu, 
kaip vieninteliu Lietuvai išėji
mu į jūrą.

Tuo tarpu prez. Roosevelto 
iškilmingai paskelbtoji Atlanto 
charta, ne tik nebuvo vykdo
ma, bet jam fiziniai ir dvasi
niai sunegalavus, o vėliau ir įsi
kalus į galvą mintį, kad tik 
Jungtinių Tautų organizacijos 
įsteigimas su Rusijos dalyvavi
mu, išgelbėsiąs žmoniją iš visų 
bėdų, nustūmė mažas tautas

dimus savo religijų šventykloms 
statyti gaudavo labai sunkiai ir 
gaudavo toli gražu ne visi. Ir gau 
tieji leidimai dėl mažos prieka
bės dažnai buvo atšaukiami. Už 
Romos ir Italijos ribų buvo gana 
daug miestų, turinčių autonomi 
nes teises. Tie miestai nesiklaus
dami centrinės vyriausybės savo 
turima teise spręsdavo duoti ar 
neduoti vietos savo teritorijoje 
naujiems dievams. Buvo griežtai 
draudžiamas net privatus su apei 
gomis valdžios neleistojo dievo 
garbinimas. Toks garbinimas bu 
vo laikomas sunkiu nusikaltimu 
ir sunkiai baudžiamas ligi mir
ties bausmės. Į religines prakti
kas, atliekamas privačiai šeimo
se, nebuvo kreipiama dėmesio.

Jei buvo nusikalstamas darbas 
praktikavimas neleistos religijos, 
tai juo didesnis nusikaltimas bu
vo praktikavimas aiškiai oficia
liai uždraustos. Krikščioniškoji re 
ligija buvo uždrausta Nerono. 
kuris pasiekė Romos imperatorių 
sostą 54 mūsų eros metais. Tas 
draudimas buvo laikas nuo lai

Seselė M. Viktorija praveda jaunučių ateitininkų užsiėmimus ateitininkų 
stovykloje Kennebunkporte, Maine.

PREZ. WILSONO...

į vergiją, nes už tą sutikimą jis 
Stalinui perleido pusę Europos j 
ir tyliai sutiko Rusijai palikti 
Baltijos valstybes.

Kaip daugelio teisingai buvo 
pranašauta, neteisinga Versa
lio sutartis pastūmėjo Europą 
į II-jį pas. karą, o II-sis pas. 
karas, irgi baigtas Vokietijos 
parklupdymu, ligi šiol nesusilau 
kė jokios taikos sutarties. Kaip 
matome, dviejų fiziniai ir dvasi
niai nesveikų JAV prezidentų 
atlikti darbai, norint pasaulį 
apsaugoti nuo karų, jiems pa
mynus savo skelbiamuosius kil
nius principus ir nusilenkus 
smurtui bei kerštui, žmoniją 
apvylė ir jai graso didelės ne
laimės.

ISPANE VIENUOLB ROMOS 
KURIJOJE

Ispanė vienuolė Margarita 
Maria Claveria Lopez yra viena 
iš tų keturių moterų vienuolių, 
kurios Vienuolių kongregacijoj 
rūpinasi seselių vienuolių rei
kalais. Tai pjripas kartas, kad 
moterys pateko1 į Roirtbs kuriją. 
Motina Margarita priklauso Jė
zaus Marijos kongregacijai nuo 
1933 metų. Yra filosofijos, lite
ratūros ir prekybos mokslų li- 
cencijatė. Savo kongregacijos 
vienuolyne buvo vyresnioji, pro- 
vincijolės padėjėja

ko kartojamas. Tačiau to drau
dimo vykdymas buvo įvairus į- 
vairiose provincijose ir įvairiais 
laikotarpiais. Buvo ilgesnių labai 
ramių tarpsnių, kuriais valstybės 
organai dėjosi nematą ne tik jau 
plačiai paplitusių krikščionių, 
bet ir jų organizacijų ir net pas
tatytų bažnyčių. Bet ateidavo tarp 
snių, kuriais krikčionys turėjo 
slėptis požemiuose. Romos impe
ratorių religinė politika buvo nei 
pastovi, nei nuosekli. Net visa- 
galingieji anų laikų imperatoriai 
nevisuomet kreipdavo dėmesį į 
pranešimus apie plintančią jų 
valstybėje krikščionybę. Ar tai 
buvo tolerancija? Jei tuo vardu 
galima būtų pavadinti ilgesnį ar 
trumpesnį dėl bet kurios priežas
ties atoslūgį, galėtume vadinti ir 
tolerancija. Bet tikrai nebuvo at
šaukimas draudimo. Nes po ko
kio tos ramybės laiko staiga ir ne
tikėtai vėl prasidėdavo kruvini 
persekiojimai.

(Antrasis straipsnis bus apie 
krikščionių persekiojimo priežas
tis pirmaisiais amžiais).

Moksleivių ateitininkų vasaros stovyklos Kennebunkporte dalyviai

MŪSŲ KOLONIJOSE
Kenosha, Wis.

PAGERBTAS TAUTINIŲ 
VEDYBŲ PIRŠLYS

Dešimtmečio laikotarpy tau
tinių šokių grupė Bijūnas žalia
vo ir žydėjo. Jį stebėjo šokant 
apie trys šimtai tūkstančių a- 
merikiečių. Bijūnas šoko Kana
doj ir tautinių šokių šventėse 
Chicagoje, Rockforde, Wauke- 
gane, Kenoshoj, Racine ir ki
tur. Per savo egzistavimo lai
kotarpį LB Kenoshos - Racino 
apylinkės jaunimas, šokdamas 
tautinių šokių grupėj Bijūnas, 
sukūrė astuonias tautines šei
mas. Daugumoje su savo grupės 
šokėjais.

Todėl LB Waukegan, Keno
shos - Racino apylinkių valdy
bos šokių grupės vadovui Sta
siui Milašiui surengė įvertinimo 
parengimą - gegužinę ponų Gi- 
nočų sodyboje, lietuvių susirin- 

•o daugiau kaip rengėjai tikė
josi. Tautiečiai norėjo pagerbti 
sėkmingą piršlį ir mūsų jauni
mą. Draugiška gegužinė įvyko 
rugpiūčio 25 d.. Dr. Giniotis, 
atidarydamas oficialią dalį, pri
minė šios gegužinės tikslą, trum
pai įvertino Stasio Milašiaus 2649 W. 63ni St., Tel. t, , , P- Rudėnaa K. šimulisdarbo nuopelnus. Po to kalbėjo
LB Kenoshos - Racino apyl. pir
mininkas L. Pliūra, LB Wauke- 
gan apyl. pirm. inž. G. Dama- 
šius, tėvų vardu V. Kažemėkai- 
tis, tautinių šokių grupės vardu 
B. Braciutė. Kun Z. Ramanaus
kas šiltu žodžiu prisiminęs jau
nimą ir Bijūno grupės vadovą 
St. Milašių įteikė nuo abiejų 
LB apylinkių tautiniais moty
vais papuoštą albumą.
Abiejų apylinkių lietuvių suau
kotus pinigus įteikė grupės va
dovui, nors mažą dalį apmokė
jimui išlaidų, kurios susidarė 
jam gražiai darbuojantis su jau 
nimu. Dr. Giniotis, uždaryda
mas oficialią dalį, pakvietė vi- (VI | |^|

RADIO PROGRAMA

Seninusia Lietuvių Redio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadtvay, So. Boston Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
iien rastis "Draugas”.
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir pigiai.

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

Chicago, IU. 60629 
Tel. LU 5-9500

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už nprtrnuda nuo ugnies Ir automo
bilio pas

FRANK Z A P O LIS
3208 West 95th Street 

Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

STATOME NAUJUS NAMUS 
ir

Atliekame įvairius pataiiymus

Petrauskas Buiiders, Ine. 
Tel. 585-5285

illlllliillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

sus su jaunimu sudainuoti Mai
ronio “Lietuva — brangi mano 
tėvynė”. Susitikimas praėjo gra 
žioj lietuviškoj dvasioj.

Buvo pravesti gražūs žaidi
mai. Gaila, kad kenoshiečiai ne 
taip gausiai pasirodė, kaip Wau- 
kegano ir Racine lietuviai. Ma
lonu buvo patirti dr. Giniočio 
nuoširdumą ir jų puikią reziden
ciją pamatyti. B. J.

Atidengtas paminklas
LONDONAS. Dalyvaujant West- 

minsterio arkivyskupui kard. Hee- 
nan, anglikonų Bažnyčios vadovui 
Canterbury arkivyskupui dr. Raim- 
sey ir gausiems politinio ir visuo
meninio gyvenimo atstovams, šio
mis dienomis Londono Westminste-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

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

BANGA
TV, Radio, Stereo, Alr-CondlHoners 

Pardavimas ir taisymas
434-0421

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. Seftta- 
dienlais Ir sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

715* South Maplewood Avenue 
Chicago, Illinois 600200

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

Telef. HEmiock 4-2413

Apdraustas perkraustymaa 
įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontler 6-1882

„DRAUGE“ GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

riąkcjytė-Inkenlen®, Išleido Lithuanian Catholic Presą Society, 
Chicago 29, UI. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl. . ............... $1.25

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl. .......... $3.00

VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 
Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl...........................  $1.00

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

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais, 
150 psl........................................................................................... $2.00

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiemt ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl..............................................................................$3.00

MOTINA, Juozas Prunskls, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl............................................................................ $2 50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Didte 
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūri 96 
Puslapiai .............................................................. ................... &.00

IlUnob, State gyventojai prie kainos turi pridėti 6% taksų.

BAISUSIS BIRŽELIS
PRANAS J. NACMIESTIAKIh

Trys augfitos kokybės vaidinimai dramos tr literatūros žino v ii,
A. KAIRYS, vertindamas vieną šių dramų, būtent “Siaurės pa

švaistė”. kuri vaizduoja 8v. Kazimierą, rašo, kad šia veikalu “galėtu 
tapti vienu iš geriausių šios rūšies veikalų mūsų literatūroje.”

Stipri intriga, vienas po kito griūvantys vaizdai Ir vvkes charakterių išryškinimas pririša prie šių dramų ne tik žiūrovą, bet^r skaitt 
’oją, neatleisdamas jo Iki pabaigos.

Gražiai, ant specialaus popierio Išleista didelio formato knyga su 
Y ^gP^bustracijomis. tinka Įvairioms dovanoms. 238 puslapių,

Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksų.
Užsakymus siųskite

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

rio Halėje prie Anglijos parla- 
mento buvo iškilmingai atidengta 
paminklinė marmuro lenta šv To
mo atminimui pagerbti. (Tomas 
Morus šioje vietoje 1535 metais 
buvo pasmerktas mirčiai). Ta pro
ga kalbėdamas Anglijos parlamen
to kancleris Cardiner iškėlė šv. 
Tomo Moraus ištikimybę savo ti
kėjimui nedarant jokių kompromi
sų net savo gyvybei išgelbėti.

__ Kol mes esame susirūpinę
tiktai savimi, mus jaudina kitų 
žmonių klaidos. Galvokime dažnai 
apie savo pačių paklydimus ir 
mes būsime atlaidesni kitų nuo
dėmėms.

šokiai.
J, LINGYS, 154 pusi.

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

komis ir gaidomis. KALVELIS, 
KUBILAS RAGUČIAI, KEPURI
NE OŽELIS, SUKČIUS, LENCIŪ
GĖLIS, SADUTE, MIKITA ir MA
LŪNĖLIS. Knyga labai naudinga 
šokių vadovams, šokėjams ir šokių 
mylėtojams. Kaina $2.00. Gauna
mo DRAUGE, 4545 West 63rd St., 
CHICAGO, ILL. 60629.

• ••••••• •••••• ••••!<• hmmiiihmhiihhimiiiii

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

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

J. J. Bachunas, Tabar Farm 
Sodus, Michigan 49126

miiiimiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Į kosminio amžiaus 
aušrą

Jau išėjo iš spaudos prof dr. 
Antano Ramūno knyga

“IS SUTEMŲ Į 
AUŠRĄ”

Autorius, atsiremdamas į pra
eitį. gvildena lietuvio, Lietuvos, 
Europos ir pasaulio tragišką liki
mą, atskleisdamas nūn auštančio 
kosminio amžiaus viziją.

Veikalas — 454 pusi. Gaunamas 
Drauge. Kaina — $6.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.
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šventės.; komiteto pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas 
(deSineje) dėkoja vyr. meno vadovei Jadvygai Matulaitienei už atliktus 
a bus ruošiant šventę ir komiteto vardu įteikia jai dovaną — A. 

ve ,.1 °_nl? Pave‘kslą. Iš kaires į dešinę V. Radžius, J. Matulaitienė. R.
Kuciene ir dr. Leonas Kriaučeliūnas. Nuotr. V. Noreikos

DIDYSIS DARBAS BAIGTAS 

— VISIEMS AČIŪ!

JAV ir Kanados Lietuvių ben
druomenės trečioji Tautinių šo
kių šventė jau praeitis. Tik tūks
tančiai lietuvių ją prisimins, kaip 
vieną iš gražiųjų ir-iškiliųjų įvy
kių šiais Lietuvos sukaktuviniais 
metais.

Tai milžiniškas, sunkiai įsivai 
zduojamas darbas. Pusantro tūks 
tančio jaunimo ištisus metus ruo 
šė šokius. 45 šokėjų grupių va
dovai nešė sunkią atsakomybės 
naštą už tinkamą šokių paruo
šimą. Vyriausioji šventės meno 
vadovė Jadvyga Matulaitienė su 
savo padėjėjomis Galina Gobie- 
ne ir G. Breichmaniene pralei
do ištisas naktis aptardamos kiek 
vieną šokio detalę, tikrindamos 
šokėjų grupes, duodamos pamo
kymus, keliaudamos į įvairias vie 
tas. Tik jų dėka šis milžiniškas 
šokėjų skaičius šokių dieną pa
sigėrėtinai atliko pareigą ir do
vanojo mums gražią šventę.

Techniškuosius*-šventės paruo
šimo darbus sumaniai įvykdė 
darbštusis komitetas, kuriam va 
dovavo dr. Leonas Kriaučeliūnas. 
O kiek dar kitų talkininkų, ko
misijų, spaudos žmonių krutėjo, 
kad šventei užtikrinus sėkmę.

Šventės nuotaikomis pagyven
ti komiteto pirmininkas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas^ savo reziden
cijoje rugpiūčio 25 d. sukvietė 
virš 140 šventės talkininkų. Die
na pasitaikė žavi. Sode grupelė
mis ir būriais šnekučiavosi šven
tės talkininkai. Vieni kėlė paste
bėtas klaidas, kiti dalinosi išgy
ventų darbų nuotaikomis, treti 
net planavo, kaip turėtų atrody
ti ketvirtoji šventė.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas šil
tu žodžiu pasveikino svečius, pa
dėkojo visiems šventės talkinin
kams, bet kuo prisidėjusiems prie 
šventės suruošimo, padėkojo vi
siems aukotojams, šventę parė- 
musiems tūkstantinėmis, penk- 
šimtinėmis, šimtinėmis ir smul
kesnėmis aukomis, kas įgalino 
šventę suruošti gausenę šokėjais

BOSTONO ŽINIOS Kvietimas atsiprašyti šv?. Jėzaus Širdį

ir įspūdingesnę.
Ypatingą padėką pareiškė vyr. 

men. vadovei Jadvygai Matulai
tienei, kuri taip sumaniai ir me
niškai pravedė pačią šventę ir 
didelį darbą įdėjo šokėjų grupes 
beruošdama. “Kas galės įvertin
ti šių .meno vadovų, šokių va
dovų ir šokėjų įdėtą darbą?” — 
sakė d r. Leonas Kriaučeliūnas. 
Ir komiteto vardu vyr. meno va
dovei Jadvygai Matulaitienei, pa
dėkos ženklan, buvo įteiktas dail 
A. Petrikonio paveikslas.
Trumpus sveikinimo ir padėkos 
žodžius tarė gen. kon. dr. Pet
ras Daužvardis, Pasaulio Lietu
vių bendruomenės pirmininkas J. 
Bachunas, LB tarybos prezidiu
mo pirmininkas J. Kapočius. Kal
bėtojai prisiminė šventę ir jos 
reikšmę mūsų augančiam jauni
mui ir lietuvybės ugdymui. Visi 
nuoširdžjai dėkojo tiems, kurie 
šią šventę ruošė ir reiškė viltį, 
kad lietuviškoji sąmonė dar ilgus 
metus bus gyva išeivijoje. Seimi
ninkams sugiedota Ilgiausių Me
tų!

Dr. Leonas Kriaučeliūnas ko
miteto vardu, gėrėdamasis visų 
nuoširdžia talka, pažymėjo, kad 
didysis darbas baigtas, ir visiem 
pareiškė nuoširdų lietuvišką a- 
čiū.

Po trumpos oficialios dalies 
šeimininkai dr. Leonas ir Irena 
KriauČeliūnai kvietė vėl visus vai 
šintis. Ir svečiai tikrai nuotaikin
gai leido laiką.

Svečių tarpe dar buvo matyti 
iš Australijos energingas visuo
menininkas Liudas Barkus su 
žmona, iš Romos prel. K. Raz
minas, iš Anglijos J. Alkis, kun. 
E. Abromaitis, sol. A. Brazis, inž. 
A. ir M. Rudžiai, dr. Bobelis, dr. 
Tauras su žmonomis, prekyb. J. 
Lieponis, bankininkai J. Pakel 
Sr., J. Mackiewich ir visa eilė 
spaudos žmonių, visuomeninin
kų ir kt.

J. Janušaitis

NAUJA BANAIČIŲ SEIMĄ

Rugpiūčio 24 d. Birutė Rente- 
lytė ir Bronius Banaitis Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje So. Bos
tone priėmė moterystės sakra
mentą. Jaunuosius sujungė ir Šv. 
Mišias laikė klebonas kun. An
tanas Baltrašūnas. Bažnyčioje 
giedojo parapijos choras ir solis
tas Benediktas Povilavičius. Bu
vo daug žmonių.

Vestuvių vaišės buvo Lietuvių 
Piliečių klube So. Bostone. Da
lyvavo keli šimtai jaunųjų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Taip
gi dalyvavo daug jaunimo: skau
tai, neolituanai. Vaišių puotai 
vadovavo brocktoniškis adv. Pet
ras Viščinis. Po Viščinio' žodžio, 
klebonas kun. Baltrašūnas pa
laimino vaišių stalus. Vaišinan
tis jaunuosius sveikino ir dova
nas teikė skautai, neolituanai. 
Taip pat sveikino ir rašytojas 
Stasys Santvaras. Vaišės tęsėsi 
iki vėlyvos nakties.

Abu jaunieji priklausė parapi
jos chorui ir tautinių šokių gru
pei. Panašios organizacijos daug 
jaunimo suveda į šeimynines po
ras. Nevedę ir netekėjusios turė
tų tai prisiminti.

Linkime naujai šeimai gra
žios šeimyninės laimės.

Birutės tėveliai gyvena So. Bos
tone, o Broniaus sesuo ir tėvelis 
gyvena Dorchestery, o mamytė 
mirus. Vyr. Pabroliu buvo jauno
jo brolis, o vyr. pamerge Laima 
Jakutytė.

LITERATŪROS VAKARAS

Literatūros vakaras, kurį orga
nizuoja Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas Juozas Kapočius, yra šį 
sekmadienį, rugsėjo 8 d. 5 vai. 
Lietuvių Piliečių D-jos So. Bos
tone Il-ro aukšto salėje.

1969 m. automobilių kai kurie modeliai turės langų stikluose įruoš
tus specialius ledų nutaldymo mechanizmus.

MOŠŲ KOLONIJOSE
Phoenix, Arizona

SVEČIAI PlIOENKE

Nežiūrint šiltos vasaros, sve
čiai vis aplanko Phoenixą. St. 
Gečas iš Chicagos ilgesniam lai
kui sustojo pas Šaulius, vėliau 
galvoja čia įsikurti.

P. Liubertas iš Chicagos su
stojo pas Baltrūnus - Bell jau 
keletą kartų, tvarkydamas įsi
kūrimą.

Loreta Bekaitė iš Los Ange
les lankėsi pas Em. Josen.

Kun. Vacį. Šiliauskas ir kun. 
dr. Alg. Alšauskas, važiuoda
mi iš Los Angeles atostogų, 
sustojo aplankyti kun. Ant. Va- 
iiuškos, neseniai įsikūrusio Phoe 
nixe. Pi Vyšniauskienė iš Ro- 
chester, N. Y., aplankė sūnaus 
Jono šeimą, Aleks. Paulauskie
nė iš Detroit, Mich., atvažiavo 
pas dukterį Loretą ir žentą Ro
maną Vainauską ir anūkus.

Liet. Barbara Motely sustojo 
svečiai iš N. Y. Dovydaičiai, no
rėdami susipažinti su įsikūrimo 
sąlygomis, vietovėmis ir lietu
viais. Iš Chicagos chem. inž. 
Žalnieraitis sustoto trumpam, 
A.S. u-te turėjo papildomus 
chemijos kursus. Sakalauskai 
iš Los Angeles, tėvas su sūnumi 
Gintaru, kurs čia praleido po
rą mėn. padėdamas motely. At
silankė giminės iš Chicagos:

Programoje rašytojai: Pulgis 
Andriušis iš Australijos, Bernar
das Brazdžionis iš Californijos ir 
Antanas Gustaitis bei Stasys Sa
ntvaras bostoniškiai. Tiesa, Braz 
džionį irgi galėtume pavadinti 
bostoniškiu, nes jis čia ilgesnį lai 
ką gyveno. Tokie literatūros va
karai dabar yra retenybė, todėl 
nereikėtų praleisti progos.

KRAUSAS KALBĖJO APIE 
VYDŪNĄ

; Antanas Krausas, buvęs gim
nazijos direktorius ir skautų bei 
Lietuvių B-nės didelis veikėjas 
atvyko iš Australijos į Pasaulk 
Lietuvių seimą New Yorke. Šie 
lankimos proga, be kitų lietuviš 
kų kolonijų, aplankė ir Bostoną 

Šiais metais sukako šimtas me
tų nuo gimimo mūsų didžioje 
Vydūno. Lietuvių Enciklopedija 
kurios leidykla yra Botsone, lei
džia Vydūno raštus. A. Krausas 
yra didelis gerbėjas ir vienas Vy
dūno raštų redaktorių. Krausui 
lankantis Bostone, labai pasku
bomis, buvo sušauktas lietuvių 
susirinkimas. Tuo rūpinosi skau
tai, ypatingai Česlovas Kiliulis. Į 
susirinkimą atsilankė keletas de- 
sėtkų asmenų, apie pusę buvo 
skautiškas jaunimas. A. Krausas, 
kalbėjo apie Vydūno gyvenimą, 
jo darbą ir raštus. Ragino pre
numeruoti Vydūno raštus. Gai
la, kad tas turėjo būti atlikta la
bai skubotai. Paskaita apie Vydū 
ną mielai būtų pasiklausę daug
didesnis būrys lietuvių.

A. Krausas Bostone aplankė ir 
senus pažįstamus — Martinkus, 
Smitus ir kitus. Su ponia Mar- 
tinkiene jie kartu lankė gimna
ziją ir universitetą.

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
PRADEDA MOKSLĄ

Lituanistine mokykla Bostone

mokytojai Alg. ir Vikt. Lebe- 
riai su sūnumis ir motina Eug. 
Karsokiene, Vacys Donis ir inž. 
Ed. Petravičius - Peters su žmo
na mok. Stase ir dukrele Kris- 
tute.

Rugpiūčio mėn. yra labai gra 
žus, nešiltas ir nedrėgnas oras, 
temp. žemiau 100 1. ir nakty 
60 - 70 1., o drėgmės tik 20 - 30 
proc. Labai malonus ir lengvas 
oras.

Norvegijos princas Harald vedė 
nekarališkos kilmės merginą Sonją 
Haraldsen. Jie draugavo ištisą 10 
metų ir negalėjo vesti dėl kilmės 
skirtumo. Pagaliau tas klausimas 
buvo išspręstas.

Iš spaudos ir atskirų žinomų 
faktų aišku, kad tam tikras 
skaičius kunigų ir seselių yra 
metę savo pašaukimą ir tuo už
traukę gėdą Bažnyčiai ir papik
tinimą tikintiesiems. Neužten
ka juos tik kaltinti, bet reikia 
daug maldos ir aukos iš mūsų 
visų pusės, nes iš dalies gal ir 
mes, pasauliečiai, esame kalti už 
:ai.

Kai dabar vyksta atkakli ko
va prieš Dievą ir viską, kas kil
nu ir dora, mes dar uoliau sto
kime į pagalbą tiems, kurie yra 
tos kovos priešakyje — tai mū- 
3ų kunigai ir vienuoliai, vienuo- 
ės.

iradeda 19-sius mokslo metus, 
[os atliktas darbas yra didelis ir 
vertingas. Kai kurie tos mokyk
los mokytojai jau yra šios mokvk 
los auklėtiniai. Visi lietuviai tėvai 
turėtų leisti savo vaikus į šią mo
kyklą. Jie čia išmoks ne tik lie- 
uviškai skaityti ir rašyti, susipa- 
:ins su Lietuvos istorija, geogra- 
ija, literatūra. Be to, daugelyje 

Amerikos universitetų lietuvių 
kalba užskaitoma kaip viena iš 
svetimų kalbų.

Mokykla pradeda darbą rug
sėjo 14 d. 9 vai. ryto šv. Misio- 
mis Šv. Petro parapijos bažny
čioje. 11 vai. registracija ir egza
minai. Mokyklos vedėju ir šiais 
metais yra rašytojas Antanas Gu 
staitis.

VYČIŲ PARENGIMAS

Naujosios Anglijos vyčiai rug
sėjo 15 d. rengia pikniką su kul
tūrine programa Maironio Par
ke, Shreyvsbury (prie YVorceste- 
rio), Mass.

KUODŽIAI WASHINGTONE
Inž. dr. Jonas ir Bronė Kuo

džiai išvyko į Washingtoną, D.
C. atostogoms. Washingtone gy
vena duktė ir žentas Barzdukai 
su vaikučiais, o taip pat sūnus 
Gediminas su žmona.

T-Mcf/Bcy* 

Joe$ it—desč/

WISI FOLKS CALL IT

1He(

house paint:
Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

ai dažote savo namus “Dutch 
oy” dažais. Galite matyti kaip 
tgiai jie tepa, kaip ekonomiš- 
ai jie padengia, kaip gražiai 
trodo. Tikrai įvertinti “Dutoh 
oy” dažus galite tik tada, kai 
o kelių metų jūsų namai vis 
ar bus gražūs. Taigi nerizikuo- 
ite mėgindami pigius dažus — 
skalaukite “Dutch Boy” dažų 
ivo namams.

YERKESHARDWARE
6832 S. VVestern Avė.

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

Mes, Naktinės Adoracijos bū
relis, atjausdami daromus įžei
dimus Svč. Jėzaus širdžiai ir 
Bažnyčiai, kasdieną per visą 
rugsėjo mėnesį prašysime, kad 
Sv. Dvasia pašauiktų daugiau 
jaunimo į Jo tarnybą, o jau dir 
bančius. Jo garbei stiprintų ir 
apšviestų savo išmintimi ir ma
lone tęsti šventą jų darbą Die
vo garbei ir sielų gerovei.

Ta intencija Liet. šv. Kazi
miero Kolegijoje Romoje kas
dieną visą rugsėjo mėnesį bus 
laikomos Šv. Mišios — permal
dauti Dievą už įžeidimus, kad 
Jis įkvėptų daugiau dieviško 
noro dirbti dvasiškuos pasirink
tame pašaukime ir neštų gau
sių vaisių Dievo garbei ir mūsų 
visų sielos gerovei.

Domą Šleževičienė

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiillllllll*

Krepšinio Išvyka 
Australijon

Redegavo Jonas Šoliūnas Daug 
nuotraukų. Knygoj yra daug me- 
dž agos apie Australijos lietuvių 
gyvenimą Knygos dydis 8’/2 x U 
colių. 153 pusi. Kaina $3.00

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

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

Illinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.

>lllllllllllillllllillll'll||l||||||l1ll|llllllllll'

Nauja, labai jdomi R. Skipičio 
atsiminimų knyga

„N epriklausomak
Lietuva“

Knyga apima 1914—1940 metų 
laikotarpį. Ruošdamiesi švęsti Ne- 
priklausomos Lietuvos 50 metų Jubi
liejų, visi norime prisiminti bei ži
noti, kaip buvo atstatyta Lietuvos 
valstybės nepriklausomybė, koks bu
vo atstatytos Lietuvos valdymas, koks 
buvo mūsų valstybės plotas, kokių 
puikių vaisių davė mums Lietuvos 
nepriklausomybė tautinio susiprati
mo. kultūros ir ekonomijos srityse, 
kaip gražiai buvo pakilęs nepriklau
somos Lietuvos bendravimas su už
sienio lietuviais ir kita.

»»nygoje yra daug pavardžių, datų 
ir skaičių, l-nriuo- sunku atsiminti 
lik vienų kari; kii-gu perskaičius 
lorlčl patariame Nepi lki .tisnnių Lie- 
uvų" jsig\ ii i, ie savo kny-4 \ eėl \ 'e
Gaunama ORAI <»E 1545 "'esi

63rd St., Chicago. III 66629 

Kaina $7.06

Illinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 3% taksų.

per annum 
on regular savings

per annum 
on invesfcment bonus

Savings Insured to $15,000.00

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

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

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

Kas tik turi gėrę skonį,
viską perka pas Liepc

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai popiet

lllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllilllllll!
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės i ‘Draugą”, kuris spaus- 
iina tokius dalykėlius gražiai, grei 
*ai ir prieinama kaina

1 (įsakymus su pinigais siųskite

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO. (1 L.INOIS 60629

iiiiiiiiiiiiinnj.iiiitHi iiiiiiniiii iiiiiuuiii ii

Juzės Oaužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES

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

Puiki dovana lietuvėms ir nelie- 
«uvėms

Kaina $2.50

lUInois State gyventojai prie kairu, 
turi pridėti 3% taksų.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS 
4S lo W. 63rd Street 
i n«f rtijo Ui 6U629

iii ii nuo *IM m;, u m ii to du tiiiiitillilllli

Didžiojo poeto Dantės intymiuo
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintėlis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis,

Naujasis Gyvenimas
į lietuvių kalbą išvertė A. Ty- 

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

Z



« DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. rugsėjo mėn. 4 d. REAL ESTATE

CHICAGOS ŽINIOS
BY OWNER — 2 story and base- 
ment, 10 apts.; 4—4’s and 6—-3’s 
Cabinet kitchens, tiled baths, in-

Į-MONES UŽSIDARO DĖL 
GELEŽINKELIO STREIKO i
Užsitęsiant Beit geležinkelio 

streikui, 26 įmonės turės užsida
ryti ir atleisti darbininkus, nes; 
negali gauti reikalingų žaliavų. Į 
Taipgi dar tęsiasi ir OTA susi
siekimo vairuotojų streikas, 
net ir dviračiais, pasiekia darbo
vietes.

AREŠTUOTI KONVENCIJOJ 
METU

Policijos pranešimu, 589 as
menys buvo areštuoti už vykdy 
tas demonstracijas ir maištavi
mą demokratų konvencijos me
tu. Tautinės gvardijos daliniai 
atleisti iš pareigų ir JAV-ių ka
riuomenės daliniai grįžo atgal į 
savo stovyklas. Džiaugiamasi,! 
kad konvencijos metu nežuvo 
nė vienas asmuo dėl kilusių 
riaušių. Tačiau 119 policininkui 
buvo sužeisti.

MERAS APGYNĖ CHICAGĄ
Meras Richard Daley per CBS 

televizijos tinklą apgynė Chica
gos garbę, kaltindamas televi
zijos, radijo ir spaudos atsto
vus už tendencingą perdavimą 
žinių ir pranešimų apie vyku
sias riaušes ir maištavimą. Vaiz 
dai ir žinios nušvietė neva poli
cijos brutališkumą, bet neparo
dė, kaip maištininkai pirmieji 
stengėsi išprovokuoti policiją. 
Meras pripažino, kad prieš de
mokratų konvenciją jis jau tu
rėjo žinių apie suokalbį nužu
dyti prezidentinius kandidatus 
ir jį patį.

DOMININKONŲ KAPITULA
Atstovai iš 40 provincijų su

sirinko generalinėje kapituloje 
River Forest, ikur tėvai domi
ninkonai 3varstys konstitucijos 
pakeitimo klausimą. Delegatai 
atstovauja daugiau 10,000 ku
nigų ir brolių domininkonų.

IEŠKO DAINININKŲ
Chicagos simfonijos choras 

šį sezoną ruošiasi pastatyti 
Mozarto ir Verdi Reąuiem mi
šias, Maklerio Resurrection sim
foniją, Orffo Carmina Burana 
ir dar keletą chorinių kūrinių. 
Chorui reikalinga dainininkų. 
Nauji choro nariai turėtų prisi
statyti rūgs. 9—14 dienomis 
Orchestra Hali salėje.

ŽUVO TAVERNOS 
SPROGIME

Trylika asmenų žuvo taver
nos sprogime Gary mieste. Ug
niagesiai keturias valandas ge
sino kilusį gaisrą, padariusį apie 
$200,000 nuostolių. Valdžios pa
reigūnai tiria sprogimo priežas
tį.

EISMO NELAIMĖS
Šįmet iki rugsėjo pradžios 

229 asmenys žuvo Chicagoje 
automobilių nelaimėse. Tuo pa- 
šiu laiku sužeistų buvo 27,254. 
Darbo dienos švenčių savaitga
lį visoje Amerikoje žuvo 650 
asmenų.

ŽUVO GREITKELYJE
Į senatoriaus George McGo- 

vem lydimo saugumo policinin
ko automobilį važiuojantį Ken
nedy greitkeliu į O’Hare aero
dromą įvažiavo kitas automobi
listas. Šis žuvo. Senatorius išli
ko nesužeistas.

PAVOGĖ ALUMINO
Iš Litho Strip korporacijos 

sandėlio, 4528 W. 51 st., pa
vogta 10 ritulių aliumino. Aliu- 
minas svėrė 44,000 svarų. Jo 
vertė siekia $15,000.

dividually air-conditioned, gas heat, 
stovės and refrigerators, washers 
and dryers. 6 yra. old. Yearly in- 
come $16,250. Vic. 74 and Westem. 
Call Mr Kazek, 586-7400,

Brighton pke. 4 butų mūras — 2 
po 5 k. ir 2x2 k. Centr. šildymas. 
Geros pajamos Nebrangus.

2 butų po G kamb. kūr. arba med. 
Švarūs gerai užlaikyti

Maisto krautuve su namu. Geros 
pajamos. Lengvas aptarnavimas.

Taverna su namu Brighton pke.

ŠIMAITIS REALTY
2787 W. 48 St. CL 4-2390

Beverly Shores, Ind. paxdu°dama 
20 kamb. 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—762-2186.

REAL ESTATE

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax.
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė, — PR 8-2233

MlSCFl.I.ANEOUS

sc Yv A
CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, Į= 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
£549 W. 69 St.. II auk.. PR 6-1063

CLASSIFIED GUIDE
HELP WANTED — MOTERYS

R.N. & LP.N.’s
BY EDUCATION

For new convalescent hmm e. Good 
vvorking conditions & good salary. 
Employee benefits.

1426 W. BIRCHWOOD
________ Tel. — 274-4405________

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

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

WAITRESSES
Experienced — 3 days — 5 days

1 — 6 days or weekends only. Apply 
in person: (Closed Tuesd.)

ALBERTI'S
8050 Lincoln Avė.

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTflRY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450
71 Ir Talman. Mūr. 4 kamb. Ir 2 

patalpos ofisams arba bizniams. Tito
$16.500.

Prie 09 Ir CampbeU. Med. 1 H a. 2
butai, 5 Ir 4 Kamb. $16,900.

Prie 71 Ir Maplewood. Med. 2 bu 
tai _ 6 Ir 4 leamb Platus sklypas 
$21,500

Medinis 2 butai « Ir 4 kamb p1
rus $i2»oh

VAINA RE A L T Y
2517 W. 71st Street — RE 7-9515

BY 0WNER — 14—3's. Cabinet 
kitchens, ceramic tiled baths, in- 
dividually air-conditioned, gas heat, 
stovės and refrigerators, vvashers 
and dryers. 6 yrs. old. Income 
$19,295. Vic. Archer Rd. and 60th. 
Call Mr. Kazek, 586-7400,

BY OWNER de luxe corner brk., 
ranch, 6V2 rms., 3 bedroom, 1 full 
bath, 2 half baths. Modem kitehen 
with built-in oven, range; refrig., 
dishvvasher; attached 24x30 ft. 
dęn, 2 firejlaces, wet bar, finished 
bsmt, 2 car garage with electrical 
-eye door. Gas forced air heat. 
Sprinkling sys., centralte*ed aii* • 
conditioning. Vic. Oak Park Avė. 
and Archer Avė. Call Mr. Kazek, 
586-7400.

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrų “tuok- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
■Apskaičiavimai nemokamai

Skambinkite bet kuriuo laiku

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsl- 
mokšjiino sąly
gos.

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

^Sinclair)
RICHMOND SERVICE

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

Išnuomojamas butas 3 kambarių ir 
virtuvės. Rūsy - beismente. Mar
ąuette Pke. 6750 S. Artesian Avė. 
Galima apžiūrėti nuo 6 iki 8 vai.

j vakare. Tel. 434-0235.

IŠNUOM. apstatytas šviesus 3Vj 
kamb. butas 2-nrne aukšte. Apyl. 
Hoyne Avė. Ir 24 St. Skambint
376-7889,________________________

I Prie parko šeimai be vaikų butas, 
i Galimybė naudotis garažu. Skam
bint vakarais 778-3888.

Best Agenev, 2025 W. 63. PIt 8-6032 
BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užsiregisiruokit dabar I
Aptarnauja pietvakarine dalį 7 me
lus. Savininkai kreipkitšs dč! patar
navimo nemokamai.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apart. mūr. apie $9.000 pajamų ii 
kiti priedai. Marą. pk platus sklyp., 
garaž. $69.500.

Apartm. mūras, 20 būt. supila 
apie $27.000 pajamų. Vertingas ir 
gražus objektas Marą. pk. $196.000.

3 butai Marąuette pke. Gazo šll 
dymas, ceramic vonios, daug prie
dų. Garažas. $28,600.

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

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

5 H kamb. 11 m. mūr. bungal,aw, 
prie 73 ir Rockwell. Kilimai, gazo 
šild. alum. langai $22.900.

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.

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

12 butų mūr. prie 67-tos Ir Rock 
veli, $13,500 metinių pajamų Kainu 
$78,500. įmokSjas $! 5,000 savininkas 
luos paskolą

Naujas de luxe 2 aukštų mūr 
Marąuette pke 7 kamb butas savi 
ninkui ir 4 nuomos skolai mokėti 
$74.500

LEONAS REAL ESTATE
t N COto TA N - N OT ARI AT AS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių ir vietinių automobilių 
Taisymas Priklauso Chicago Motor 
Club. Nelaimes atveju skambinkite

GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Sav. — Juo aus (Jocį Juiaitts

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
COSMO* BX PRUS*. 

MAKŲt u'n t, mn takoki, sek* 
2608 «»th St. Tel. WA 5-2787
2501 G»th St. Tel. WA 5-2737
(333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 

Lietuvių oendrovft turinti teist 
nuritini us siųsti savo vardu iš Chl 
•agos tiesia, į Lietuvą..

Didelis pasirinkimas (vairių mt 
Jžiagų, ital lietpalčiu ir kitų prekių

Priimami doleriniai dovanų užsa 
kymal

r. ir V ZukauMiuu

WTTH COVERS AND HANDLES 
30 a.,d 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine. 434-1113

« « »l 4 s ' *
nfcMĖSih ’

. ♦♦♦ ♦ ♦ * ♦

Siaubingos Dienos

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A, LAURAITIS

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

Sąžiningas patarnavimas

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

REAL ESTATE

MOVING
3ERENAS perkrausto baldus u 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimą,. ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place WA 5-8063

J. Kapačinsko atsiminimai 
1944 — 1950 m

Kitos tokios knygos turinio gal 
neturime, kuri taip gausiai ilius
truota ir vaizdžiai aprašytas pa
bėgėlių laikotarpis, nuo Lietuvos 
iki atvykimo Amerikon. Joje ra
site visa tai. kaip keliavo ir gy
veno eilinis “išvietintasis”. Knyga 
276 psl.. gaunama “DRAUGE", 
’-aina 3.00 dol
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

Kiekvienam pasauliečiui, 
ypač šiais laikais, yra labai

is sveiksta.

1 % aukšto ,10 metų mūras. 2 at
skiri šildymai, alumin._ langai, gra
žiai įrengtas poilsiui rūsys, 2 auto 
mūro garažas. Marąuette parke. 
$37,000.

114 aukšto meti. 6 Ir 4 kamb., 2 
auto garažas ir atskiras 26x125 p. 
sklypas. 60 Place J vakarus nuo 
Latvndale. $21,500.

1 $4 aukšto mūr. 5 ir 5 kamb. 2 
Jčjlmai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 kr Oakley. $19,900.

15 butų mūras. Nauja elektra gra
žūs butai. Visas išnuom. Pajanuj virš 
$20,000. metams. Marąuette pke.

8 butai i«> 3 kamb. Naujas mūras. 
Visi išnuom. su sutartim. šiluma 
gazu, šaldytuvai, virimui plytos, vė
sintuvai. $13,500 pajamų metams. 
Labai gera vieta. $116,000.

Naujas de luxe 4 butų mūras piet
vakarių miesto daly. 2 po 4 % k., 
3% kamb. ir 5% kamb. su 2 voniom. 
$59,900.

o kamb. mūr. '‘Bullt-ins'’, kokli
nes plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $21,500.

2 po 4 $4 kamb. apynaujis namas. 
Atskiri šildymai gazu, aliumin. lan
gai, 2 autom, garažas. Netoli parko. 
$42,800.

4 miegamųjų apynaujis mūr. šilu
ma gazu Centrallnis vėsinimas. 
Alium, langai. įrengtas rūsys, 2 au
tom garažas Netoli parko. $27 500.

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

2 po 5 H kamb Ir 8 kamb. angltS 
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga 
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra 
žjame Marąuette pke. $62,000.

0 EK 0 R A VI M A s”
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

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

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildyme 
pečius ir air conditioning J 
naujus ir senus namus Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. tVestom, Chicago B, 111.

Telefonas VI 7-3447.

įdomi

Myk. Krupavičiaus knyga

KUNIGAS 
DIEVO IR ŽMONIŲ 

TARNYBOJE
Ši knyga nėra specialiai skirta 

kunigams, ji ne mažiau skirta pa
sauliečiams, nes knygoje iškeliami 
ir dabartinio pasauliečio reikala- 

"mai kunigui
Knvga gaunama “Drauge”. 

Kaina 5 dol., 720 pusi.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5 <54 taksų.

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

Buvęs JAV prez. Eisenhower-

NERIS REAL ESTATE
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

OOOOOOC Q<>O<><><><><>C><>O<X><X><X>O<X><>O<K><X><><K><><><><><><><XXX><X><><><X>C

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEX ŠATAS — REALTOR

Main offlce 5727 W. Cermak, Cicero, BĮ., Tel. OL 6-2288 
Turime šimtus namų Clceroje, Bertvyne, Riveraide, La Orange Parke 
ir bituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom niaukti i mūsų įstaigų 
Ir išsirinkti iš katalogo.

DĖMESIO I
............................... .....................

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
AMŽINASIS GYVENIMAS, psichologinė studija, Kun. J. Danie

lius. London, Canada, 1958 m., 68 psl. ............................... $2.00
EPOCHOS SĄMONINGUMO POEZIJA, Czeslaw Milosz, vertė ir 

redagavo Juozas Kėkštas, su autoriaus įvadu, užsklanda — A. 
Nykos-Niliūno. Išleido Literatūros Lankai, Buenos Aires, 1955 
m., didelio formato, 93 psl...................... ................................. $8.00

MORENŲ UGNYS, poezija, Kazys Bradūnas. Išleido Literatūros 
Lankai, 1958 m., 78 psl.............. ............................................. $2.90

RINKTINES MINTYS, spaudai parengė Juozas Prunskis. Dau
gelio autorių ir tautų amžinoji išmintis įvairiais klausimais. 
Išleido Lietuvių Dienos, 1958 m. Kietais viršeliais su aplanku, 
326 psl...........................................................................................  $4.00

MAŽOJI LIETUVA, I t„ Studia Lituanica. Paruošta Lietuvos 
Vakarų Studijų Komisijos pastangomis ir parama. Leidžia Lie
tuvos Tyrimo Ihstitutas. Santraukos anglų ir vokiečių kalbomis. 
New York N. Y., 1958 m., 327 psl. ................................... $5.00

HELP WANTED — MOTERYS*

NIGHT ŠALAU GIRLS 
NIGHT BELT PRODUCTION 

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

Apply any day 9-7 P M.

ABC GLADIEUX IN-FLIGHT
CATERING KITCHEN 

2801 So. Mt. Prospect Road
Dės Plaines, Illinois

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

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

Please apply Public Relations 
Department

St. Joseph Memorial 
Hospital 

1907 W. Sycamore 
Kokomo, Indiana 46901 

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

Call Mr. Uhlir 
Chicago Motor Club 

BR 3-2040 or LO 1-1818

HELP WANTED ~VYRA| "

GENERAL
WAREHOUSE HELP

Full time, excellent starting 
salary.

Good place to work.
Paid vacation and holidays1. 
Contact ANDY, 449-6262

JOHN WINDS IMPORTS
1101 Taft Avenue
Bsrkeley, Illinois

TAILOR - CUTTER
For century old. made to eneasure 

uniform manufacturing.
Year around work, no lay-offs, 

profit sharing, paid insurance.

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

IHLING BROS. 
EVERARD COMPANY 
269 E. Michigan Avenue

Kalamazoo, Michigan 49001

rx

HELP irANTlSir'— vyrai"

EXPERIENCED OR 
UNEXPERIENCED

BLACKSMITH 
WELDERS 

METAL-MEN
For Commercial Truck 

Bodies and Trailers .

MARI0N AUTO BODY C0.
5921 S. Ashland HE 4-6161

MECHANICALLY
INCLINED?

We will train you to Service Office 
eąuipment in the Western Suburba. 
Starting pay $10 4 per week, with reg
ulai’ sohedule of inereases. Position 
offers security, wide range of fringe 
benefits, automotive insurance and 
expenses Mušt be H. S. grad, witli 
completed milltary obllgations and 
present a good appearance. To ar- 
range intervlew, contact

PITNEY-BOWES, INC.
BROADVIEW, ILLINOIS 

845-6850 Mr. Buctunann
An E!qual opportunity employer

SHIPPING - RECEIVING

CLERK
Skokie inanųfacturer needs expe- 
rienced man for full responsibiltty 
of Sliipping and Receivlng Dept 

Salary commensurate wtth 
experience.

Excellent opportunlty for 
permanent ąuallfled person.

CALL BOB SOBCZAK

HEAT EXCHANGERS, INC.
PHONE — 679-0300

An eąual opportunity employer

REPAIRMAN
FOR LADIES HANDBAGS

Full time.
Excellent salary.

Good place to work 
Paid vacation and holidays. 

Contact ANDY, 449-6262
JOHN WINDS IMPORTS 

f 101 Taft Avenue 
Berkeley, Illinois

EXPEI1D UPHOLSTEBERS
Good pay, yr. round employment — 
overtime — free hospltalization —- 
penston plan, Major medical life 
insur., paid vacation & Holidays. 
Call:

521-2100 — Mr. Jonais
EXPO RT TRAFFIC 

ASSISTANT
Trainee Acceptable 

Typing Reąuired. Full Time. 
North Evanston

Call Mr. Johnson — 869-8500

FLIGHT LOADERS 
SET-UP MEN

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

Apply any day 9-7 P.M.

ABC GLADIEUX IN-FLIGHT
CATERING KITCHEN 

2301 So. Mt. Prospect Road
Dės Plaines, Illinois 

---------------------—------------------- •

HELP WANTED — VYRAI

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

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

Returned Goods Department
Growing catalog merchandising firm needs a man to 
head retum goods dept.

Lite Typing Reąuired.

No Previous Experience Necessary.

APPLY
MR. GOLDBERG — 9 A.M. TO 9 P.M.

MAJESTIC DISTRIBUTORS 1
8250 Skokie Blvd. Skokie, It lino is

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

r



paskutinis pokalbis su 
amžinybėn iškeliavusiu

STASIU ŠIAUČIŪNU

JURGIS JANUŠAITIS

Dar taip neseniai, mielas Sta
sy, tave matėme lietuviškojo 

^gyvenimo dirvonuose bevarant 
plačią ir gilią vagą. Tu, štai, sto
vi Lietuvių bendruomenės pir
mose gretose, tu nuoširdžiai kru 
ti Tautine.-, sąjungos eilėse, neš
damas sunkias pai eigas. Tu 
skubi ir skubi j bet kurį lietu
vių sambūrį pui įtarimams, po
sėdžiams. Tavo namuose iki vi

durnakčio neužgęsta žiburys ir 
tu įnykęs į raštus sielojiesi lie- 

•fcuvių bendruomeninio gyveni
mo reiškiniais. Tavo kuklus bu
tas buvo virtęs pasitarimų ir 
lietuviškųjų reikalų svarstymo 
vieta Tu visada buvai giedrios 
nuotaikos, Tavo veide atsispin
dėjo ramumas, didelė toleranci
ja. taktas, noras jungtis į di
džiuosius lietuvybės ugdymo ir 
pavergtos tėvynės išlaisvinimo 
kovotojų gretas. Tu, mielas Sta- 
sy, buvai išskirtino būdo, mė
gęs gražų sugyvenimą ir už jį 
kovojęs, -usioms nuoširdus ir 
paslaugus. Gi tavoje širdyje iki 
pat paskutinio atodūsio dege 
meilė gimtajai žemei, mielajai
tėviškei, tėvynei Lietuvai.

Menu, kai tave ėmė spaust* 
be galo sunki liga. Dar prieš 
beveik du metu ligoninėje, vos 
pakilęs iš mirties patalo, tu ne
siskundei savąja sunkia dalia, 
bet tuojau žvilgsnis krypo į 1 e- 
tuviškąjį pasaulį ir klausei: 
"Kas naujo mūsų bendruome
nėje, kokie artimiausi mūsų iš
eivijos uždaviniai” ?

Sugrįžęs į ramus dar turč
iai didelę viltį gyventi. Vėl, ka i 

*kiek ir mažiau, tačiau visa ? r- 
dimi jungčiai į visuomeninį gy-
■{•tnimą ir ligos varginamas, ty 
liai ir kantriai, kaip dera tik
ram tėvynės sūnui, vėl budėjai 
lietuviškųjų interesų sargyboje.

Po ligos vos du pavasariai te- 
prabėgo. Pasalūnė liga skver
bėsi vis gilyn ir gilyn. Sveika
ta pamažu ėmė menkėti. Artė

Mūsų gimtoji žemė: Merkinės piliakalnis (Iš Br. Kviklio archyvo).

.IKRITAGE MKMOKIALb 
antkapiai IR 

PAMINKLAI 
yra pilnai garantuoti 

Sears, Roebuck and Co.

KAINOS nuo $74.95; j tą kainą įeina pristatymas ir 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai. 

SUTAUPOTE • APTARK AVIMAS • PATENKINTI

6153 South VVestern Avė. Tel. HEmlock 4 * 4801
THOMA8 J. KKARNS. vedėjai

»MW«
IRKITE DABAR TIESIOG MUO 

M R. NELSON
SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

1911 West lllth Streei
tižiausias Paminklams <1anų 

Pasirinkimas Visame Mieste

telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių

STOVYKLOS ĮSPŪDŽIAI

Kodėl aš didžiuojuos esąs lie
tuvis. Vieną penktadienį buvau 
nuvykęs su savo šeima aplan
kyti lietuvių Skautų stovyklą 
Michigan’e, nes buvau daug gir 
dėjęs apie ją. P. Vijeikis buvo 
pakvietęs mane aplankyti su 
įeima. Kuomet atvykome į vie
tą, pamatėme gražiame miške 
smarkiai dirbančius skautus. 
Kadangi tai buvo paskutinė sto
vyklos diena, visi krovė savo 
daiktus, tačiau visi buvo geroj 
nuotaikoj ir daug vaikų daina
vo lietuviškas dainas su drau
gais susirastais stovykloj. Mums 
padarė įspūdį ne tas, jog vai
kai praleido stovykloje maloniai 
laiką, bet kad tėvai ir skautų 
^adovai įdėjo daug darbo, kad 
stovykla turėtų pasisekimo. 
I&uomet mes vaikščiojome po 
stovyklos miškelį, prie mūs pri
ėjo labai maloni ponia Dana 
Kurauskas ir apvedžiojo po vi
są stovyklą, taip, kad mes gilė
jome įsitikinti, netik apie su
augusių didžiąją „meilę įdėtą į

jo neišvengiamoji lemtis. Ir ta
da dar su šypsena veide vilek-i 
gražesnės ateities ir net su il
gesiu nuklysd tvat į gimtąją že
mę, ieškodamas pragiedrulių jos 
greitesniam laisvės rytmečiui.

Šių metų rugpiūčio 24 d. ryt
mečiui auštant tu, mielas Sta
sy, paskutiniame atodūsyje ta
rei: “Žemės kelionę baigiu, bet 
tiek dai'g dar palieku nebaigtų 
darbų Tėvynei Lietuvai”. Dar 
penktadienio vakare, atsisveikin 
damas brolį Joną, lyg savo liki
mą nujausdamas, brolio klau
sei: “Ar greitai mane Dievulis 
pašauks? Labai silpna, nors 
skausmo nejaučiu”. Sekantį ry
tą išėjai amžinybėn.

Rugpjūčio 26 d., pirmadienio 
vakare, štai, susirenkime į Pet
kaus koplyčią tarti paskutinį 
sudie. Kiek daug tavo bendra
darbių idėjos draugų, visuo
menininkų ir artimų bičiulių.

Paskutinį sudie taria JAV LB 
centro valdybos pirm. inž. Bro
nius Nainys, Alto atstovas J. 
Talalas, Tautinės s-gos Chica
gos skyr. pirmininkas Petras 
Vėbra ir pirmųjų bendruome- 
nininkų vardu Jonas Jasaitis. 
Visų kalbos gilios ir tavo dar
bus didžiai vertinančios.

A. a. Stasys Šiaučiūnas gimė 
1911 m. lapkričio 17 d. Joniš
kio mieste. Mokėsi Joniškyje, 
vėliau Linkuvos gimnazijoje. 
Būdamas gimnazijoje pamilsta 
visuomeninį darbą ir visuomeni
nės veiklos pirmuosius žingsnius 
žengia Jaunosios Lietuvos or- 
(ganzacjoje. A. a. Stasį lydė
jo neturtas, tad jis išėjo grei
tai sau duonos užsidirbti. Dir
ba Klaipėdos uosto muitinėje, 
vėliau dirba Kaune prekybos 
departamente. Bolševikams o- 
kupavus Lietuvą* iš tarnybos 
atleidžiamas. Prisiglaudžia Se
doje mokesčių inspekcijoje. Ka
rui prasidėjus su ginklu ran- ' 
koše dalyvauja lietuvių tautos '

stovyklos suruošimą, progra
mos pravedamą, jaunimo paruo 
Šimą, bet ir apie jų gilią lietu
višką dvasią. Mes norėtume pa

* K N Y G O S GRAŽIA JA

JAUNIMĖLIUI
Naktys Karališkiuose, Liudo Dovydėno apysaka jaunimui apie 

šienautojus Karališkių lankose ir begales jų nuotykių po 
augštu ir žvaigždėtu tėvynės dangumi. Iliustruota . . $2.00

Senas kareivis Matatutis, Jurgio Jankaus linksma ir nuotaikinga 
apysaka apie žemaitį, kuris daug nuostabių daiktų padarė, 
tik nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo padaryti. ...... $8.00

Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus, istorinė Balio Sruogos 
apysaka apie du berniukus ir jų nuotykius Napoleono armi
joms per Lietuvą žygiuojant. Iliustruota .......................$2.50

Grimų pasakos, 15 pasakų iš brolių Grimų rinkinių. Turinyj ir 
Sniego Senė, ir Pelenė, ir Baimės ieškotojas, ir Erškėtrožė 
— gražiausi perlai jaunimo literatūroje. Iliustruota. . $8 00

Jūrininko Sindbado nuotykiai, kaip jie surašyti garsiojoje arabų 
pasakų knygoje “Tūkstantis ir viena naktis” Iliustruo
ta .............. $2.00

Rytų pasakos, žavinga Vinco Krėvės pasakų knyga apie dievus 
ir žmones egzotiškuose indų, arabų ir persų kraštuose. $2.50

Giesmės apie Gediminą, eiliuotas ir iliustruotas padavimas apie 
Gedimino medžioklę Paneriuose, apie susapnuotą Geležinį 
Vilką ir apie Vilniaus miesto įkūrimą. $2.00
Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksu. 
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

i,------------- b-t.,.,..,,,,.., ■ ,„r.
Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti.

A. a. Stasys Šiaučiūnas

sukilime ir dirba Šiaulių miesto 
ir apskr. viršininko įstaigoje. 
Kaip sąžiningą ir gabų admi- 
uistratorių apskrities viršinin
kas jį paskiria Žagarės miesto 
burmistru, nors šių pareigų o- 
kupacijos metais jis nelabai no
rėjęs priimti, bet aukojosi, ti
kėdamas galėsiąs ir čia lietu
viams daugiau padėti.

Nepriklausomybės metais a. 
a. Stasys Šiaučiūnas visa širdi- 

i mi buvo įsijungęs į visuomeninę 
veiklą, ypač mėgo jaunimą ir 
uoliai darbavosi tautinėje or
ganizacijoje “Jaunoji Lietuva” 
ir Klaipėdos krašto jaunimo or
ganizacijoje “Santara”, jose ei
damas vadovaujančias pareigas.

Jis pats degė tėvynės meile 
ir ją skiepijo mūsų augančiam 
jai.iumui, gi savo veikla, dide
liu taktu ir gražiu sugyvenimo 
pavyzdžiu mūsų jaunimui Sta
sys buvo maloni ir šviesi gra
žaus pavyzdžio asmenybė.

Antrą kartą Lietuvą okupa
vo bolševikai. Velionis Stasys 
skuba į Vakarus. Čia jį Taura
gės Naumiestyje pagauna na
ciai, įvelka į kario uniformą 
ir priverčia priešo kariuomenėje 
tarnaut prešlėktuvnėje apsau
goje. Daug išgyvena sunkių ir 
nelaimingų valandų ir dienų. Pa 
galiau patenka į nelaisvę ir Bel
gijoje, belaisvio dienas gyven
damas, praranda sveikatą. Pa
galiau po sunkių dienų stapteli

dėkoti tiems asmenims, kurie 
sunkiai dirbo, norėdami pasiekti 
tokių puikių rezultatų.
Stanley Balzekas Jr. ir šeima

Dilingeno tremtinių stovykloje 
ir vėl kimba į darbą, talkinda
mas “Mūsų Kelio” administra
cijai.

Po visų vargų, lyg į ramesnį 
gyvenimo uostą, atvyksta A- 
merikon 1949 m., su viltimi dar 
kartą grįžti į gimtuosius na
mus. Pradžioje gyvena Bingha- 
mton, N. Y. Čia veikia šalpos 
srityje — Balfe ir organizuoja 
Lietuvių bendruomenę.

Pagaliau atvyksta Chicagon 
ir čia visa širdimi įsijungia į 
visuomeninę veiklą, eidamas LB 
Chicagos valdyboje įvairias pa
reigas ir paskutiniuoju laiku 
pirmininko pareigas. Vadovavo
ir Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos Chicagos skyriui. Ir 
dar kiek kitų darbų jis nešė ant 
savo pečių. Dainų šventės, Alto 
būstinėje talka ir LB pagalba.

A. a. Stasys Šiaučiūnas mė
go lietuviškąją spaudą ir kny
gą. Ir sunkiausiomis gyvenimo 
valandomis susiraminimo jis 
ieškojo vartydamas dienraščius, 
žurnalus ir knygų lapus. Jo 
namuose spauda buvo pats mie
liausias ir laukiamas svečias. 
Tai gražesnio pavyzdžio nerasi
me.

Atsisveikinimo vakarą Pet
kaus koplyčioje suruošė JAV 
LB Chicagos apygardos vado
vybė.

Paskutinėje kelionėje Gimimo 
Šv. P. Marijos parapijos baž
nyčioje maldoje prisimename 
tave, taurusis lietuvi, ir nuskam 
ba kan. Zakarausko prasmingas 
žodis apie tavąjį gyvenimą. Il
ga eilė mašinų ir keliasdešimt 
ištikimųjų bičiulių lydime į am
žinojo poilsio vietą — Šv. Ka
zimiero lietuvių kapines. Čia 
paskutinis ir griaudus Tautinės 
sąjungos pirm. Teodoro Blin- 
strubo atsisveikinimo žodis ir 
aidi Lietuvos himno posmai. 
Sudedamos ant karsto gėlės ir 
visų širdis pripildo gilus skaus-

A. -f- A.
CH. DR. VIKTORUI JASAIČIUI 

mirus, žmoną p. ELENĄ JASAITIENĘ, dukrą, mano 
mielą draugę, JURGITA KOVIENĘ ir jos šeimą, sū
nų majorą EDVARDĄ JASAITĮ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Aldona ir Vytautas Maurukai

Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas

SONATOS IR FUGOS 
SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU

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

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

Rinkinys gaunamas „Drauge“ ir pas knygų platintojus, kaina 
$5.00. Ta pačia proga įsigytina ir 1964 metais Kazio Bradūno pre
mijuotoji knyga SIDABRINES KAMANOS, kaina $200

Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksų.

................ ............. -............- ------- •%!
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, Chicago, Illinois 60629

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-121S 
Tel. Vlrginia 7-0672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArdš 7-8401

8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

3319 S. LITUANICA AVĖ Tel. YArds 7-1138-1139

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

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

mas. Liūdi brolis Jonas su šei
ma, pusbroliai, daug artimųjų 
ir vienminčių.

Tavo, brangus Stasy, gyveni
mo drama baigta. Išskubėjai 
amžinybėn, tiek daug žemėje pa
likęs nuoširdžių ir gražių dar
bų, kuriais didžiuosis išeivijos 
lietuvis ir už ką bus Tau dė
kinga Tavoji gimtoji žemė Lie- 

į tuva, kuriai pašventei visą sa
vo gražų gyvenimą, už kurios
Jaisvę iki pat mirties kovojai.

Tardamas, brangus bičiuli 
Stasy, paskutinį sudie, prašau 
Aukščiausiojo, kad amžinybės 
keliuose rastumei amžinąją ra
mybę.

Kazimiera flskelonis
Kazlauskaitė

Gyveno Monee, Illinois
Mirė rugsėjo 2 d., 1968, 7:15 

vai. vakaro.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje iš

gyveno virš 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Eugenia Urban, žentas 
Henry, anūkas Richard, jo žmona 
Jeanette, 2 proanūkės: Julie ir 
Ann, 2 broliai: Antanas Kazlaus
kas ir Alex Kazlauskas, 2 seserys 
Stella Einikis (Gary, Ind.) ir Lie
tuvoje Bernice Labanauskas ir ki
ti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Pruzin kop- 
yčioje, 6360 Broadway, Gary, In
diana.

Laidotuvės įvyks penktad., 
rugsėjo 6 d. iš kopyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta j Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčią, Gary, Ind., 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta j Calumet Park 
kapines. Independence Hiii, Ind.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, anū
kas, proanūkės Ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Pruzin 
Funerai Home. Tel. 219-884-1144.

DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. rugsėjo mėn. 4 d. 7

Talka pavergtų kraštų 
kunigams

Olandų domininkonų vienuolio 
kunigo Werenfried van Straaten 
įkurtoji “Ostpriesthilfe — Rytų 
kunigams padėti organizacija per 
dvidešimt savo veiklos metų per
sekiojamai katalikų Bažnyčiai už 
geležinės uždangos persiuntė įvai
rių gėrybių už 500 milijonų vo

MAZEIKA&EVANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitlea
' 6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

trys modernios koplyčios
2533 West 7lsf Street Tel. GR 6-2345-6 
1410 So. 50th Avė., Cicero Tol. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

E U D E I K I S
LAIUOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

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

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRuspec 8-0831

kiečių markių. Ši organizacija vei
kia 14-je pasaulio kraštų ir kasmet 
aprūpina apie 70,000 daugiavaikių 
šeimų. 'Paskutiniai pasikeitimai 
Čekoslovakijoje — pareiškė kun. 
van Straaten — žymiai palengvina 
šalpos darbus. O&'tpriesterhilfe or
ganizacija yra nemaža padėjusi ir 
Lietuvos katalikų Bažnyčiai bei 
lietuvių tremtinių institucijoms 
laisvajame pasaulyje.

a

t

I



TRADICINĖJ DRAUGO IŠVYKOT BUVO 
SVEČIŲ IŠ VISOS AMERIKOS 

Nors oras nebuvo labai palankus, bet dalyvių buvo daug

X Vasario 16 ginui, direkt. 
Vincas Naikus - Natkevičius, 
po PLB seimo New Yonke, yra 
atvykęs Chicagoin. Ateinantį 
sekmadienį (rūgs. 8 d.) 4:30 v. 
popiet Jaunimo centre ta pro
ga yra šaukiamas gimnaziją re
miančių būrelių narių susirin
kimas, kuriame direktorius Nat
kevičius informuos apie Vasa
rio 16 gimnazijos darbą, atsa
kinės į paklausimus ir rodys 
filmą iš gimnazijos gyvenimo.

X Sol. Izabelė Motekaitienė, 
Chicagoje turinti dainavimo 
studiją, šią vasai'ą daug kelia
vo automobilium; šiuo metu 
yra Los Angeles mieste, kurį ji 
vadina šios žemės rojaus kam
peliu. Labai džiaugiasi gauta 
laiminga proga pažinti Ameri
kos vasaros grožį ir pasisemti 
mokslo žinių So. Californijos 
universitete. Ten ji lanko vasa
ros kursus dainavimo mokyto
jams ir klauso paskaitų pasau
linio masto profesorių, sukvies
tų ne vien iš Amerikos, bet ir 
iš Europos. Rašo, kad tai yra 
jai gražiausia šių metų Dievo 
Dievo dovana.

X Živilė Numgaudaitė, bai
gusi Illinois universitete teatro 
mokslus, lietuviškajai Chicagos 
visuomenei pažįstama kaip dai 
nininikė, mielai sutiko įsijungti 
į Cicero Lietuviškųjų studijų in
stituto dėstytojų eiles ir nuo 
šio rudens, vadovaus studentų 
sceniniams pasirodymams, pra
ves dailiojo skaitymo pamokas. 
Živilė reiškiasi ir kaip prade
danti dramaturge. Jos parašy
tas veikalas praėjusiais metais 
amerikiečių studentų buvo sta
tytas viename Chicagos teatre. 
Šiuo metu ji lankosi Europoje, 
nori iš arčiau susipažinti su 
anglų ir vokiečių teatrais.

x L. M. R. Federacijos Chi
cagos klubo valdyba šaukia pir
mą po vasaros atostogų narių 
mėnesinį susirinkimą, kuris į- 
vyks šį penktadienį, rugsėjo 6 
d. 6:30 v. p. Jakubauskienės 
bute 7211 So. Francisco. Visos 
narės kviečiamos ir laukiamos.

x Lietuvių muzikologijos ar
chyvas, prof. J. Žilevičiaus va
dovaujamas, norėdamas supažin 
dinti muzikos mylėtojus su mū
sų muzika ir kompozitoriais, 
ruošia ciklą paskaitų apie kom
pozitorių Antaną Vanagaitį. Pa
skaitos prasidės rugsėjo 18 d. 
7:30 vai. ir tęsis iketurius tre
čiadienius. Vyks Jaunimo centro 
203 kambaryje. Pranešimus at
liks PLB pirm. J. J. Bachunas, 
dr. Stp. Biežis, prof. VI. Jaku- 
bėnas adv. J. Lapinskas, kan
klininkas J. Olšauskas, aktorius 
Stasys Pilka, aktorė Eglė Vi- 
iutienė, prof. J. Žilevičius (ko
ordinatorius).

X J Dainavos Stovyklai rem
ti vakarą, kuris įvyks šį sa
vaitgalį rugsėjo 7 d., Jonyno 
salėje, suvažiuoja svečių iš šiau
rės, pietų ir vakarų Chicagos' 
bei jos apylinkių. iVisus kviečia
me į šį nuotaikingą vakarą pra
dėt rudens parengimų sezoną. 
Rezervacijom skambinkit šiuo 
telef. 434-5719. (pr.)

X Sudiev Vasara — rudens 
šokius, rugsėjo 14 d., 8 v. v., 
Vyčių salėje, 2455 W. 47 St., 
rengia L. Vyčiai. Gros garsusis 
A. Geiselhart’s vokiečių profe
sionalų orkerstas. Pelnas Vyčių 
namo skolai panaikinti. Kvie
čiame vyčius ir svečius, (pr.)

X Tik sprindžio didumo, o
groja ligi 2 vai.: tai naujasis 
Telefunken magnetofonas. Gra- 
dinskas, 2512 W. 47 St., telef. 
FR 6-1998. (sk.)

X Lietuviai Televizijoje pro
gramoj šį vakarą sol. Jonas 
Vaznelis, duetas iš operos “Gra
žina”, kurį atliks solistai D. 
Mongirdaitė ir S. Vicek, ir Jie- 
varo tiltas iš III-sios Tautinių 
šokių šventės. (sk.)

Sekmadienį prieš Darbo dieną 
tradicinis dienraščio Draugo pik 
nikas sutraukė didelius būrius 
žmonių iš įvairių vietovių. Pik
nikas vyko rugsėjo 1 d. Bučo 
sodyboje, kur gali tilpti keletas 
tūkstančių. Bet nakties lietus ir 
dienos metu juodi debesys bei 
vidurdienį keli smarkūs lietaus 
būriai daugelį sulaikė namuose. 
Tik po pietų visiškai išsigiedri- 
nus, pradėjo į Bučo sodybą plau 
kti automobilių virtinės ir kele
tas autobusų. Apie 3 vai. jau bu-

X Nekalto Švč. M. Marijos 
Prasidėjimo parapijos Brighton 
Panke mokykla mokslo metus 
pradeda šiandien. Prie mokyk
los veikiąs vaikų darželis darbą 
pradeda rugsėjo 9 d.

X Silpnumas, galvos skaus
mas, nemiga—nusiminimas — 
ligos kaukės,—251 Alvudo ra
dio paskaita šį ketvirtadienį, 
rugsėjo 5 d., 10 v. r. Sophie 
Barčus Radijo šeimos valandoj 

x Lietuvaitė misijonierė tarp 
Peru indėnų — sesuo Marija
Širdies Jėzaus _  yra atvykusi
į Chicagą ir sustojusi pas sese
les Marijos Aukšt. mokykloj, 
6727 Sto. California Avė., tel.
WA 5-8686.

Viešnia iš Peru, seselė Marija širdies Jėzaus, lu studijų laikų drauge 
dr. Viktorija Mikniene ir jos vyru teisininku Andriumi Mikn!u, iš 
Fort Wayne, Ind.

X Būga, mok. J. Kreivėnas 
ir Br. Kviklys organizuoja isto
rinių žymeniu parodą Cicere. 
Parodoje bus išstatyta istori
nės, Nepriklausomos Lietuvos 
ir Mažosios Lietuvos pašto žen
klai, ordinai, monetos. Vien paš 
to ženklų bus išstatyta 70 rė
mų (pilnas komplektas). Džiu
gu pastebėti, kad šio skaičiaus 
keturiolika rėmų yra jaunimo 
rinkinys. Paroda bus atidary
ta ir veiks rugsėjo mėn. 14-tą 
nuo 2 p.p. iki 6 v.v. ir rugsėjo 
penkioliktą — sekmadienį nuo 
10 v. ryto iki 6-tos v. v. Visi 
kviečiami parodą pamatyti. Pa
rodą globoja Cicero LB apylin
kės valdyba.

X St. Balzeko muziejus, 4012 
Archer Avė., rugsėjo 7 ir 14 
dienomis, 1—3 vai. po p. ruošia 
keletą paskaitų bei demonstra
vimų apie pyragų bei tortų de
koravimą. Vadovaus Mrs. 
Phyllis Lidert, Pillsbury Bake 
— Off varžybose šioje srityje 
laimėjusi 25,000 premiją, pasi
žymėjusi ir kitose varžybose. 
Kviečiamos dalyvauti ypač jau
nos šeimininkės. Dėl rezervaci
jų kreiptis į Mrs. Ann Karlston, 
1:00—4:30 vai. p. p., telef. 
847-2441.

x Už a. a. Onos Bulotaitės- 
Petrauskienės sielą gedulingos 
Šv. Mišios bus atnašaujamos 
rugsėjo mėn. 7 d. 8:30 vai. ry
to šv. Petro ir Povilo bažny
čioje, 214 Ripley Place, Eliza- 
beth, N. J. Tą dieną sueis viene- 
ri metai nuo mylimos žmonos 
ir motinos a. a. Onos Petraus
kienės mirties. Draugai ir pa
žįstami prašomi velionę prisi
minti savo maldose ir dalyvau
ti šv. Mišiose. Kitos šv. Mišios 
bus atlaikytos tėvų marijonų 
koplyčioje rugsėjo 7 d. (pr.)

X Chicagos lietuvių medžio
tojų — meškeriotojų klubas
kviečia visus į gegužinę rugsėjo 
8 d., Bruzgulienės sode, prie 
Tautinių kapinių. Bus visokių 
valgių ir gėrimų. Gros Ramo- 
nio orkestras. Pradžia 12 vai.

(pr.)

vo užpildytas visas sodas, po 
medžiais būriavosi pažįstami ir 
draugai, prie stalų vaišino vie
ni kitus.

Kadangi dėl lietaus pikniko 
pradžia lyg ir vėlavosi, tai prie 
įprastinės virtuvės, kur moterų 
būrys gamino skanius lietuviš
kus pietus, eilės buvo retokos, 
tik apie 4 vai. pradėjo stipriau 
grūstis, nes jau visi pradėjo jaus
ti alkį ir norėjo pasistiprinti, su 
artimaisiais pasikalbėti. Salėje 
prie stalų šnekučiavosi būreliai 
šeimų ir pavienių, o tėvai su 
•vaikais stoviniavo prie trauki
nėlio, laukdami eilės mažuosius 
pavėžinti. Didesnieji vaikai ir 
paaugliai, turėjo geros progos 
plačioje aikštėje pažaisti. Prie 
salės terasos buvo įrengtas di
delis stalas, nuklotas įvairiau
siomis lietuviškomis knygomis 
ir leidiniais. Čia būriavosi tie, 
kurie neturi progos nuvykti į 
Draugo ar kitą knygyną pasi
žiūrėti naujų lietuviškų leidinių 
ir jų įsigyti. Cikagiškiamas ge
rai pažįstamas knygų platinto
jas K. Rožanskas visus aptarna 
vo, ne tik pasiūlydamas, bet ir 
patardamas, kokias knygas ge
riausia kam išsirinkti. Prie kny 
gų kaip tik nuolat stovėjo būre
liai lietuvių, apžiūrinėdami kny

OLIMPIADA DAINAVOJE

Šiais metais Dainavos sto
vykloje įvyko olimpiada. Mano 
tėvelis olimpiadą pravedė. Visi 
buvo pakviesti ateiti į olimpiadą. 
Buvo visokie žaidimai ir spor

tai. Taip pat, buvo medaliai: 
bronziniai, sidabriniai ir auksi
niai. Žaidė vaikai ir jų tėvai, o 
visi kiti žiūrėjo. Net du foto
grafai atėjo; T. Pabedinskas 
f9 m.), V. Paskųs (14 m.), ku
rių nuotraukas pasiųsiu vėliau.

Dainavoje mums labai pati
ko.

Elena Paboti kiškaitė (12)

KABANTIS AKMUO
Vienas iš labiausiai gąsdinan

čių vaizdų žemėje, yra mažoji 
Tay Mirnh šventykla. Ji yra An- 
nam’o kunigaikštystėje, Indoki
nijoje. Pastatas guli apačioje 
milžiniško akmens, sveriančio 
nemažiau 300 tonų. Akmuo at
rodo, lyg kabantis ore, vieno 
inčo atstume virš stogo silpno 
namelio. Ten nieko nėra, kas tą 
akmenį lankytų. Gal tik atvirkš 
tinė žemės traukos jėga. Tiems 
narsiems drąsuoliams, kurrie i 
šią šventyklą įeina ir išeina, 
kiekvienu momentu gresia di
delis pavojus, kad vieną kartą 
gali būti sutriuškinti. Sunku 
aprašyti tą baimės jausmą, ku
ris apima žmogų, jau vien pa
galvojus apie įėjimą vidun, šiur 
pūlingas slogutis, kelianti bai
mės jausmą iliuzija, demoniška 
išdaiga, tai įspūdžiai, kuriuos 
pergyvena žmogus matydamas 
visa tai. Niekas nežino, kaip ta 
šventykla su tuo akmeniu at
sirado.gas ir prikdamiesi jas sau pa

tiems ar dovanų kitiems.
Kai kas pasigedo orkestro. 

Bet kaip tik daugelis dėkojo, 
kad nėra jokio triukšmo ir ga-! 
Įima laisvai draugiškai pasišne-' 
keti su re ai sutinkamais pažįs
tamais. O svečių buvo matyti 
net iš toli atvykusių, pvz. iš 
Texas (kun. A. Bertašius), iš 
Mount Olive, III. (dr. A. ir L. 
Marčiukaičiai), iš Waukegano 
(kun. Z. Ramanauskas), iš Ga- 
ry (kun. dr. I. Urbonas), net 
svečių iš Bostono, New Yorko ir 
kt.

Draugo vadovybė, o kartu iš
vykos dalyviai nuoširdžiai dė
kingi visiems savo darbu prisidė 
jusiems prie pikniko parengi
mo. Virtuvei vadovavusiai L. 
Matulevičienei, B. Lenkartienei 
ir jų padėjėjoms, prie maisto 
paskirstymo kavinėje dirbu
sioms R. Raslavičienei, R. Spur 
gienei, R. Raslavičiūtei, J. Ras- 
lavičiūtei, R. Kviklytei ir L. 
Underytei nuoširdi padėka. Dė
kingi yra K. Donelaičio mokyk
los vedėjui J. Širkai ir mokyt. 
J. Janulevičienei už jaunimo ir 
vaikų nealkoholiniais gėrimais | 
aprūpinimą; kasoje dirbusiems1
T. Kilienei, J. Dubinskui ir D.; 
Šukeliui; baro vadovui K. Rep
šiui ir jo žmonai, Ged. ir Gr. Sa- 
kevičiams ir visiems talkinin
kams; prie automobilių pastaty 
mo ir kitų darbų dirbusiems A. 
Baltrušaičiui, K. Bružui, G. Buč 
miui, J. Gliosui, B. Kvikliui, J. 
Masiulioniui, K. Mikolajūnui, P. 
Preikšaičiui, J. Vedegiui; autobu
sus atvežimui tvarkiusiai Šaulie
nei; prie bilietų talkininkavusio 
E. Daugirdienei ir S. Jonutie
nei. Ypatinga padėka už sunkės 
niųjų daiktų savo sunkvežimiu 
nuvežimą Albinui Beniuliui ir 
taip pat visiems ir visoms Drau
go tarnautojoms ir tarnautojams, 
kurie padėjo pikniką paruošti ir 
nuoširdžiai dirbo pikniko metu.

Piknikas buvo proga vieniem 
kitus susitikti, gamtoje links
mai praleisti kelias valandas ir Į 
kartu paremti lietuvišką spau
dą.

Čia ne Viduramžio laikai, o skautų 
stovykloje, Rako miške.

VASARA

Šią vasarą mes važiuosime žu
vauti į Wisconsin’o valstybę, o 
grįždami sustosime prie Michi- 
gan’o ežero pasimaudyti. Man 
labai patinka rinkti visokius ak
menėlius, vaikščioti po karštą 
smėlį ir maudytis ežere, kai 
yra didelės bangos. Vasara yra 
labai smagus laikas, tik gaila, 
kad ji greitai praeina ir vėl grįž
ta ruduo.

RŪTA RAKŠTYTĖ
Marąuette parko lit. mok.

3 skyriaus mokinė

MANO DARBAS

Kai aš užaugsiu, norėsiu būti 
jūrininku. Aš juo noriu būti dėl 
to, nes galėsiu laivu plaukti ir 
po vandeniu dėti bombas. Man 
atrodo, ikad toks darbas yra 
geras, nes galėsiu padėti Lietu
vai būti laisvai.

Algis Urbaitis
“Jaunimo 1968 Balsas” 
Cleveland’o Vysk. M. 

Valančiaus lit. m-los laikraštėlis

Gydytojai sako, kad yra 47 
priežastys galvos skaudėjimui.

PAVEIKSLAS

Paveikslas vaizduoja gėles. 
Paveikslas yra kažkaip savo
tiškai nupieštas.

Atrodo, kad labai lengvai ga
lima nutapyti tą paveikslą. Rei
kia paimti saują kiaušinių ir 
mesti į popierių. Tiesa, atrodo 
paveikslas, kaip kiaušiniais ap
mėtytas. Turi kiaušinių geltoną 
spalvą ir nuvarvėję dažai ke
liose vietose.

Gal tas nuvarvėjimas ką nors 
reiškia? Juk menininkas neleis
tų dažams nuvarvėti be pras
mės. Gal reiškia rasos varvėji
mą? O gal po lietaus vandens 
lašėjimą? Man atrodo, kad tai 
yra rasos varvėjimas. Virš gė
lių yra tokia šviesi spalva. At
rodo, kad saulė.

Jeigu tik žvilgterėtum į tą 
paveikslą, jis tau jokio įspūdžio 
nesudarytų. Bet jeigu ilgai įsi
žiūrėtum į jį, sukeltų jis tau vi
sokių įspūdžių.

Aš ilgai žiūrėjau ir jis man 
štai kokį įspūdį padarė:

Man viskas atrodo ten gyva. 
Atrodo ,kad tikrai auga gėlės. 
Aplinkui auga žolė. Menininkas 
taip sudėjo spalvas, kad viskas 
gyvai atrodo.

Mano dėdės nuomonė buvo 
kitokia:

— Trijų metų vaikas gali 
gražiau nupiešti.

— Dėde, ar tu galėtum tokį 
nupiešti? _  paklausiau.

— Žinoma.
— Su spalvom?
Nusikosėjo ir pratarė:
— Aš spalvų negaliu taip 

sudėti, bet gėlę aš tau gražesnę

pilis, jų pačių pastatyta V Tautinėje
Nuotr. Gintaro Plačo

nupiešiu.
— Spalvos daug reiškia. Jei

gu gražiai sudeda spalvas, iš
eina gražus ir paveikslas.

Man tas paveikslas yra labai 
gražus.

Aloyzas Pakalniškis

MANO KATINAI
Dieną namuose gali būti taip 

ramu, kad, rodos, net galėtum 
girdėti adatą krentant; bet ga
li būti taip triukšminga, kad ir 
susikalbėti negali. Tai priklau
so nuo manęs, mano draugų ir 
katinų, kurių turėjau du, o da
bar jau vienas beliko. Iš tikrų
jų, aš turiu pradėti nuo pra
džios. — Gėda ne bausmėje, bet kri

minale. — Alfieri.

Piešė R. Ališauskas, Montreal, Kanada

Lietuviškas papuošalas. Piešė Jonas Prunskis, Dariaus-Girėno Lit. 
mokyklos VII sk. mok.

Kaip aš prasigyvenau Micę.

Tai buvo gal prieš trejetą 
metų. Vieną vasaros atostogų 
dieną, aš sėdžiu verandoje, pri- 
sižaidęs su draugais. Staiga gir
džiu kažką krabždant krūmuo- j 
se. Einu pasižiūrėti. Staiga iš- i 
šoka ir prie manęs atbėga labai 
gražus, nedidelis, margas kati
nėlis. Aš suprantu, kad tai mū
sų kaimynų Timisiukas. Pašau
kiu savo mamą ir parodau jai 
kamuoliuką. Ji sako, kad geriau 
nunešti jį atgal kaimynams. Aš 
su sunkia širdimi nunešu kati
ną, nes jis toks gražus ir mie
las.

Nuėjęs radau kaimyną plau-1 
nant mašiną. Jam padaviau tą 
katinėlį. Jis pamatė koks aš ne
laimingas buvau ir paklausė, ar 
aš noriu kitą katinėlį, nes šitą 
jie nori sau laikyti. Oi, kaip ma
no širdis pašoko iš džiaugsmo, 
kai išgirdau tai!

Kaimynas atidavė man patį 
mažiausią katinėlį. Jis turėjo jų 

j labai daug. Kai pasiėmiau mažą 
I juodą kamuoliuką su balta pa- 
I kakle, tai jis sau murkė mano 
i glėbyje ramus ir patenkintas. 
Namie nutariau jį pavadinti Mi- 
ce, gal jau 8, norėdamas išlai
kyti katinų vardų tradiciją. 
Rytis Balčiūnas, Newark, N. J.

PAUKŠTELIS

Aš turiu paukštelį. Jis su
pranta tik lietuviškai ir labai 
mėgsta savo varpelį. Jis lesa 
savo grūdelius, bet su malonu
mu ima obuolį ir duonos. Jo 
plunksnelės yra žalios, geltonos 
ir šiek tiek juodų. Jo narvelis 
turi trobelės pavidalą. Aš labai 
mėgstu savo paukštelį.

Marilyn Massett 
Marąuette Parko Lituanistinės 

mok. III skyriaus mokinė
— Žymus prancūzų rašyto

jas ir politikas Benjamin Cons- 
tant (1767—1830) parašė 5 to
mų knygą apie 2500 puslapių. 
Jis ją rašė ne ant paprasto po
pieriaus, kaip visi rašytojai, 'bet 
ant lošiamųjų kortų užpakali
nės dalies.

PIEMENĖLIS ANT 
KALNELIO

Bėga kiškis nuo kalnelio, 
Išsigandęs piemenėlio. (
— Palauk kiški, tu nebėk, | 
Su manim pasikalbėk!

— Negaliu aš čia kalbėti,
Padėk man greičiau pabėgti, 
šuo mane kai pasivys,
Visą įmanė sudraskys.

— Plaka smarkiai man širdis, 
Greit jau šuo mane pavys. 
Piemenėli, aš prašau,
Gelbėki mane greičiau!

— Pasakyk, kad šuo nevytų, 
Mane gyvą, kad paliktų. *
— Tu kiškeli, bėk ramiai 
Ir į miišką lįsk giliai.

P. Narbutis

Ypatingas paukštis. Tempera. 
Piešė Rasutė Arbaitė, Santa Moni- 
ea, Calif.

RUOŠIASI EGZAMINAMS
Mergaitė: — Kodėl tavo sėt 

nelė tiek daug skaito iš Švento 
Rašto ?

Draugė: — Ji ruošiasi pasku
tiniams egzaminams.

PONAS TEISINGAS
Istorijos mokytojas: — Ka

roli, man pasakyk, ar tu norė
tum geriau būti teisingu, ar 
prezidentu?

Karolis: — Aš nežinau... Nie
kada nesu girdėjęs apie poĄ 
Teisingą.
__________ ________— <
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STASYS DŽIUGAS 

Kiškučio Vardines

*

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail- VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity- 1 
tojų tarpe. Kaina $1.50 1

Užsakymus kartu su pinigais 
siųsti:

draugas

4545 W. 63rd Street 

Chicago. III. 60629
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