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Ultimatumas Prahai?

Praha. — Po Kuznecovo vieš
nagės Prahoje paaiškėjo, kad 
Maskva pasryžusi Prahos va
dams pateikti utimatumą — rei
kalaujama ryžtingai likviduoti 
visas “reakcines jėgas” bei pil
nutiniai atstatyti kom. partijos 
galią, arba — okupacinė valdžia 
krašte pasiliksianti ilgesnį laiką.

“Pravda” vakar vėl puolė Pra
hos vadus, teigdama, kad jie ne
rodą ryžtingumo kovoje su 
“kontrrevoliucija”. Vakar Len
kijos partijos vadas V. Gomulka 
įspėjo: Čekoslovakijos laukiąs il
gas bei sunkus kelias, kol ji ga
lutinai susitvarkysianti.

Sovietai linkę keisti 
laikyseną?

Maskva numato keisti kryptį 
okupuotame krašte?

PRAHA. — Čia turima žinių, 
kad Maskva numato keisti sa
vo ligšiolinę laikyseną bei po
litinę jkryptį santykiuose su 
komunistiniu režimu Prahoje.
Užvakar į Maskvą, dalyvauti 
partijos centro komiteto posė
dyje, išvyko sovietų ambasa- | įsakymus, 
dorius Prahoje Stepan V. Čer- 1 
vonenko. Nors nuo okupacijos 
pradžios suėjo jau netoli trys 
savaitės, tačiau sovietams ne
pavyko savo pusėn palenkti nei 
Prahos valdančiųjų sluoksnių, 
nei Maskvai palankių komunis
tų.

Gyventojai prašo
okupanto pasilikti
MASKVA. — Sovietų spauda 

nes.liauja kalbėjusi apie reikalą 
Čekoslovakijoje turėti “norma
lias gyvenimo sąlygas”. Kada 
tos sąlygos išsivystys, žinoma, 
spręs Maskva. Tuo tarpu mask- 
vinė spauda skelbia apie čekų 
ir slovakų pasipriešinimą. Pa
minėta, kad šiomis dienomis 
Prahoje iš važiuojančio automo
bilio nušautas sovietų karys ir, 
kad “kontrrevoliucininkai” ap
šaudė okupanto helikopterį.

Dabar spauda jau pradeda 
skelbti apie Čekoslovakijos pi
liečių tariamus laiškus, siunčia
mus į sovietų ambasadą Pra
hoje. Jie plačiai cituojami. Pvz. 
rašoma: “Prašome, neišvykite 
iš krašto, kol nebus pavojaus 
socializmui... kontrrevoliucijos 
šalininkai vis tebesiaučia, jų 
skaičius nemažas... jie siekia 
tautos laisvę paskandinti krau- 
juje...”

Sovietų tankai Čekoslovakijoje ir abejingi, pikti gyventojų žvilgsniai

A. Dubček

J. Hajek grįžo Prahon
Praha. — Lgšiolinis užsie

nio reik. ministeris Jiri Hajek, 
penktadienį iš Austrijos, su žmo
na, peržengė sieną ir grįžo į Pra
hą. Vos prieš kelias dienas 
“Pravda” Hajeką smarkiai puo
lė. Hajeko grįžimas ir, gali būti, 
pasilikimas vyriausybėje liudija 
apie Prahos vadų pasiryžimą 
krašto politinius klausimus 
spręsti, nekreipiant dėmesio į 
Maskvos puolimus, patarimus ar

Dar neatėjęs metas tęsti 
laisvėjimo reformas

Praha. — Penktadienį įvykus 
Čekoslovakijos kom. partijos 
centro komiteto prezidiumo po
sėdžiui’ “Rude Pravo” dienraš
ty paskelbta, kad partijos vadai 
pasirengę pradėti su Maskva 
naujus pasitarimus. Tai reikalin
ga, siekiant vykdyti rugpiūčio 
26 d. pasirašytą susitarimą. Pa
grindinis, čekų ir slovakų kelia
mas reikalavimas — išvesti iš 
krašto svetimus karinius dali
nius.

A. Dubčekas, kalbėjęs Tauti
nio fronto (parlamente apjun
giančio visas politines grupes) 
nariams pažymėjo, kad šių die
nų sąlygose dar negalima kalbėti 
apie laisvėjimo programos tęsi
mą.

KALENDORIUS
Rugsėjo 9 d.: šv. Petras Klav., 

šv. Ozana, Vylius, Ramunė.
Rugsėjo 10 d.: šv. Nikolas 

Tol., šv Pulkerija, Taugirdas, 
Dargvilė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien debe
suota, kiek vėsiau, temp. sieks 
70 ir daugiau 1. F., ryt — be di
desnių pakitimų.

Saulė teka: 6:24, leidžias 7:12

Prahos pamoka ir išblaškytos iliuzijos
‘Draugo” korespondentas 

Bonnoje rašo:
poje. Reikia laimėti laiko. Teli
ko klastingas “kompromisas” su 
čekais, bet didės vergų pasity- 

Atvyko jie naktį kap vagys/ čiojimas, reiks griebtis dar žiau
resnių priemonių rizikuojant mo 
rališką Vietnamą.

su tankais ir durtuvais gelbėti 
“socializmą” nuo socializmo, 
nes, senovės lietuvių pavyzdžiu, 
čekai ir slovakai nutarė išpažin
ti naująją “vierą” ir tuo keliu 
ištrūkti iš raudonųjų kryžiuočių 
nagų. Ta proga pasauliui paaiš
kėjo, kas lietuviams senai aišku: 
rusiškajam partordinui huma
nistinis socializmas rūpi tiek, 
kiek vokiečių ordinui krikščio
nybė. Imperializmas tampa tiks
lu pats sau.

Blaivių stebėtojų invazija ne
nustebino; nenustebino ir taria
masis kompromisas. Tik stebino 
rusų arogancija, bandant su ta 
“smulkrrtena” susitvarkyti ran
kos brūkštelėjimu, be pasaulinės 
krizės. Tokia, susidedanti iš nau 
jos ofenzyvos Vietname, naujo 
karo Artimuose Rytuose, naujų 
riaušių Amerikoje ir Europoje, 
be abejo būtų sudrebinusi pašau 
lį. Nė šuo nebūtų sulojęs dėl 
Prahos, dėl Bukarešto, net ir dėl 
Berlyno.

O dabar? Sunku visam pasau
liui matant rizikuoti karą su Ru
munija ir Jugoslavija; dar, ko ge 
ro, įsiliepsnos visuotinas sukili
mas maištaujančioje rytų Euro-

Čekai ir slovakai febssipriešina, 
Maskva puola

Kuznecovas Prahoje
Kalbėjosi su prez. Svoboda, 

Dubčeku ir kitais
Praha. — Maskvos spaudos 

puolimų padarinys — Kremliaus
užsienio reik. ministerio pirmojo sunormalėjimo” sąvoką. Sovietai
pavaduotojo Vasilijaus Kuzneco 
vo pasirodymas, praėjusį penk
tadienį, Prahoje. Tai politikas, 
valdžios sunčiamas ten, kur so
vietai susiduria su sunkumais. 
Tai jau yra įvykę Kuboje ir ki
tur.

Penktadienį įvykęs Kuzneco
vo pasikalbėjimas su prezidentu 
Svoboda, gi šeštadienį su A. 
Dubčeku, O. Černiku ir kai ku- 
rais kitais vyriausybės nariais, 
liudijo: Maskvos — Prahos san
tykiai slenka naujos krizės kryp
timi.

Atvyko su Kremliaus 
įgaliojimais

Europos diplomatų nuomone, 
Kuznecovas atvyko Prahon, ki
šenėje turėjęs Kremliaus įgalio
jimus santykius tarp abiejų

nepatenkinti, jiems atrodančia 
“per švelnia” spaudos ar radijo 
priežiūra, jie neigiamai vertina 
ir kitas Prahos politikų prie
mones.

Po pasikalbėjimo su Svoboda 
sovietai buvo paskelbę, kad pa
šnekesys buvęs “atviras ir drau
giškas.” Tai reiškia, kad susitar
ti nepavyko.

Politiniai stebėtojai mano, 
kad sovietams reiškiant nepasi
tenkinimą čekoslovakų “per lė
tai” vykdomomis priemonėmis, 
kantrybės pritrūkusi Maskva ga
linti krašte įvesti karinę vy
riausybę. Tai rei kštų, kad kraš
te esant pusei milijono ar dau
giau okupanto karių, Maskva 
nesugeba reikiamai paveikti 
Prahos vyriausybės. Galimas 
dalykas, kad sovietai linkę nu- 

kraštų išvesti iš akligatvio būk- Į šalinti partijos pirmąjį sekre-
lės. Kuznecovo atvykimo dieną 
Prahos televizija jau atkreipė 
dėmesį, apie ką bus tariamasi, 
paskelbusi Maskvos spaudos, 
“Pravdos” kaltinimus, kad, esą, 
“dešiniojo sparno, antisocialisti- 
nės jėgos kenkia tiems, kurie 
siekia padėties sunormalėjimo 
krašte.”

Illinois gražuolė, Judith Anne 
Ford užvakar Atlantic City lai
mėjo Miss America vardą. Ji 
Illinois universiteto studentė, 18 
m. amž.

torių A. Dubčeką. Laikui slen
kant, Dubčekas jau virsta pasy
vaus, bet paveikaus pasipriešini
mo okupantui, ypač gi Maskvai, 
simboliu.

i«"

Čekoslovakijos piliečiams, lan 
kantiems JAV-bes, turi būti su
teikta prieglobsčio teisė — prez. 
Johnsoną paprašė A. Rūmų na
rys Ch. Vanik, iš Ohio valst.

J. Tautų JAV delegacijos pir
mininkas J. Tautose, G. Bali 
užvakar tarėsi su J. Tautų gen. 
sekretorium U Thant.

Įrankiai, naudingi čekų ir slovakų 
laisvei užgniaužti.

Sukaktys

Prahos laisvės kovotojai rinko 
si ties Jan Hus’o ir Jan Žičkos 
paminklais, abu kadaise daly
vavo Žalgirio mūšyje, ir Vytau
tui pasiūlė Čekijos karališkąjį sos 
tą. Prisiminta 1938-1939 metai. 
Pravartu ir mums prisiminti len 
kų ultimatumą,Klaipėdos neteki 
mą. Tie įvykiai tampriai siejasi 
su Čekoslovakijos likimu. Demon 
stratyviai pagerbdama paskutinį 
Čekoslovakijos Suverenumo liku
tį, Lietuva, pirmoji tarp suvere
ninių valstybių, tada pripaži
no Slovakijos valstybę.

Tai padarė ir Maskva, negynu- 
si Čekoslovakijos, kaip buvo įsi
pareigojus sutartimi. Tačiau, mo 
tyvai buvo kiti: nuo to laiko pra
sidėjo Stalino ir Hitlerio sąmoks 
las. Taip ir Šių mūsų jubilieji
nių metų rugpjūtyje padangėse 
ėmė rodytis įdomūs signalai, 
kuriais pasikeitė raudonieji na
ciai rytuose su geltonaisiais pa
salūnais, neonaciais Vakarų Vo
kietijoje.

Karinė valdžia 
Prahoje?

Per pastarąsias dienas paaiš 
kėjo, kad Maskva ir Praha visiš 
kai kitaip aiškina tą “padėties

Prūsų-Rusų Draugystė

Vakaruose atsirado provokato 
rių, siekusių rusams padėti gan
dais apie Bundeswehro manev
rus čekų pasieny. Tuoj uždraus 
tas latvių Jaunimo kongresas Va 
karų Berlyne (tai buvo provo
kacija, rusams tik vėliau “pade
dant” atitinkama nota). Paga
liau, savaitę prieš invaziją, Vak. 
Vokietijos neo-naciai oficialiai 
pasisiūlė sovietam, kaip pagal
bininkai, susidoroti su rytų Eu
ropos maištininkais!

Pirmasis ženklas, signalas atė
jo laiku: rusai gavo puikų pre
tekstą savo ruožtu skelbti “už
nugario” manevrus, t.y. pravesti 
dalinę mobilizaciją. Juos užbai
gus paaiškėjo jų slaptažodis: Nje 
man (Nemunas). Pridėta ir dar 
viena pabaltietiška “devinkė”: 
parašiutininkai, užėmę Prahą, 
pakilo iš aerodromų Smolensko 
ir — Kauno apylinkėse! Atsaky
ta ir į trečią pasiūlymą: nacių 
nereikia, nes yra Ulbrichtas. O- 
kupuojant Čekoslovakiją dalyva 
vo dvi rytų Vokietijos divizijos. 
Reikia pasakyti, kad Vakarų Vo 

kietijos vyriausybė blaiviai verti
no padėtį. Ypač socialdemokra
tas Wehner, ekskomunistas, Mas 
kvoje per valymus atsisukęs nuo 
komunizmo, paveiktas šlykščios 
Baltijos kraštų komunistų vadų 
kapituliacijos. Užs. Reik Minis
teris Brandt viešai atsiprašė če
kus ir slovakus, kad nekeršytų 
vokiečių tautai už tai, kad nau
joje okupacijoje dalyvauja rytų 
vokiečiai. Ir su sarkazmu abu mi 
nėti ministeriai atsiliepė į neo- 
nacių “blatinimasi” sovietams. 
Pastarieji atrodo jau pamiršo, 
kad dar prieš mėnesį pagrąsino 
Vakarų Vokietijai ginkluota in
tervencija. Girdi, Čekoslovakijos 
okupacija nesanti nukreipta 
prieš Bonną: atvirkščiai, didžiai 
branginami geri santykiai su Va
kar. Vokietija...

Kas bus?

Niekas tiksliai nežino kas dėl 
ko susitarė Maskvoje. Ir greičiau 
šia nesužinosim. Bet vokiečių, 
lenkų, vengrų ir bulgarų dali
nių simboliškas dalyvavimas o- 
kupacijoje, šį tą nurodo. Vokie
čiai, lenkai ir vengrai turi senų 
sąskaitų su Čekoslovakija — jie 
dalyvavo tos valstybės padalini
me jau 1939 m. Bulgarai, karo 
metu buvę vokiečių sąjunginin
kais, panašių ginčų turi tiek su 
Jugoslavija, tiek su Rumunija. 
Nepripuolamai jau kelias savaites 
prieš invaziją, Bulgarijoje prade 
ta kaitinti Makedonijos proble
ma.

Žodžiu, Maskva žada groti tau 
tinio antagonizmo korta. Visur, 
ir Lietuvoje, kur tyčia pučiamas 
lenkų mažumos klausimas. Visą 
reikalą bene “sugadino” rumu
nai, sudarę sutartį ne tik su Pra
ha, bet, atrodo, ir su Tito. An
tra vertus, sovietų-rumunų drau 
giškumo sutartis, pasibaigusi va 
sario 4, rodos “pamiršta” atnau 
jinti.

Kiek liečia pačią Čekoslovaki
ją, Maskva tur būt, nėra pamir-

V

Gustav Huaak, dabartinis slovakų 
komunistų vadas, vis labiau kyląs 
Prahos politikų tarpe.

JAV atkirtis Lenkijai
Vtashington. — Jau skelbta, 

kad JAV-bės nutarė atšaukti 
kultūrinius mainus su Lenkija. 
JAV vyriausybei paprašius, at
šaukiamos kai kurių menininkų 
ar kolektyvų kelionės į Lenkiją, 
neįvyks ir lenkų ansamblių ar 
orkestrų pasirodymai JAV-se. Į 
Lenkiją spalio m. gatrolėms tu
rėjo, be kitų, vykti Illinois uni
versiteto džazo orkestras, o iš 
Lenkijos, spalio — gruodžio m., 
į JAV miestus su koncertais bu
vo numatę vykti trys ansamb
liai: tautinių šokių grupė “Ma- 
zowsze”, Vroclavo m. teatras ir 
reviu ansamblis. “Mazowsze” 
pasirodymas Chicagoje buvo nu
matytas lapkričio 22-25 d.

šusi, kad Slovakai “kalti” dėl vi
sų “nesklandumų”. Atrodo, jiem 
ir bus keršyjama. Yra gąndų, 
kad galima laukti Slovakijos, 
kaip atskiros respublikos “atkūri
mo” — ir įjungimo į Sovietų 
Sąjungą! Šios krypties laikosi uk
rainiečių kilmės Slovakų parti
jos sekretorius Bilak ir jo grupė. 
Maskva juos laiko atsargoje, lau 
kdama, kol pasibaigs Dubčeko ir 
Svobodos išmintis.

Tai būtų pats ryškiausias pa
vyzdys nugąsdinti maištininkus: 
“nepriklausomus” socialistus per 
kelti iš skaistyklos į patį rojų. 
Raktinė pozicija tuo atveju tek
tų vengrams: vengrų-slovakų sa
ntykiai, kaip katės su šunimi — 
Rumunijoje, Transilvanijoje, se
nai nerimsta didelė vengrų ma
žuma. Ne mažesnė gyvena Ju
goslavijoje. O senus ginčus tarp 
rumunų ir bulgarų dėl Dobru- 
džos, bene nesunku atgaivinti

Nesistebėkim, jeigu pastovių 
sovietų įgulų dabar susilauks ne 
tik čekai, bet ir bulgarai. Rezul
tate — viena Rumunija liks be 
tokių įgulų, nes neatrodo, kad 
Bukarešte būtų kas linkęs sava
noriškai užsinerti kilpą ant spra 
ndo. Išvadoje: keliasdešimt pa
pildomų divizijų įsitvirtins NA
TO šalių pačiam pasienyje. Ki
toje šviesoje staiga atsidūrė ka
riškių perversmas Graikijoje. Jei 
gu sovietai šitaip elgiasi su savo 
“draugais”, tai kas laukia “prie
šų”?

Išvados.
Vakarų pasaulis turės iš naujo 

persvarstyti padėtį. Mažų ma
žiausia turėtų paaiškėti, kad ry
tų Europos satelitų pagalba so
vietus nepriversi “demokratė- 
ti”. Tik patarkit ką daryti su 
milijardiniais kreditais jau išskir
tais, ypač Gomulkai? Mąjskva, 
pati Sovietų Sąjunga, yra spren
džiamasis svorio centras. Antra 
vertus, nėra ko tikėtis, kad bro
liavimosi su sovietais politika pa 
sikeistų. Sovietai darys viską, kad 
ji būtų tęsiama, nes jie įsitiki
nę, kad vakarams kitos išeities 
nebėra.

Jeigu, tačiau, sovietų tankai 
Prahoje ką sutriuškino, tai iliu
zijas apie “demokratėjančią” So- 
vietiją. “Apšviestasis”, “liberalė-

Trumpai iš visur

Diskusijos Vlike —
santykiai su Lietuva
New York. — Spalio 12 diena 

galutinai nustatyta data Vliko 
valdybos jau anksčiau numaty
tam ir Vliko tarybos pritartam 
simpoziumui apie santykiavimą 
su pavergta tauta. ((E.)

Vak. vokiečiai
Washingtone

Abiejų vokiečių partijų atstovai 
Washingtone

Washington- — Užvakar į New 
Yorką atskrido vak. Vokietijos 
CDU (krikščionių demokratų) 
atstovas ir kanclerio Kesingerio 
įgaliotas tartis su amerikiečiais, 
Kurt Birrenbach. Vakar į JAV 
atvyko ir socialdemokratų parti
jos vadas parlamente, Helmut 
Schmidt. Brrenbach pareiškė: 
jis numatąs Čekoslovakijos 
klausimu tartis su JAV politi
niais vadais.

Šiandien jis susitinka su valst. 
sekretorium D. Rusku, ryt — su 
gynybos vadovu Washingtone—
C. Cliffordu.

“Pueblo” įgulos
likimas

Seoul, P. Korėja. — Buvo ži
nių, kad Š. Korėja šiomis dieno
mis paleisianti į laisvę š.m. sau
sio m. pagrobto “Pueblo” laivo 
įgulos narius. Spėliota, kad va
kar, š. Korėjai minėjus 20 m. 
valstybės sukaktį, bus apie tai 
paskelbta. Ni'ko nepranešta. 
Washingtone pažymėta, kad 
vykdant pasitarimus su komu
nistais, bent ligšiol nepasiekta 
jokios pažangos.

Kovos Vietname
Saigonas. — JAV kariniai da

liniai vakar ir užvakar susidūrė 
su priešu Mekongo deltoje ir Sai- 
gono srityje. Visur priešas pa
tyręs skaudžių nuostolių. Komu
nistai dar nėra pradėję stambes
nio masto Saigono puolimo. Vis 
dėlto, sostinės srity pastebėti 
pagyvėję teroristiniai veiksmai.

jęs” stalinizmas pereina ne į de
mokratiją, bet į dinamišką nacio 
nalizmą. Jau Chruščiovas buvo 
didrusiškasis Tito, fašistinis na- 
cionalkomunistas. Ir čia pat, at
rodo, gimsta nauja iliuzija, kad 
toks didrusiškas nacionalsocializ 
mas “mažiau pavojingas”. Nors 
jis aiškiai remiasi 120 milijonų 
rusų nacionalizmu, papildomu 
110 milj. nerusų, ir beveik 100 
milj. satelitų potencijalu. Paga
liau, skliste sklis iliuzija, kad ko
munizmo “kaipo tokio” jau nė
ra. Nuo tos iliuzijos vakarų iš
minčius bene išgydys tik nauja 
Maskvos-Pekino draugystės su
tartis. Istorija aklai nesikartoja, 
greičiau ji planingai ir klastin
gai kartojama.

vb

H. Schmidt, vak. vokiečių socialistų vie
nas vadų, šiuo metu VVashingtone tariasi 
su valdžios atstovais.
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SEIMĄ, PASIRYŽUSI ADOPTUOTI 
DVYLIKA VAIKU

JURGIS JANUŠAITIS

Netoli nuo New Buffalo ir lie
tuviškosios Palangos — Union 
Pier, ramumos apsuptame kam
pelyje, 400 akrų “dvare” yra 
įsikūręs prieš 18 m. Amerikos 
lietuvis dr. Jonas A. Valantiejus. 
Tolumoje driekiasi tamsūs miš
kai, eglaičių gretos ir beržų go
jeliai. Senoji sodyba rymo pa
skendusi medžių pavėsyje, o kiek 
toliau prie gražios aikštės ir pla
čiašakių ąžuolų išbėgus dviaukš 
tė, pilaitė balta, kaip gulbė. Tai 
daktaro rezidencija.

Ši sodyba ima garsėti. Joje yra 
stovyklavę skautai iš Detroito, 
savo išvykas suruošę Union Pier 
vasarnamių savininkai ir Sandū- 
nų lietuviai. Šios sodybos kiemo 
vartai plačiai atkelti visiems lie
tuviams, sako malonus daktaras 
Valantiejus. Net planavęs suda
ryti sąlygas stovyklauti Tautinei 
skautų stovyklai, o dabar nuraa- 
tąs iškasti maudymosi baseinus, 
kad čia atvykstančiam lietuvių 
jaunimui ir senimui būtų sma
gu pabuvoti.

Ir šiais metais vieną pavaka
rį su Gintaro vasarvietės savinin 
ku A. Karaičiu aplankome šį re
tos širdies vyrą ir jo šeimą. Iš 
arti porą valandų stebime šios 
šeimos nuostabiai įdomų ir gra
žų gyvenimą.

Dr. Jonas A. Valantiejus ir jo 
simpatingoji, giedrių' akių ir ma
lonaus būdo žmonelė Elizabieta 
—Ona gyvena tokį gyvenimą, 
kurį tikrai būtų sunku sutikti 
tūkstančiuose šeimų. Jie savo vai 
kų neturi, tačiau jų pilaitėje štai 
žaidžia, išdykauja net aštuone
tas vaikučių, iš jų 3 berniukai 
ir 5 mergaitės. Amžius nuo 1 iki 
16 metų. O kokia šauni vien
metė. Margarita ir kokia gudri 
trimetė Onutė. Net miela!

Negaila pinigų artimui 
padėti

Šnekučiuojamės su daktaru į- 
vairiausiomis gyvenimo proble
momis. Bet nuolat skamba tele
fonas. Pagaliau daktaras jį atsi
neša į mūsų pokalbio kambarį 
ir čia atsako kiekvienam pagal
bos besišaukiančiam. O jų daug 
ir įvairių. Vieniems pataria sku
biai vykti į ligoninę, kitiems duo 
da nurodymus, kaip elgtis su li
goniu, tretiems liepia vykti į vai
stinę pasiimti vaistų, o pats vais
tininkui padiktuoja vaistų pava
dinimus.

Pokalbio, tačiau nenutraukia 
ir maloniai šnekučiuojasi su mu 
mis. Protarpiais malonų dakta
rą apsupa jo visa šeima su įvai
riomis problemomis. Jis visų ra
miai išklauso, vienus pabučiuo
ja, kitus paglosto, visiems randa 
gražų atsakymą ir tėvišką pamo
kymą. Jo veide amžina šypsena.

Na ir kantrybė šio vyro. O vai
kučiai vis su savomis problemo
mis. Visi šie vaikučiai yra įduk
rintos ar įsūnyti. Tai daugumoje 
turį fizinius trūkumus, kurių iš 
ligoninių niekas nenorėjo priim
ti į savus namus.

Štai vieno, sako daktaras, šir
delė buvo bloga jam gimus ir 
tegalėjo gyventi tik du mėn. O 
dabar, suteikiant jam mediciniš 
ką priežiūrą, jau sulaukė 14 me
tų ir žvalus berniukas. Sako dak 
taras, kad po operacijos jis galės 
džiaugtis laimingu gyvenimu.

Mano artimiausias tikslas, sa
ko daktaras, į savus namus pri
imti 12 vaikučių ir tai būsianti 
mano svajonė ir manoji šeima.

Tokios pat širdies ir jo geroji 
žmonelė Elizabieta—Ona, kuri

Dr. J. A. Valantiejus (dešinėje) 
“Draugo” bendradarbiui J. Janu- 
šaičiui pasakoja, kad savoje sody
boje norįs sudaryti puikias sąly
gas pabuvoti lietuvių jaunimui ir 
senimui. Nuotr. A. Karaičio

su tokia pat meile ir rūpesčiu 
į gyvenimą veda šiuos buv. ne
laimingus vaikučius, kurie čia 
dabar rado tokią mielą, tėvišką 
ir motinišką globą, ko galėtų 
pavydėti daugelis šeimų. Vaiku
čiai leidžiami į mokslus ir net 
į specialias mokyklas, kuriose 
mokslas kaštuoja metams net iki 
2,000 dol.

— Tai daug išlaidų turite, 
daktare? — pertraukiu pokalbį.
—Pinigai, tai trąša dirvai, ku

rioje turi augti nelaimių ištiktie
ji ir varge gyvenantieji. Dievas 
skalsina ir duoda žaliukų, kad ga 
lėtume kitiems padėti, — juo
kaudamas kalbėjo šis taurus vy
ras.

Apmetam žvilgsniu kambarių 
aplinką. Viskas dvelkia senove, 
nėra prabangos. Miegamuose lo 
vos su stogeliais, kaip karalių, o 
tai, sako, mėgsta vaikučiai. Atro
do, kad Valantiejų šeima linku
si daugiau į ūkiškąjį gyvenimą, 
o ne į prabangas ir likusius ska
tikus sėja vargingiesiems padėti.

Prisiminus lietuviškus reikalus 
ir Lietuvą, jis tuojau paprašė 
vaikučių atnešti skudučius, ku
riuos jam padovanojusi viena pa

Dr. Jono A. ir Elzbietos Valantiejų šeima, kurią sudaro vaikučiai 
įsūnyti ir įdukrintos daugumoje gimė su fiziniais sveikatos trūkumais 
ir kurių likimu niekas nenorėjo rūpintis.

Fran Povvers ir pozuoja Gaiilee, R. I., sugavusi tuną žuvis, sverian
čias 526 ir 587 svarus. Jas pagavo 22 minučių laikotarpyje.

cientė. Skudučiai gaminti prieš 
102 metus Biržuose, Kazimiero 
Užubalio. Vaikučiams čia pat 
skudučius pademonstravo ir pa
aiškino jų kilmę ir kad tai lie
tuvių liaudies instrumentas. Vai 
kučiai bandė skudučiais groti.

Pagalba Haiti gyventojams
Papasakojo ir šiurpų atsitiki

mą iš Haiti salos gyvenimo. 
1964 m. ten su žmona daktaras 
atostogavo. Tuo metu tą salą 
nusiaubė gamtos katastrofa. Tūk 
stančius žmonių išplovė į kran
tą jūra, tūkstančiai buvo užmuš
tų ir sužeistų. Saloje viešpatau
ja neįsivaizduojamas skurdas. Tą 
salą anksčiau valdė prancūzai, o 
dabar diktatorius ir yra seniau
sioji negrų apgyventa sala. Po 
šios nelaimės daktaras 5 dienas 
ir naktis teikė pagalbą, be mie
go, neturėdamas jokių medici
nos įrankių. Buvo vartojama: o- 
peracijoms — skutimo peiliukai, 
vandeniui nešti — skardinės, 
raišČiams — įvairūs skudurai, 
apšvietimui — žvakutės. Žodžiu 
tai buvusi baisi nelaimė didžiau
sio skurdo krašte. Daktaras su 
žmona grįžo į namus ir tais 
pat metais atsisakė Kalėdų šven
čių dovanų visai šeimai ir suruo 
šė pirmas pagalbos siuntas Hai
ti gyventojams. Ir dabar kas met 
organizuoja jiems šalpą, nusiun 
tė siuntas įvairių sėklų iš kurių 
dabar salos gyventojai užsiaugi
na įvairių daržovių ir grūdų duo 
nai. Įrengė 300 lovų ligoninę, 
nusiuntė lovas, ambulansą ir tro 
kus. Kas met vyksta studentai me 
dikai padėti vargstantiems. Pa
rodė šimtus laiškų, kuriuose šau 
kiasi vargšai pagalbos. Daktaras 
Valantiejus ir yra vienas iš tų, 
kuris savo gyvenimą grindžia 
meile artimui, tai įrodo ir jo jau 
atlikti bei atliekami darbai.

Nuostabioji senelio 
įtekmė

Dr. J.A. Valantiejus gimęs ir 
augęs Maspeth, New Yorke. Ir 
jo tėveliai gimę Amerikoje: mo
tina Martišiūnaitė iš Brookly- 
no ir tėvelis Antanas iš Water- 
burio.

Tik tėvelių tėveliai, buvo at
vykę iš Lietuvoj 1865 m. Sene
lis buVo kilęs iš Jurbarko, o ma
mytė iš Marijampolės.

— Kas, daktare, jums įkvėpė 
tėvynės ir artimo meilės ir kas 
taip gražiai išmokė lietuviškai 
kalbėti? — pasiteirauju.

— Mano mamytės tėvelis. Jis 
buvo visai paprastutis ir bemoks

lantiejaus visa šeima atsilankė į 
“Gintaro” vasarvietę, kur visi 
vaikučiai turėjo progos pavalgyti 
lietuviškų valgių — bulvinių 
blynų, kūgelio, rūgštaus pieno, 
juodos duonos ir kit. Jie valgė su 
pasigardžiavimu ir gyrė lietuviš
kus valgius. Nuostabu, kad šei
moj vyrauja ypatinga drausmė, 
mandagumas, susiklausymas ir 
tvarka. Prie stalo nebuvo girdėti 
jokio vaikiško klegėjimo. Tai y- 
patingai gražaus auklėjimo išda 
va, kuo visi gėrėjomės.

Atsisveikindami mielus dr. Jo
ną A., jo malonią ponią Eliza- 
bietą ir 8 vaikučius, širdyje jau- 

Nuotr. A. Karaičio tėme tikrą gyvenimo gėrį, ku
riuo gyvena dr. Valantiejaus šei
ma, į gyvenimą nešdama arti
mui meilės ir pasiaukojimo pa
vyzdį.lis. Sunkiai dirbo fabrikuose. Ta 

čiau nepaprastai buvo didis pa
triotas ir be galo geros širdies 
žmogus. Jis mane mokė daryti 
artimui tik gerus darbus ir daug

— Nepaisant kiek nusivylimų ir 
skausmų tektų patirti, jaunystė 
be romantikos yra nuoga, kaip uo- 

kalbėjo apie Lietuvą ir mokė ma la, kurioje neauga net pavasario 
ne kalbėti ir skaityti. Už tai jam gėlės.
esu labai dėkingas. Ir šiandien 
didžiuojuosi esąs lietuviu, o kai 
Lietuvą užgriuvo nelaimės, turė
jau progos padėti artimiesiems 
ir lietuviams Sibire ir Lietuvo
je, — su pasididžiavimu pareiš
kė dr. Valantiejus.

Meilės ir pasiaukojimo 
pavyzdys

Prieš pradedamas studijas J,A. 
Valantiejus 4 metus tarnavo US 
marinuose, Pacifike, kur baigė 
elektronikoa jnžinicriajus moks
lus. Grįžęs iš kariuomenės New 
Yorko universitete 1947 m. pra
dėjo studijuoti mediciną ir ją bai 
gė 1951 m. Dirbo Georgetown 
universiteto ligoninėje, Veteranų 
ligoninėse vidaus ligų specialy
bėje. Dėstė Chicagos medicinos 
mokykloje ir dirbo Beatty Memo 
rial ligoninėje Westville, Ind., 
vadovaudamas specialiam sky
riui.

Daug prisidėjo ir prie įkūri
mo ir sutvarkymo Berrien Ge
neral ligoninės. Dėl darbų gau
sybės, atsisakė iš universiteto ir 
kitų ligoninių ir dabar verčiasi 
praktika fihikaming Medical 
centre bei priimdamas pacientus 
namuose.

Po ilgoko pokalbio, pono A. 
Karaičio kviečiama, dr. A. Va-

Sally Sallminen

— Jei tu nęmoki prisitaikyti, jei 
tu nesi pasiryžęs pilvu šliaužti 
purve, tai nesi revoliucionierius, o 
tik pliuškis.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometriBtaa

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street 
Tel ~ GR 6-2400

Vai. pagal ausltarlma: Pirm , antr., 
Ketv 2—5. 7—9 vai. Penkt. 2—8 Ir 
Šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 786-4477, Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA TR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
ORAVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija Ir moterų ligos 
6182 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001

ASSOCIATE OITOMETR18T8 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius b 
“contaot lensee”.

Valandos pagal ousltarlmą. 
Uždaryta trefiladlenlala

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Išskyrus trečiad.lėni

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Speclalybč akušerija Ir moterų ligos 

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

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

Ofiso tel. PR 8-3220 
Namq — rez. PRospect 8-8081
DR. JANINA JAKŠEVI&IUS

J O K š A
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS
2656 VVest 6Srd Street 

Plnnad., antrad. ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 8 v. Ir nuo 6 lkl 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas.
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

Rezid. Tel. 330-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susi
tarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VVeet 63 rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir • 
lkl ,8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

l’laiiname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

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

Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St.. II «nk.. PR 6-106S
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

3858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 1#—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3230 
Rez. telef. WAIbrook 6-5076.

Ofisas 8148 VVeet 63rd 8treet 
Tel.: PRosoect 8-1717 

Rez. 8041 Weot 66th Plane 
Tel.: REpubUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-člos Ir California

Ofiso Ir buto teL OLympic 2-1881

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

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

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

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad 12-8 vai. p.p.. trečiad.
uždaryta.

rei. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 VV. I5tb Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir S-—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Mes mokame
% ant visų taupymo 

certifikatų

per annura

MINIMUM SUMA $5,000 00

MIDLAND
SAVINGS

-__  4040 Archer Avė.
MVINGsI Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
FRANK ZOGAS 

Presldent

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

Trečiad, Ir kitu laiku pagal susltar
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. WAU»rook 5-3048

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

Tel. 895-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

rei. ofiso HE 4-5849. rez. 888-2988

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso — HE 4-6758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest Slst Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p.
l.tga.’ilat priimami pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KŪDIKIU Ht VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUn.UlNO 
7166 South Western Avenue 

Plrmad., astra.il., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl l vai. p. p., šeštad
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
__________ R»"». tel. 239-2919_________

DR. MARIJA LINAS
4 KUSERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

28J7 VVeet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal ■usltarlma 

Ofiso tel PR 8-7778; Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos

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

Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
• s. r, —■ x v. popiet

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOG AS
9760 So. Kedzie Avenue

Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDI.IOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Prieš Šv. Kryžiaus ligonius 

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 lkl 11 y.
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu: 
_______ Telef. REpublie 7-2390

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

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

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

Rezid. telef. PR 9-6780

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Foreet, IR 

Kabineto tel. 687 2020 
Namu tel. 839-1071

_______ Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street

Ofiso tel. REliance 6-4410 
Rez. GRovehill 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p.p ir nuo 7 iki 8 v. vak.i 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.n.
Ir vakaroja pagal susitarimą..

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—11 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v vi- 
karo. Sekmad ir trečiad. uždaryte 
_______ Rezid. tel. WA 5-3O90

DR. VYT. TAURAS
,.£l^DYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTHtA IR MOTERŲ

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Ofiso ^l.^P^a^^

nktsXd2 'kl 4 Ta{ **■ttUO 6 lkl * 
laiku Įa^ld ,nXa,POI>let * kltu

Of. tol. HE 4-2123, Namų GI 8-ąu)5

DR- V. TUMASONIS
CHIRURGAS^
2454 VVest 71et Street 

PHlmtogja ligonius tik susitarus
_ ^lad. Plr gę^d^da^-

l’elefonna — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
hpeci^lvbc akušerija irWGOSW*

2524 VVeet «9th Street
Valandos: 1 lkl 4 b- 6 lkl 8 v vak Šeštadieniais l lkl 4 vai ’
_______ Trečiadieniais uždaryta.

' Tel. PRoapect
DR. ONA VAŠKEVI

(VASKAS)
gydytoja ir chiri

vm 8o' Albany Ai
Vai., pirm., antrad.. ketv 

ki’ ,p»nk.t- ,. ir šeštad. 2- 
j.r kitu laiku pagal susifa

Te’ ofiso PR 0.6446, rez. 1
DR. F. C. WINSKI

gydytojas ir chir 
8107 VVest 71at St

X* * T- D. P. Ir 7
Treč. Ir šeštad. pagal 8U,

Ofiso tol. 707-2141. Nanu

DR. PETRAS ZLI
Į gydytojas IR CHI1 

6449 So. Pulaski ]
i XaIr_?irmad” Mtmd-

*v

astra.il


Rugsėjo aštuntoji

TAUTOS ŠVENTĖ
Ilgame mūsų tautos gyveni

me ir kultūros istorijoje buvo 
nemaža reikšmingų įvykių bei 
datų, kurias ir dabar mes mi
nime. Iš jų plačiai žinoma ligi 
šiol minima Vasario šešiolik
toji — nepriklausomybės at
statymo data; ji visados liks 
lietuvių tautos atminime.

Tačiau yra ir daugiau minė
tinų įvykių: Lietuvos valstybė 
labai sena ir gal kokius 700 
metų prieš 1918. II. 16 gyvavo. 
Viena tokių datų ir yra rugsė
jo aštuntoji, nepriklausomybės 
metais Tautos švente virtusi. 
Su šia diena rišamas Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vytauto 
karūnavimas, tautos galybė, 
vienybė, gyventojų susiklausy
mas, garbingų praeities metų 
iškėlimas.

*
Rugsėjo 8-ji ne atsitiktinai 

parinkta. Vytauto laikais Lie
tuva buvo pasiekusi didžiausios 
savo galybės, kokios nebuvo 
prieš šį kunigaikštį ir po jo 
ir kokios tikriausia mes nie
kada nebeturėsime.

Istorikai Vytautą vadina to
limųjų erdvių politiku. Jo įgim
tas genijus tęsė politiką — ir
tis į rytus, kurią buvo pradė
jęs Mindaugas, vykdė Gedimi
nas, Algirdas. Jau pastarasis 
buvo didelių rytų žemių plo
tus prie Lietuvos prijungęs, ne 
vienu atveju net pačią Mask
vą pasiekęs. Vytautas jį pra
lenkė: jis svajojo įkurti Lietu
vos imperiją su sostine Vil
niumi ; jis kūrė daugiatautę 
valstybę ano meto vasalinės 
teisės pagrindais. Net ir 75 
metų būdamas žygiavo į rytus, 
pasiekdamas Okos upę. Pa
ėmęs Riazanę ir Proncką, nu
kėlė valstybės sienas toli į ry
tus. Kiek vėliau keliavo išilgai 
Okos upę taip, kad Maskva li
ko jo žygio užpakalyje. Visur 
pakeliui sutikti rusų kunigaikš 
čiai jam prisiekdavo ištikimy
bę leno teisės pagrindais. Atli
kus panašų žygį šiaurėje, 
Maskva liko tik Lietuvos rep
lėmis suspausta. Kodėl Vytau
tas dar neatliko trejetos dienų 
žygio — mums šiandien nėra 
aišku. Dniepro ir Pietinio Bu- 
go srityje Vytautas pasiekė 
Juodąją jūrą.

*
Šiandieną mums kyla klausi

mas, kodėl Vytautas, palikęs 
vokiečiams lietuviškas žemes 
(Mažąją Lietuvą), žygiavo į 
rytus. Atsakymo reiktų ieško
ti keliose priežastyse: kitoks 
anų laikų tautos ir valstybės 
supratimas, mažesnio pasiprie
šinimo atvejis, erdvės politika 
ir pan. Vytauto imperijos plo
tas ir gyventojų skaičius dau
gelį kartų prašoko etnografi
nės Lietuvos teritoriją ir gy
ventojus lietuvius. Tačiau la
bai galimas dalykas, kad ano 
meto etnografinė Lietuvos 
būklė taip pat buvo kitokia. 
Šiam aiškinimui kai kurį moks
linį pagrindą duoda patys ru
sai. 1962 m. Sovietų mokslo 
akademija Maskvoje išleido 
rusų mokslininkų V. N. Topo
rovo ir O. N. Trubačevo vei

kalą (270 psl.) “Lingvističes- 
kij analiz gidronimov Verch- 
nego Podneprovja”, kuriame 
įrodė, kad baltų kilmės van
denvardžių (upių bei ežerų 
vardų) yra ne tik tai Berezi- 
nos, bet ir Dniepro, Sožės, Des- 
nos ir net Seimo, Okos, Val
gos upių srityje. Vien tik aukš
tutinio Dniepro srityje jie ra
do 800 tokių vietovardžių. 
Kiek vėliau mokslininkai išaiš
kino, kad ir Maskvos vardas 
esąs baltiškos kilmės ir pati 
Rusijos sostinė stovinti baltų - 
aisčių žemėje. Taigi ir mūsų 
didžiųjų kunigaikščių veržimo
si į rytus polikoje galėjo būti 
ir tam tikras etnografinis pa
grindas.

*
1430 m. rugsėjo 8 d. visoje 

Lietuvos imperijoje turėjo 
įvykti didžiulė šventė: tą die
ną Vytautas turėjo gauti kara
liaus — valdovo vainiką, kurį, 
deja, “geri kaimynai” lenkai, 
nenorėdami Lietuvos iškilimo 
ir galutinio nuo jų valstybės 
atsipalaidavimo, pagrobė. Su
sikrimtęs valdovas netrukus 
mirė, bet jo sukurta imperija 
vienu ar kitu būdu gyvavo iki 
1795 metų .

Vytauto imperija imponavo 
rytų ir vakarų kraštams. Ji 
saugojo rytus nuo vokiečių in
vazijos, o vakarus gynė nuo 
barbariškų rytų kraštų (rusų 
ir totorių). ISavo viešpatavimo 
laiku Vytautas, sukūręs tokią 
imperiją iš labai nedėkingo pa
likimo, savo proto didybe ir 
išmintimi pranešė visus ano 
meto valdovus, įskaitant ir pa
tį imperatorių Zigmantą. Mask 
va jį išsirinko savo valstybės 
globėju - protektorium, čekai 
siūlė jam karaliaus vainiką, į 
savo valdovus kvietėsi lenkai, 
jį garbino totorių ordos ir kiti 
kraštai. Tai buvo “Vyras, už 
kurį didesnio Lietuva neturė
jo” (Herberšteinas).

*
Ir štai kodėl dabar, kada 

Lietuva tokia menkutė, kada 
po raudonosios saulės ant jos 
žemės nusileidimo tik kaž kur 
paslėptas Lietuvos didybės še
šėlis beliko, po 538 metų mes 
dar atsimename didingąją rug
sėjo aštuntąją, kad iš praeities 
galėtumėm stiprybės semtis.

Teisybė, mes nebetikime Lie
tuvos imperijos atstatymu ir 
dėl to nesisielojame, bet, prisi
minę, kokį sunku palikimą bu
vo gavęs Vytautas ir faktą, 
kad ne vieną kartą jis pats bu
vo tremtinys dargi priešo že
mėje, mes galime ne tik sva
joti, bet ir su pagrindu many
ti, kad likimo ratas sukasi ir 
apačioje esanti dalis po kiek 
laiko iškyla į viršų.

Rugsėjo 8-ji turi ir kitą 
reikšmę; Švč. M. Marijos Gi
mimo diena. Nepripuolamai 
šios dvi datos Vytauto ir nepr. 
Lietuvos vadovų sujungtos į 
vieną didelę šventę: dangiškoji 
Išmintis, jei ne dabar, tai vė
liau laimins Lietuvos valstybės 
atstatymą. b. k.

Spaudoj ir gyvenime

DARBININKIJA AMŽIŲ BfiGYJE
Miestų bibliotekose pasirodė lei

dinys “The Rise of the Working 
Class’’. Reikia pripažinti, kad vei
kalas duoda labai daug medžiagos 
apie darbo žmonių vargus nuo pat 
XVn šimtmečio, kada pradėjo pla
čiau įsigalėti mašinų darbas. Gau
siomis iliustracijomis, daugybe ci
tatų iš įvairių socialiniais klausy
mais veikalų ir iš beletristikos vaiz 
džiai nusakomi darbo žmonių var
gai ir sunkumai.

Kadangi mašinos ėmė išstumti 
darbininkus, tai pvz. 1685 m. kai
zeris Leopoldas buvo išleidęs įsaky 
mą. draudžiantį mašinų vartojimą 
visame reiche. Dabartinių sąmyšių 
miestuose laikotarpyje įdomu prisi
minti, kad vos tik įvedus mašinas 
į fabrikus daug kur vyko kruvi
nos, žiaurios, brutalios muštynės,

kai darbininkai tiesiog suj kirviais 
rankose ėmė naikinti mašinas, ku
rios jiems pradeda atimti darbą.

Žinoma, vėliau šie reikalai susi
tvarkė, mašinos pasidarė nepamai
nomas reikalas, darbininkams ma
žinant darbo valandas.

Knyga duoda daug informacijų, 
gaila tik, kad joje yra nemažai ir 
raudonos propagandos. Prie kiek
vienos progos stengiamasi cituoti, 
iškišti komunizmo pranašus En
gelsą, Marksą ir kitus. Kraštai ri
kiuojasi į du liogeriu — socialistų 
ir kapitalistų ir ant šių brukama 
sunki atsakomybės našta. Auto
rius J. Kuczynski pasirodo esąs 
paskaitininkas už geležinės uždan
gos, jo darbas siejamas su Lenkų 
Mokslo akademija Varšuvoje. Kai 
kur tiesiai įžeidžiami Amerikos gy
ventojai. Pvz. 166 puslapy tvirti-

RUSO IR ČEKO "DIALOGAS"
Prieš rusus kalba Stalino laikų "gavorilkos", o rusai žudo žmones, žaloja paminklus

Apie Čekoslovakijos okupa
ciją mes jau daug rašėme .ra
šome ir rašysime, nes tokių did
vyriško laikymosi pavyzdžių ir 
pasaulio istorijoje nedaug tetu
rime. Pastaruoju metu Europos 
ir kitų kraštų spauda vis dau
giau žinių ouoda. Iškeliami ir 
atskiri momentai, kurie dauge
liu atžvilgių gali ir mums būti 
pamokomi Neseniai čekų laik
raštis “Ztmede’ske noviny” at
spausdino ruso - čekoslovako dia 
logą kuris buvo ir į rusų kal
bą išverstas, okupaciją įvyk
džiusių kare vių tarpe platina
mas. Štai keletas ištraukų.

Dviejų kailininkų komunistų 
pasikalbėjimas

— Po 45 metų draugystės 
tarp abiejų tautų jūs atvyko
te j mūsų žemę ir šaudote mus!
— atakavo vienas čekoslovakų 
pulkininkas ruuų karininką.

Rusas: Mes tokį įsakymą ga
vome. Esame kareA iai ir vyk
dome įsakymus.

Čekas: Mes, čeuų kariai, esa
me įpratinti galva!• apie įsaky
mus, kuriuos mes gauname. Ar 
jūs, raudonarmiečiai, apie tai 
negalvojate? Jūs atvjkote į mū 
sų kraštą naktį, nekviečiami.
Tas nebūlų dar taip labai skau
du, jeigu jūs nešauuytumėt mū
sų vyrų, moterų ir vaikų.

Rusas: Mums buvo įsakyta 
čia ateiti ir kovoti prieš kontr- 
revoliuciją. Bet kai čia atėjome, 
jos neradome.

Čekas: Net vokiečiai, užėmę 
mūsų kraštą, taip žiauriai ne
sielgė, kaip jūs, rusai. Jūs ap-
šaudote mūsų krašto pamink- 'aiųstuvų pradėjo veiklą. Jiems 
lūs, muziejus, pilis. Kodėl jūs padėjo radijo mėgėjai, išplatin

dami pranešimus.

mą ir negalime apie jį galvoti”. į syginas ir marš. Grečko atsi- 
Tūkstančius tokių ir panašių statydinę, leido Dubčeko moti-

dialogų, rusų kalba parašytų 
su citatomis iš Dubčeko kalbų, 
čekoslovakai dalija rusams ar 
kiša jiems pro tankų skyles. 
Preisburge vieno rusų tanko 
įgula apleido tanką ir buvo de
monstruojančių slovakų džiaugs 
mingai sutikta. Džiaugdamiesi 
slovakai juos mėtė ant rankų.

Iglau mieste gyventojai tarp 
sovietų tankų pastatė stalą ir 
rusų akyse pasirašė raštą “Ru
sai. lauk, mes solidarizuojame 
Dubčekui”. Preisburge, Znaine 
ir kituose miestuose nuleido vė
liavas gedulo ženklan ar iškėlė 
juodas vėliavas. Gyventojai pa
sipuošė juodais raiščiais. Visur 
šaukė: “Okupantai, namo”, “Te 
gyvuoja Dubčekas!”, “Aziatai, 
lauk!”
Čekoslovakai: mes patys 

gosime savo sienas
sau-

Znaine, prie Vengrijos sie
nos, Čekoslovakijos pasienio 
sargybos atsisakė atiduoti gink 
lūs, sakydamos: “Savo valsty
bės sieną mes patys saugosime 
ir šiam reikalui mums ginklų 
reikia.

Pasirodo, kad vienas kitas ge
ras dalykas Čekoslovakijoje bu
vo ir Stalino asmens kulto lai
kais įruoštas. Tai garsiakalbių 
sistema (gavorilkos) aikštėse 
ir gatvėse. Stalino laikais jos 
garsino “tėvą ir mokytoją”; 
jam mirus, pamirštos surūdijo, 
bet nebuvo nuimtos. Čekoslo
vakijos laisvės kovotojai dabar 
jas “atrado” ir nukreipė prieš

nai per radiją kalbėti. Ji labai 
įspūdingai ištarė žodžius: “Kur 
yra mano sūnus? Aš mirštu iš 
baimės”. O rusų kareiviams ji 
sakė: “Sovietų kariai, jūs grįž
kite namo. Prašau grįžkite at
gal į Maskvą, kad jūsų vaikai 
nelauktų jūsų ir vienos dienos 
ilgiau”.

Ūkininkai buvo per vieną ra- 
! diją įspėti: “Nepadėkite oku

pantams, nebendradarbiaukite 
su jais, nebūkite koloborantais. 
Neduokite rusams nei maisto, 
nei pastogės!” O Karlsbado ra
dijas sakė: “Tenegauna rusai 
iš mūsų nė stiklinės vandens. 
Miške ties Furtbu, prie Vokie
tijos sienos, čekai sustabdė bul
garų įgulai siunčiamą aprūpini
mą. Okupantai ėmėsi griebtis 
prievartos: Prahoje rusai išplė
šė kepyklas, krautuves. Tuš
čiuose valgyklų languose buvo 
iškabinami įrašai: “Čia rusai 
jau viską suvalgė”. Lenino pa
veikslai tebestovėjo, bet Brež
nevo buvo į šalį nusukti. Pir
mąją okupacijos dieną rusų ka
rinis sunkvežimis vilko čekišką 
sunkvežimį. Ant jo tebuvo iš
keltas plakatas su vienu įrašu:

LAZDA ATSISUKS ANTRU GALU
Kai informacija veda j klystkelius

P. ŽIČKUS
Spauda, radijas, televizija vai 

dina labai didelį vaidmenį žmo
nijos, tautų, grupių ir net šeimų 
gyvenime. Tais kanalais esame 
informuojami, mokomi ir net

reporteriai kiša savo mikrofo
nus tiems rėksniams, o jie dar 
daugiau šaukia ir įrodinėja apie 
tą brutalumą. Tiems šauksmams 
direktyvos eina iš Maskvos, Pe-

formuojame savo pažiūras. Tos kino, Kubos ir kitų panašių cent 
rų, o tuos šauksmus platina są
moningai ar nesąmoningai tie 
reporteriai, ieškodami sensaci
ją-

Paskutinės demokratų kon
vencijos Chicagoje metu tos ne
apykantos sėklos per televizi
jos kanalus buvo pasėta tikrai 
daug. Kiekvieną d’eną praleis-

priemonės tiek išsiplėtė, kad, 
sėdėdami minkštasuoly savo 
kambary, matome įvykius už 
tūkstančių mylių, kituose kon
tinentuose, kituose miestuose. 
Kai priemonės taip išsiplėtė, tai 
asmenys, naudoją tas priemo
nes, turi turėti d:delį išsilavini-i 
mą, tikrą gyvenimo pajutimą,

kurios skleis neapykantą 
'griaus tą patį gyvenimą.

Galime sutikti ar nesutikti, o 
atrodo, kad tos priemonės, įga-
vusios didelę laisvę, pradeda 
sukti į klystkelius. Dažnai mi- 
nėdavom ir minim geltonąją 
spaudą, pigiąją ir sensacijų ieš
kančią spaudą, o dabar galime 
pasakyti tą patį ir apie radiją 
bei televiziją. Tik su šiomis prie- 

! monėmis yra kiek blogiau, o y-
Počemu?” (kodėl). Šis žodis1 patinga.i su televizija. Spaudą 

buvo daug kur rusiškomis rai- skaitė daugiausia suaugę arba 
nors paaugę, o prieš televizijos 
ekraną kambary sėdi net kūdi-

svarbiausia, pnvalo būti auks- ■ davau valandų prie te.
tos morales ir dideles, atsako-( leviziios ekrano Jei tikėčiau 
mybės. Tomis priemonėmis ga- | tuQ Rą mačjau tai -r a§ bū. 
Įima pasėti sėklas, kurios to- į
bulins ir gerins žmonijos gy
venimą, arba ir priešingai —

ir

dėmis išpieštas.

Rusai įžygiavo Rusijos gelbėti
O rusų kolonos vis traukė į 

Čekoslovakiją. Rusai nebijo pra 
j rasią aukštos standarto pra
monės kraštą, gerus gaminius, 
įtakos zoną: raudonoji armija

elgiatės taip, kaip okupantai?
Rusas: Mūsų kareiviai yra 

gavę tokį įsakymą.
Čekas: 1945 m. jūs atvykote 

į mūsų kraštą kaip išlaisvinto
jai, ir mes jus nuoširdžiai suti
kome. Dabar — kaip okupan- i 
tai, ir mes jus atitinkamai sutin- I 
kame. i

Rusas: Mes tokį įsakymą ga- ! 
vome...

Čekas: O jeigu jums įsakytų 1 
šaudyti pačius rusus, ar jūs tai 
darytumėte?

Rusas neranda atsakymo ir 
tik kartoja: “Mes turime įsaky-

nama, jog imigraciją Amerikai 
prievarta primetė kapitalistai, ku
rie norėjo numažinti darbininkų 
atlyginimą JAV-se. Tuo gi tarpu 
Amerikoje darbininkų atlyginimas 
nuolat kilo. žmonės be jokios prie
vartos patys veržėsi į Ameriką, 
nes čia aukštesnis gyvenimo stan
dartas, ir net reikėjo įvesti kvotas 
imigracijai prilaikyti.

J. Daugi.

rusus. Keliolika slaptų radijo įžygiavo į Prahą ne Čekoslova
kijos, bet visos Sovietų Sąjun
gos gelbėti. Ne komunizmą ru
sai gelbėjo: čekai tebuvo ko
munistų valdžios valdomi ir jai 
negrėsė pavojus. Jie bandė gel- 

(Nukelta Į 5 psl.)

Dubčeko motinos kalba
Pogrindžio veikėjai, sumanę 

klastą prieš okupantus, kad Ko-

Nuotraukoj matyti išdaužyta čekoslovakų televizijos stotis Prahoje.

kiai.
Nekalbame apie kitas progra

mas, kurios yra televizijoj, o 
tik apie perduodamas žinias. Ką 
jose matome? Sensacijų ieškoji
mą. Laikraščių fotografijose, o 
tas pats ir televizijos ekranuo
se stengiamasi rodyti žiauru
mus, muštines ir panašius da
lykus.

Rugpiūčio paskutinę savaitę 
'Bostone buvo sociologų suvažia
vimas. Vienas kanadietis socio
logas, to suvažiavimo dalyvis, 
sakė, kad didžiųjų negrų riau- 
šų kaltininkai yra televizijos 
reporteriai. Jie t’ek išpūtė ro
dydami riaušes Newarke, N. J., 
kad tuo paskatino ir kitose vie
tose daryti tą pat) ir gal net 
pas mokyti iš Newarko. Tai y- 
ra dalis tiesos. Vaizdai, kuriuos 
matome, veikia daug stipriau ir 
efektyviau, negu raštai ar žo
džiai. Tam tikri sluoksniai, pa
žindami ši psichologinį vyksmą, 
bando jį išnaudoti. Visoks kri
minalinis elementas, hippies ir 
tie, kurie palitiniais sumetimais 
siekia netvarkos ir kiekviena 
proga šaukia apie policijos bru
talumą, siekia vieno tikslo — 
sukelti neapykantą ir nepasiti
kėjimą policija ir kitais saugu
mo pareigūnais. Televizijos ži
niose dažnai matome, kai TV

čiau pasipiktinęs visais tvarkos 
saugotojais tiek pačioje konven 
cijoje, tiek ir Chicagos gatvė
se. Šalia to, kas vyko konven
cijos salėje, kiekvienas kad ir 
menkiausias triukšmelis televi
zijos reporterių buvo pučiamas 
kaip policijos brutalumas, nes 
jie tik tuos rėksnius apklausi- 
nėdavo. Žinomas pranešėjas 
Walter Cronkite irgi šaukė “bru 
tality”, nors vėliau atsiprašė, 
kad nesuvaldęs savo tempera
mento. Chicagos meras sakė, 
kad 202 policininką, uuvo sužeis 
ti, kad iš vieno v ešbučio lan
go policija ir tautinės gvardi
jos kariai buvo apmėtyti pele
ninėmis, alaus skardinėmis, po
licininkui be jokios priežasties 
vienas asmuo suvaręs į veidą 
sudaužytos bonkos storąjį ga
lą. Nė vienas tų sužeistų poli
cininkų nebuvo reporterių ap
klausinėjamas ir nebuvo rodo
mas per televiziją. Prieš šią 
tikrovę ir pradedama galvoti, 
kad informacija eina klystke
liais.

Kas stebėjom konvenciją ir 
įvykius už jos sienų, galim įsi
vaizduoti, kas būtų, jeigu ten 
nebūtų tvarkos prižiūrėtojų ir 
policijos. Tegul tik būtų pas
kelbta bet kuriam didesniam 
mieste, kad bent 24 valandas 
nėra policijos, pamatytume to 
nebuvimo pasėkas: plėšimus, 
padegimus, muštynes irmet žu
dymus gatvėse.

Reikalinga spaudos laisvė ir 
pugarba visiems reporteriams, 
bet negalime gerbti jų tada, kai 
jie sėja blogą sėklą ir eina į 
klystkelius.

Winston Churchill sakė, kad 
užpulti ir nelaimėje šaukiamės 
Dievo ir policijos pagalbos, pa
vojui gi praėjus, Dievą pamirš
tam, o policiją keikiant Ar ne
bus šį kartą taip ir panašiems 
1. ui 3 ty tojams?

KETVIRTASIS
ĮSAKYMAS

ALOYZAS BARONAS

Jau buvo po pirmos ir jaunimas poromis ar bū
reliais skirstėsi iš salės. Vakaras baigėsi, pavargę, or
kestrantai kiekvienu metu ryžosi savo instrumentus 
dėti į dėžes ir vykti namo. Eleonora su Albertu išėjo 
į lauką ir jai į karštus skruostus pūstelėjo minkštas 
gegužės vėjas. Buvo vėsoka naktis. Netoli autostra
da lėkė mašinų žiburiai, toli virš milijoninio miesto 
kabėjo pilkos šviesos pašvaistė. Eleonora gyveno šio
je pusėje didmiesčio ir į jos priemiestį mašina greit
keliu tebuvo tik dvidešimt minučių. Tai mergaitę rami
no, nes ji galvojo apie tėvus, kurie visada reikalavo, 
kad ji negrįžtų pervėlai.

Eleonora dabar su Albertu ėjo mašinos link sto
vinčios restorano aikštės gale. Aplink toli buvo tamsūs 
laukai, už kurių kažkur ėjo kelias ir švystelėdavo pra
važiuojančių mašinų šviesos. Eleonorą motina vadi
no Elyte ar Ele, gi tėvas, kai ji pradėjo lankyti aukš
tesnę mokykla — Nora. Esą mergaitė užaugusi ir nė
ra ko čia ją vaikiškais vardeliais vadinti. O be to No
ra buvo norvegų rašytojo Ibseno veikėja ir tai ver
tas pagarbos vardas. Noros tėvas visais laisvalai
kiais teskaitydavo tik pedagoginius veikalus ir dra
mas, gi kita jis laikė nereikalingu laiko gaišinimu.

— Pedagogika auklėja žmogų, o taip pat ir dra
ma, nes jose nėra kaip kokiame romanpalaikyje ple
pėjimų, — sakydavo tėvas, ir tai visa dabar eidama 
per aikštę prisiminė Eleonora, nejausdama per juos

menį ją apkabinusio Alberto spaudimo. Nora galvojo, 
jog užsibuvo perilgai ir ją kaip ir paprastai bars tė
vai. Rodos, ji girdėjo iš miegamojo skambantį tėvo 
balsą: “Nora, kai ištekės, galėsi visai nepareiti, bet da
bar turi klausyti tėvų”. Ji girdėjo ir motinos piktes
nį ir aiškesnį perspėjimą: “Ele, žinok, mergaitės pri
valo būti mergaitėmis, o ne naktibaldomis”.

Tačiau dabar dar nebuvo labai vėlu. Nora atsar
giai, kad neįžeistų Alberto, išsisuko iš jo glėbio ir šūk
telėjo :

— Va, ir mūsų mašina.
Albertas aukštokas, siaurom kelnėm ir trumpais 

plaukais jaunuolis atidarė didelės, senos automašinos 
duris, įleido Eleonorą ir uždaręs atsisėdo prie vairo. 
Jis buvo mandagus ir tikėjo, kad su moterimis rei
kia būti tvirtam ir griežtam, bet džentelmeniškam. Iš 
aikštės jie išvažiavo tylėdami. Kelyje jis viena ranka 
laikė ją apkabinęs, o kita sukiojo vairą. Kelias buvo 
pustuštis, pro truputį pravirą langą virpėdama mušė 
nakties minkšta vėsa. Nors važiavo lėtokai, tačiau, 
kai prie namų medžių pavėsyje žviegtelėjo staiga stab
domos mašinos stabdžiai, Nora krūptelėjo.

— Sudiev, ačiū, —staiga ji norėjo šokti iš ma
šinos, bet Albertas pagavo už rankos ir prisitraukė.

— Palauk, paspėsi, — šaukė jis beveik prislopintu 
balsu ir stipriai, jai beveik net skaudėjo, spausdamas 
pasisodino ją ant kelių. Albertas jai patiko, tačiau ji 
nepasidavė svaiginamai vilionei, ji stūmė jos bliuzelę 
segiojančias rankas, viena saga ištrūko ir garsiai 
barkštelėjo, atsimušdama kažkur į mašinos pedalus.

— Ne, ne, — šnypštė ji tylomis, jie grūmėsi ir pa
galiau jis paleido. Ji iššoko, apsitvarkė ir pusiau iš ma
šinos išlipusiam Albertui lyg niekur nieko pasakė:

— Jau vėlu, reikia skubėti.
— Aš paskambinsiu kurią dieną, — vėl jis bandė 

ją pasiekti ranka, tačiau ji skubiai nuėjo. Valandėlę

žiūrėjo, kol ji dingo toli kieme, tada užsidegė cigare
tę ir nuvažiavo.

Eleonora jautė, kaip degė skruostai, ji pridėjo 
delnus prie veido ir valandėlę stovėjo lauke. Paskui 
pasitaisė 'plaukus, pasitvarkė drabužius ir ėmė ieškoti 
rankinuke raktų. Atsirakinusi koridoriaus duris ji už
sidegė šviesą ir lipo laiptais, ieškodama kito rakto nuo 
buto durų, tačiau jo nereikėjo, nes duris pradarė tė
vas:

— Prašau, panele Nora, — jo balse buvo ironijos, 
tačiau nedaug. Nuo tiek dar dukros nebėga iš namų, 
tačiau šalia stovėjo motina, vilkinti ružavą chalatą,ir 
šaukė:

— Iš kur čia visa išsidraikiusi, kai parvažiuoji 
nėra ko mašinoj trintis. Mergaitė turi būti kaip mer
gaitė, užtenka Amerikoj nuvalkiotų šliurių.

— Aš nieko nepadariau, — pasakė Nora, ji jau
tė tokį apmaudą, kad norėjo viską palikti ir bėgti. 
Tačiau ji valdėsi, ramiai, lyg niekur, nieko, nuėjo sa
vo kambario link ir ten numetusi švarkelį ir ranki
nuką žvilgterėjo į veidrodį. Jos pačios lūpų dažais bu
vo išsitepę skruostai, ji nubraukė plona popierio ser
vetėle ir grįžo į saloną.

Tėvas sėdėjo ir žiūrėjo kažką televizijoj. Motina 
stovėjo vidury salono, jos plaukai buvo susukti ir ji 
su tomis geležimis atrodė daug piktesnė:

— Pirmas daiktas — nereikia būti ligi paryčių, o 
antra, parvažiavus nereikia lamdytis mašinoj.

— Mama, — šūktelėjo Nora.
— Užteks, užteks, — pasakė tėvas.
— Va, tau užteks. Mokai kaip reikia vaikus ga

dinti, — murmėjo motina. Jai buvo arti keturiasde
šimt, ji buvo dar gana graži, nors dešimtį metų vyres- 

j nis tėvas irgi atrodė gerai ir pastebimai nebuvo pra
žilęs.

(Bus daugiau!

v



DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. rugsėjo mėn. 9 d.

R £ A L ESTATE v** ♦ ♦ •♦♦♦♦♦♦♦
Skubiai parduodamas 4 Vi kamb. 

mūras ir 2 auto garažas prie Mar
ąuette parko bažnyčios. $14,690. šau
kite RE 7-7201. ________

Hickory Hills — Savininkas par
duoda 7 kamb. ’bi-level” 3-jų miega
mų namą. 1 Vi vonios, centr. air-con- 
ditroning Kilimai, užuolaidos. Pri
jungtas garažas. Daug priedų. Tel. 
598-0170.

kamb. 11 m. mūr. bungalaw, i 
prie 73 ir Rockvvell. Kilimai, gazo 
šild. alum. langai $22.900.

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

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

12 butų mūr. prie 6 7-tos lr Rock- 
well, $13,500 metinių pajamų. Kaina 
$78,600. Jmokėjaa $16,000 savininkas 
duos paskolų.

Naujas de luxe 2 aukštų mūr. 
M arų u et t e pke 7 kamb. butas savi
ninkui lr 4 nuomos skolai mokėti 
$74,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS — 

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

Brigbton pke. 4 butij niūras — 2 
po 5 k. ir 2X2 k. Centr. šildymas. 
Geros pajamos Nebrangus.

2 butų po (i kitmb. kur. arba med. 
švarūs gerai užlaikyti

Maisto krautuvė su namu. Geros 
pajamos. Lengvas aptarnavimas.

Taverna su namu Brigbton pke.

ŠIMAITIS REALTY
3737 W. 43 St. CI. 4-3390

Serganti našlė — su nuostoliu tu
ri parduoti 2 namus ant vieno skly
po — 3 butai po 4 kamb. ir 2 po 
4 k., už pusę kainos. Kreiptis į 
savininkę 3-me aukšte iš priekio 
4525 So. Paulina St., tel. 376-1103
BY 0WNER — 2 story and base- 
ment, 10 apts.: 4—4’s and 6—3’s 
Cabinet kitchens, tiled baths, in- 
dividually air-conditioned, gas heat, 
stovės and refrigerators, washers 
and dryers. 6 yrs. old. Yearly in- 
come $16,250. Vic. 74 and Westem. 
Gali Mr Kazek, 586-7400,

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax. 
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

VYRAI IR MOTERYS

ASSEMBLERS 
W A N TE D
PLEASANT VVORKING 

CONDITIONS.
FRINGE BENEFITS.

flpply:

ILLINOIS LOCK 
COMPANY

301 W. Hintz Road, 
Wheeling, Illinois 

Tel. — 537-1800
An eąual opportunlty employer

EXPERIENCED C00K
for grill. Mušt be fast. Full time. 
— Excel. pay and cond’s. Apply

COUNTRY SQUIRE GEST 
4050 South Archer

Archer and California)

REAL^ESTATE

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 RERL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

71 ir Talman. Mūr. 4 kamb. tr 2 
patalpos ofisams arba bizniams. Tik 
$16,500. ■'

Prie 68 lr Campbell. Med. 1 H a. 2 
butai, B lr 4 kamb. $16,900.

Prie 71 lr Maplewood. Med. 2 bu
tai — 5 Ir 4 kamb. Platus sklypas. 
$21,600.

Medinis 2 butai. 6 lr 4 kamb., pi
gus. $12 900.

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

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — MOTERYS

Kepyklai reikalinga 
VYRIŠKIS IR MOTERIŠKE

Ne daugiau 50 .m. amžiaus. 
Nemokančius išmokysime.
LITHUANIAN BAKERY 

2450 W. 59 St. HE 4-7434

GENERAL OFFICE
Women to work in our greeting 
card company. Clean, pleasant 

surroundings.
Full Time Biller VVith Typing And 
Figure Aptitude.
Experienced Accounts Receivable 
Supervisor. Typing Reąuired.

GRANT PUBLISHING C0. 
1050 W. Fullerton Avė.
(i) block to Fullerton “L”

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 benefit 
program.

Please apply Public Relations 
Department

St. Joseph Memorial 
Hospital 

1907 W. Sycamore 
Kokomo, Indiana 46901

HELP VVANTED — VYRAI

HELP VVANTED — MDTEKYb

Full or Part Time Outside Car 
Atteiuiant (VVAITRESS)

Good pay. No experience neces
sary. Call — will train- 
Dog N’ Suds Drive-In Restaurant 
Algonąuin Road at Wolf Road 

Dės Plaines, IU. — CaJl 824 9384

Female - warehouse 
personnel

Phone WE 9-6460

HELP VVANTED VYRAI

M E N
To Pick and Pack Orders

RAWLINGS SPORTING 
GOODS

2500 Crescent Drive 
Broadview, Illinois 

Tel. - 343-0710
ENG1NEERS

HELP VVANTED — MALĖ

BENCH LATHE 
OPERATOR

STEADY
Free Hospitalization And 

Life Insurance.

4545 W. Cortland Street
An Eąual opportunity employer

VVAREHOUSE HELP
Young men, Higli school grads. 
Apply between 8 AM to 5 PM Mon- 
day thru Friday. ,

General Electric Company
2100 W. 16th Street

Broadview, Illinois 681-8970

LIFT TRUCK 
MECHANIC

Experienced to do work for large 
industrial firm. Excellent benefits 
and training. See Mr. Paul Bauchez

CLARK EQUIPMENT 
COMPANY

11033 So. Langley Avė. 
Tel. — 264-1900

“An Eąual Opportunity Employer”

EXPERIENCED OR 
UNEXPERIENCED

BLACKSMITH
WELDERS

METAL-MEN
For Commercial Trųck 

Bodies and Trailers .

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

RE P AIRM AN
FOR LAD1ES HANDBAGS

Full time.
Excellent salary.

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

JOHN WINDS IMPORTS 
1101 Taft Avenue 
Berkeley, Illinois

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

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

AND REALTY
A. LAURAITIS

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

Sąžiningas patarnavimas

Med. 6 kiunb. 2 vonios, rūsys, ga
ražas. 72—Western. $13,900.

Mūr. 2x5. Gage p. Garažas. Gazo 
šild. $24.800.

Mūr. 2x6. M. p. Butas rūsy. Nau
jas garažas. $31,000.

Med. 2xt. M. p. Priedo 2»xl25 
tuščias sklypas. $22,800.

Mūr. I '4 “• V> metų. 4 ir 3 kamb. 
M. p įrengtas rūsys. $32,800.

A. KAIRYS REALTY
2943 W. 59th St. HE 6-5151

Atvykite, visi laukiami.
2 butų mūras. 2x6 k. Gązu šildy

mas. 2 auto garažas Arti Maria High. 
$29,500.

Ik* luxe raudona 8 metų reziden
cija. Įrengtas rūsys, 2 auto mūro, ga
ražas, arti 71 ir Pulaski. $35,000.’

Mūrinukas — 4 kamb. Uždaras 
porčius, plytelių vonia ii’ virtuvė. 
Vandens kontrolė, naujas gazu šil
dymas, 2 aut.o garažas, platus lotas. 
Prie Marąuette pko. mokyklų. $14,700.

5 kamb., 8 meti; mūrus. Įrengtas 
sausas rūsys. 2 auto garažas. Arti 
Pulaski, Marąuette pke. $25,600.

4 butų gražus mūras ir 2 auto 
mūro garažas. Platus lotas, Marąue- 
tte pke. $41,400.

4 kamb. — 14 metų, aukštu stogu 
mūras. 2 auto garažas. Arti mūsų. 
$19,500.

Puikus 8 butų mūras. Platus lotas, 
3 auto mūro garažas. Geros paja
mos. Marąuette pke. $64,500.

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

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

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

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

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

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

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

GENERAL OFFICE
Some light typing, filing and misc. 
Office duties. Some experience 
necessary. Excellent salary and 
company benefits.

ROSS ELECTRONICS
589 E. Illinois

327-0505 Mr. VVeiaman

VVAITRESS ES
Experienced — 3 days >— 5 days 
—- 6 days or weekends only. Apply 
in person: (Closed Tuesd.)
ALBERTI'S 8050 Lincoln Avė. 
SKOKIE, ILL. OR — 5-3737

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

ALBERTI'S
8050 Lincoln Avė.

”’p’a r d a v i m u’i”

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

ENGINEERS
The E. W. Bliss1 Engineering Re
search and Development Center, 
located in suburban Philadęlphia, 
has attractive openings for Dcsign 
Engineers * with at least 3 years 
experience in the following fields: 

INDUSTRIAL EQUIPMENT 
(Heavy or Medium)

STEEL MILL MACHINERY
These positions offer professional 
growth and advancement opportu- 
nities. Top salary based on ex- 
perience. Send resume or call:

E. W. Bliss Company
Engineering Research and 

Developiment Center 
SVVAJRTHMORE, Pa. 19081

101 Chester Road 
(215) KI 4-7600

A Gulf & Western Co.
An Eąual Opportunity Employer

SHIPPING - RECEIVING

C L E R K
Skokie manufacturer necds expe- 
rieneed man for full responsibillty 
of Shipplng and Receivlng Dept 

Salary commensurate with 
experience.

Excellent opportunity for 
permanant ąualified person.

CALL BOB SOBCZAK

HEAT EXCHANGERS, INC.
PHONE — 679-0300

GENERAL
WAREHOUSE HELP

Full time, excellent starting 
salary.

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

JOHN WIND$ IMPORTS
1101 Taff Avenue
Berkeley, Illinois

MECHANICS
(Experienced desired)

NIGHT BILL 
CLERK

HOURS: 4 to 12:30 midnight 
Apply Personnel Department

Salemo-Megowen 
Biscuit Company

7777 No. Caldwell Avė. 
NILES, ILLINOIS 

Phone — 967-6200
As eąual opportunity employer

ŠILK SCREEN 
TECHNICIANS

National sign company needs a šilk 
screen teaihnician who has ex- 
perience in full color Processing. 
Salary commensurate with eK1- 
perience. Send resume or call 
Director of Personnel.

CUMMINGS & COMPANY
200 12th Avė. S. 

NASHVILLE, TENN. 37203 
Phone (615 ) 244-5555

Envelope Machine
Operator - Trainees
Progressive envelope company 

has opening on lst and 2nd shlft, 
for envelope machine operators/

We w i 1 1 t r a į n.
STARTING KATES: 

lst shift $L70 per koųr 
2nd shift $1.75 per hour

Rapid progression, when traincd-

American Envelope
Company

3100 W. GRANŲ AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 

An Eąual Oppoirtunity Employer

Quality Control 
MAN AG E R

National sjgn company neoda a man 
who is famtllar witli all phaaos of 
ąuality aąntroi (ndudinę ąių'VhO 
palnting and nlLk screen procesalng. 
Degree i n induaLrlal englnoBrliųr ur 
industrial managęment 1h desįre<J. 
būt not reąulred. Halaiy commensu
rate with experience. Send rosiųųe ąr 
call Director of Personnel.

CUMMINGS & COMPANY
200 12th Av<f ' 

NASHVILLE, TENN. 37203
Phone (615) 244-5866 

----------- :------- p-1—r-—— -I 

WHY TRAVEL? WORK OLOSE TO HOME!

Full time onjy Permanant Day shift 8 A. M. to 4:30 PM 
Aftemoon shift 4:30 P.M. to 1 A-M.

* PRESS BRAKE OPERATORS * PAINT SPRAYfiftS 
SPOTWELDERS * GRINDERS

APPLY PERSONNEL DEPARTMENT
READY METAL MFG. COMPANY

4320 S. KNOX AVENUE TEU RE 5 3151
(8 Blodk Eust of Cicero Avė. >

*

REAL ESTATE
fXXK>CH^CM>U<X><HXXXXX><X><X><><><XK>9<XXX><><XXX'<X><>0<KX>0<><XKX><><

PROGOS — OPPORTUNITIFS

Beverly Hills apyl. parduodama 
taverna su namu. Geras biznis. Sa
vininkas dėl šeimyninių aplinkybių 
priverstas parduoti ir apleisti Chi- 
cagą. Informacijai skambinti: Al 
Vignato, BE 3-9406 arba J. Ba
naičiui 925-5362.

SALES ■ MŪRTGAGES» MANAGEMENT

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

MODEL MAKER
Experienced on Punch Press

Manufacturer of metai, wood and laminated dis- 
play items. Excellent salary and fringe benefits.

Call RON BLASS 766-5100

— WE NEED — ' “ A ’

MAINTENANCE MEN
Large multi fantory corp. has opening for Class “A* mechanies 
having skili in the following categories.

MILLWRIGHT & WELDERS
Start at $3.14 to $3.24 per hour, plūs company paid benefits. 

Apply, Call or IVrite to: FRED GANDIN (201) 887-3300

WHIPPANY PAPER BOARD COMPANY, ln«.
10 No. Jerferson Rd. W1IIPFANV. New jerey 07ŠS1

Parduodame didelį maisto produk
tų biznį Marąuette pke. Žmogui su 
šeima pradžioje suteiksime pagalbą 
savistoviam pelningam gyvenimui. 
Dėl sąlygų tel. RE 7-7202.

Member of M L.S.
ALEI ŠATAS — REALTOR

Main offlce 5727 W. Oermah, Cicero, IIL, Tel. OL 6-2233 
turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti ( mūsų įstaigą 
Ir išsirinkti iš katalogo.

vr. rvr M-w><vrw> zvrvr, <vrvzxz>rw-M>oooooooooOOOOOOOOOO<XX>OOOOOOrxw>oo

EXCELLENT OPENINGS FOR

PHARMACISTS
UNLIMITED OPPORTUNITY with a growing company with a 

large scale expansion program.
BENEFITS — An unecflualled benefit program with paid vacation, 

health and life insurance plūs retirement program.

Contact MR. DONALD J. WELCH

KROGER FAMILY CENTER
1014 Vine Street CincinnaĮi, Ohio 45201

WAREHOUSE HELP
Full Time Days

Bus Transportation Furnished To CTA 
Good Starting Rates And Benefits

Apply in Person Or Phone

GUARDIAN METAL SALES CO f 
6116 Oakton St., Morton Grove, Illinois

Phone — 583 - 4400 :: s
-rf

DĖMESIO!

IHIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3IHH  IIIIIIIIIIHIIb 
I EI G U JUMS REIKIA 
IRGilt VIZITINIŲ KORTELIŲ,
teipkitės į “Draugą”, kuris spaus- 
ina tokius dalykėlius gražiai, grei- 
ai ir pigiai

"DRAUGAS"
4545 W. 6Srd Street, 

Chicago, IU. 60629
TeL LU 5-9500

Skelbkitės “Drauge”.

1V4 aukšto ,10 metų mūras. 2 at
skiri šildymai, alumin. langai, gra
žiai įrengtas poilsiui rūsys, 2 auto 
mūro garažas. Marąuette parke. 
$37,000.

1*4 aukšto med. 6 ir 4 kamb., 2 
auto garažas ir atskiras 25x125 p. 
sklypas. 60 Place i vakarus nuo 
Dawndale. $21,500.

1 */& aukšto mūr. 5 ir 5 kamb. 2 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 ir Oakley. $19,900.

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

8 butai |W> 3 kamb. Naujas mūras. 
Visi išnuom. su sutartim. šiluma 
gazu, šaldytuvai, virimui plytos, vė
sintuvai. $13,500 pajamų metams. 
Labai gera. vieta. $115,000.

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

tt kamb. mūr. “Bullt-lns”, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $21,500.

3 po 4% kamb. apynaujls namas. 
Atskiri šildymai gazu, aliumin. Įau
gai, Ž autom, garažas. Netoli parko. 
$42,800.

4 miegamųjų apynaujls mūr. šilu
ma gazu Centralinls vėsinimas. 
Alium, langai. įrengtas rūsys, 2 au
tom garažas Netoli parko. $27.600.

100 x 220 p. sklypas prie ežero. i 6 minutės nuo Chioagos. Geras su
sisiekimas greitkelių. Labai graži 
rietą. Teiraukitės.

2 po 8 H kamb lr 3 kamb. angliš
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marąuette. pke. $52,000.

NERIS REAL
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

PRODUCT COST 
SUPERVISOR

A leader in the manufacture of private label appliances, 
Franklin Manufacturing Co. offers a position in its cost acnount- 
ing department to an individual who has a strong Standard 
cost background, a degree or commensurate experience and a 
willingness to relocate to St. Cloud, Minnesota, a college com- 
munity 70 miles northwest of Minneapolis, Minnesota.

Excelent benefits are offered with proenotional opportunities. 
For further Information and an interview appointment call or 
write RON FINGER, Personnel Department.

FRANKLIN MANUFACTURING 
COMPANY
P. 0. Box 1286 

MINNEAPOLIS, Minn. 55440
Area <*)de 612 — 781-6031, Ext. 333 

An Eąual Opportunity Employer

M.I.S. PERSONNEL
The organization of a M. I. S. department has created new 

opportunities at the U. S. Shoe Corporation. Successful applicants 
will be working with a growing third generation system and ad- 
vance applications and techniąues. These positions offęr cxci$ing 
and rewarding experiences.

SYSTEMS ENGINEERS

Experience in Systems maintenance and design. To develop
totai M. I. S, ‘ f • •Ap’,

SYSTEMS PROGRAMMER

Experience in operating systems. compilers, Utilities, and, tele-, 
Communications software. ■ i '

PROGRAMMER ANALYSTS
Experience in cobol using operating systems.

Send resume to MR. W. P. NEAL at

U. s. SHOE CORPORATION
1658 Herald Avenue 

Cincinnati, Ohio 45207

i



Mokytojų studijų savaitė (5)

Pamokos, pokalbis su jaunimu, 
me+odika. literatūros vakaras

JUOZAS MASIUONIS

* Ketvirtadienis. Studijų savaitė 
jau įpusėta. Visa šios dienos val
džia atiduodama jaunimui: pir
mininkauti pakviečiama Jūratė 
Jasaitytė, sekretoriauti Andrius 
Markulis, abu Ped. lit. instituto 
studentai.

Pirmąją paskaitą — “Konspek
^tinė pamoka parengiamajame 
skyriuje” skaitė 5. Vaišvilienė, o 
Atitinkamas vaizdines priemones 
atitinkamu laiku klaustytojams 
demonstravo J. Juknevičienė. Pa 
mokos pavyzdžiu paimta gruo
džio 7 d. pamoka, kada vaikai 
baigia mokytis abėcėlę. Vaikai 
supažindinami su laiku:valanda, 
laikrodžiu, savaitės diena, kalen
doriumi, metų laiku. Toliau per
einama prie ruošimo skaitymui 
ir rašymui, rodant iš stiklo ar 

popieriaus padarytas raides, su
galvoti žodžius, kurie turi prista
tomą garsą, duoti raides “rašy
ti” ore, daroma žodžių analizė, 
rodomi ir piešiami paveikslai. 
Kalbos turtinimui turimas pokal 
bis apie gamtą — šią pamoką 
kalbama apie medžius. Kalbama 
ir apie žmogų — jo gyvenamuo
sius namus. Vaikas pratinamas 

įklausyti mokytoją pasakojant ir 
pats savo mintis reikšti. Į pamo
ką įpinamas ir tautinis bei reli
ginis momentai, pądainuojama 
ir pažaidžiama. Pamokos apra
šymas plačiajai visuomenei gal 
ir neįdomus, bet čia pamoka bu
vo sekama su didžiausiu dėme
siu. Visi bei visos, kuriems ten
ka dirbti vaikų darželiuose, džiau 
gėsi galį matyti konkrečią, nors
ir konspektinę pamoką.

Antrąją paskaitą “Pokalbis su 
jaunimu vasaros stovykloje” skai 
tė sės. M. Jurgita iš Putnamo, 
daug dirbusi su jaunimu įvairio
se jų stovyklose. Stovykloje jau
nas žmogus pajunta Lietuvą. Kai 
stovyklavusį jaunuolį ar jaunuo
lę paklausi, kaip jis įsivaizduo
ja Lietuvą, dažniausiai atsako, 
kad kaip Dainavą ar kokią ki
tą jam žinomą stovyklavietę. 

* Tautinis auklėjimas stovykloje 
atliekamas natūraliai, lyginant 
matomus gamtovaizdžius su Lie
tuvos gamtovaizdžiais, pokal
biais, ruošiant partizanų vaka
rus, tėvynės dienas. Vaikai mėgs 
ta pokalbius apie seną praeitį, 
tautosaką, mėgsta Krėvę, Mačer-

DIALOGAS
(Atkelta iš 3 jsl.)

bėti rusų įtaką satelitiniuose 
kraštuose.

Okupuotoje Lietuvoje tebe
šaukiami mitingai rusų okupaci
jai Čekoslovakijoje pritarti. 
VIII.26 šimtai mokytojų turėjo 
ne mokslo pradžia rūpintis, bet 
komunistinę propagandą “už 
ČekoVlovakijbs išlĮaisvinimą” 
skleisti. Lietuviams mokyto
jams kalbėjo “kolegos” Mat- 
vejeva, Vaicechovič, Alchovka 
ir kiti. Vėl rusas “mokė” lietu
vį (plėšikas — avinėlį). Pana
šūs įvykiai dėjosi ir kitose vie
tose: mokyklose, fabrikuose, į- 
staigose.

O tuo tai pu okupantų spau
da per Tassą skelbė:

“Kontrrevoliucinės jėgos, y- 
pač Frahoje, griebiasi pavojin
gų veiksnių, Centr. Prahos ra
jone suorganizavo diversiją — 
padegė keturis tarybini'-.’, šar
vuočius transporterius ir sukė
lė gaisrą gretimuose namuose

d a t) sant.ai taip pat sten
giasi išvesti iš rikiuotės ryšių 
ir tr » sporto priemone.’. Kontr
revoliucionieriai paiėtcb į darbą 
iš anksto parengtus pogrindi-
n.us s.ųstuvus ir gpiustuves”, 
ir t. t.

Čekoslovakijos atsimetimas 
nuo rusų buvo įvykęs faktas, 
kurio nebegalėjo nuginčyti ir 
geriausi rusų propagandinin- 

Yla iš maišo buvo išlindu- 
bJs.

nį ir kitus rašytojus, tik reikia 
juos patraukliai pristatyti. įdo
mumą padidina, kai į stovyklą 
atvažiuoja koks nors rašytojas ir 
gyvu žodžiu prabyla. Stovyklose 
leidžiami laikraštėliai, kad jau
nimas galėtų pasireikšti rašytu 
žodžiu.

Stovykla ir mokykla viena ki
tą papildo. Stovykloje greit pa
aiškėja, ką jie mokykloje yra iš
mokę. Mokykla taip pat turėtų 
domėtis, ką jaunimas yra sto
vykloje išmokęs.

Kadangi ir stovyklose, ir mo- 
kyklbse susiduriama su tuo pa
čiu faktu, kad lietuviukai tarpu
savyje angliškai kalbasi, diskusi
jose daugiausia šiuo reikalu ir 
kalbėta.

Popiečio paskaitos iš salės nu
keltos ,į pastogę prie paplūdymio. 
Čia bent šioks toks vėjelis pad
velkia.

Vienintelę šio popiečio paskai 
tą “Metodinė ir tautinio auklėji
mo kryptis lituanistinėje mokyk
loje” skaitė Jūratė Čeponkutė, To 
ronto lit. mokyklos mokytoja. Ka 
lbą gali išmokti tik ja kalbėda- į 
mas. Pirmiausia vaikas turi iš-1 
mokti klausyti, paskui turi būtiI 
įtraukiamas į pokalbius, o tų po-i 
kalbių temos gali būti visokios, I 
bet aktualios ir įdomios. Perėjęs 
į skaitymą — turi skaityti taip 
kaip kad kalba — natūraliai. 
Taip pat davė ji nemaža pavyz
džių, kaip galima ir reikia ugdy
ti tautiškumą, tautinę sąmonę 
toje dvilypėje aplinkoje, kur daž
nas jaunuolis nežino, kai sude
rinti lietuviškumą su amerikietiš 
kurnu ar kanadietiškumu.

Po paskaitos kilo gyvos disku
sijos. Kadangi kitos paskaitos šį. 
popietį nebuvo, o Laisvoji tribū
na, tai ir jos metu buvo kalbėta 
įvairiais metodiniais bei tautinio 
auklėjimo klausimais.

Vakare, 9 vai. buvo literatū
ros vakaras, kurį paruošė seselės 
putnamietės M. Jurgita, M. Vik
torija ir kt. ( pridedu ir kt., 
nes bijau ką nors praleisti, o pa
klausti jau nebėr ko). Vadovavo 
sės. Jurgita.

Pradžiai “virš programos” Že
maitytė padeklamavo Putino 
“Žuvusiems partizanams”, Ivaš- 
kaitė “Lietuvoje”, Bogutienė pa
deklamavo keletą savo dukters 
eilėraščių, o J. Gerdvilienė du 
savo eil. “Vienumoj” ir “Trem
tinio skundas”. Po to prasidėjo 
antra poezijos vakaro dalis. Įva
dinį žodį tarė G. Aleknaitė (To
ronto), Putino ęil. deklamavo P. 
Zaranka (Detroitas), Bradūno I. 
Bublienė (Clevelandas), Degu
tytės — E. Vaišnienė (Nevv Ha 
ven) ir sės. M. Jurgitos — sės. M. 
Viktorija (Putnamas). Protar
piais įpintas dainas dainavo sto
vyklaujančių vaikų choras. Ne, 
ne choras, nors man ir kitiems 
taip atrodė, o tik dvi seselės put
namietės... Viena — tai sės. Jur
gita, o kita? Gal sės. Igne, gal 
sės. Eucharista, o gal visos trys. 
Svarbu, kad gražiai dainavo.

Literatūros vakaran buvo at
važiavę ir šiaip iš Detroito lie
tuvių. Vakaras buvo tikra atgai
va po keturių darbo dienų. O 
dar beliko tik dvi. Gaila, kad lai
kas taip greitai bėga...

Audie Murphy, II-jame Pasaulinia 
me kare gavęa 24 atsižymėjimo me 
dalius ,Los Angeles banke išeikvo
jo 260,000 dol., juos dėdamas į Ąl 

jžirijos alyvoa bizni, kuris bankro- 
i tavo 1967 m. dėl araupituro.

55-jo L. Vyčių deimo dalyviai aplankė Laisvės Varpą Philadephijoje 
rugpiūčio 25 d. Kairėje J. Janulaitis, programos vadovas, greta Al. Alek 
sis L. Vyčių garbės narys ir seniausias vytis. J

Nuotr. V. Gruzdžio

MM KOLONIJOSE
Waterbury, Conn.

LIETUVIŲ FONDO VAJUS
Lietuvių Fondo įgaliotinių — 

Jono Brazausko ir dr. Petro Vi
leišio pastangomis, š. m. rug
piūčio 25 d. Urbšaičių gražioje 
sodyboje Middlebury, įvyko Wa- 
terburio ir apylinkės LF narių 
susirinkimas, tikslu suaktyvin
ti Lietuvių Fondo narių telki
mą.

Susirinkimą pradėjo J. Bra
zauskas, pasveikindamas susi
rinkusius ir kviesdamas atsisto
jimu pagerbti mirusius LF na
rius. Po to sekė trumpa, bet 
labai turininga prof. Ig. Kon
čiaus paskaita. Jis savam žo
dyje puikiai išryškino, kokį di
delį įnašą mes duodame šiam 
kraštui savo atvykimu ir kokį 
didelį nuostdlį esame padarę 
Lietuvai iš jos išvykdami, nes 
iš jos išvykome suaugę ir dar
bingi. Mūsų gi išauginimas ir 
išmokslinimas brangiai kašta
vo ne tik mūsų tėvams, bet ir 
visai Lietuvai. Tą skolą mes 
privalome grąžinti, geriausia

^oTFo R A V ?M A Š ”

IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 
Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta prieš 49 metus

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

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybas, 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios lšsi- 
mokėjimo sąly
gos.

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

Smclairį 
RICHMOND SERVICE

Kampas Richmond ir 6Srd St.
Užsieninių ir vietinių automobilių 
Taisymas Priklauso Chicago Motor 
Club. Nelaimės atveju skambinkite 

GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Sav. — Juozas (JoeJ Juraitis

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se- • 
nūs visu rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning } 
naujus ir senus namus Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HRATING a SHKET METAL 
4444 S. tVestern. Chicago 0, III.

Telefonas VI 7-3447.

per Lietuvių Fondą. Labai vaiz- 
džiais skaičiais nušvietė ligšio
lines mūsų atsilyginimo aukas 
ir ragino jas padidinti.

J. Brazauskas, dėkodamas 
prof. Končiui už turiningą žo
dį, ragino visus dalyvius su
krusti, eiti pas tuos, kurie dar 
nėra LF nariais, skatinti juos 
jungtis į LF. gretas. Jis pažy
mėjo, kad LF pasiekė pusę už
sibrėžto tikslo tik su dviem 
tūkstančiais narių, tad visiems

A. A.

ANTHONY R. METRICK
Gyveno 1518 South 49th Court, Cicero, Illinois.
Staiga mirė rugsėjo mėn. 5 d., 1968 m., sulaukęs 59 

metų amžiaus.
Gimė Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: motiną Antaniną, po tėvais 

Norkaitė, seserį Estelle Beranek ir švogerį Ray, tris bro
lius: William ir brolienę Emma, iEdward ir brolienę Gladys, 
brolį Charles, sesers ir brolių vaikus: Brian, Barry, Jeffery, 
Anthony, Carol ir Diane, ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Petkus ir Sūnus koplyčioje, 1410 So. 
50th Avenue, Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks antradienį, 
rugsėjo mėn. 10 dieną iš koplyčios 9:45 vai. ryto bus atly
dėtas į šv. Antano parap. bažnyčią ir iš jos į šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę lieka: Motina, sesuo, broliai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Petkus ir Sūnus, Telef. TO 3-2108.

AJA
ELENA KAZLAUSKIENE

po tėvais Steišiūnaitė
Gyveno 2103 South 49th Ct., Cicero, Illinois.
Mirė rugsėjo 6 d., 1968, 2:45 vai. po pietų.
Gimė Lietuvoje. Hilo Iš Gačionių kaimo, Klovainių parapijos.
Amerikoje išgyveno 55 metus.
PasUĮko dideliame nuliūdime vyras Blažiejus, sūnus Uiaise. 

duktė AdeUe ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Dievo Motinos Sopulingos, Dietinių Rymo Katalikų 

Susivienijimo ir Tėvų Marijonų Rėmėjų draugijų.
Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 S. 50tli 

Avė, Cicero, III.
Ijaidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 10 d., Iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Sv. Antanų parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ii1 pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: VYRAS, SŪNUS, DUKTĖ IR GIMINES.
^Laidotuvių direktorius VASAITIS - BUTKUS. Tel. OLymplc

d**5* It
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Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas

SONATOS IR FUGOS 
SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU

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

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

Rinkinys gaunamas „Drauge“ ir pas knygų platintojus, kaina 
$5.00. Ta pačia proga įsigytina ir 1964 metais Kazio Bradūno pre
mijuotoji knyga SIDABRINES KAMANOS, kaina $2.00

Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksų.

Perskaitę Draugi. iluokile kitiems pasiskaityti.

atsilikusiems jau kur kas leng
viau užbaigti milijoną.

Šiuo metu Waterburio įna
šai atrodo taip: L. Bendruo
menės apylinkė —! 1.000, Lietu
vių Moterų klubas — 300, Liet. 
Fronto bičiuliai — 100 dol. At
mintiniai įnašai siekia 1495 ir 
paskirų asmenų — 3690 dol.

Dr. P. Vileišis savo jautriu 
žodžiu apeliavo į tuos Water- 
buriečius, kurių jis pasigenda 
LF eilėse. Jis pabrėžė, jei ir 
kiti taip galvotų ir jaustų, kaip 
čia susirinkę, Waterburio kvo
ta senai jau būtų išpildyta.

M. Kiemaičiui pasiūlius, prie 
LF įgaliotinių buvo sudarytas 
LF vajui pravesti komitetas, j 
kurį sudaro visi Waterburio 
ir apylinkės LF nariai. Komi
tetui vadovauja LF įgaliotiniai 
J. Brazauskas ir dr. P. Vileišis. 
Sekretorium pakviestas Marty
nas Kiemaitis. Čia pat visas vą- 
jaus komitetas įsipareigojo su
rasti bent po vieną naują LF 
narį iki š. m. gruodžio mėn.
1 d., kad tuo būdu prisidėti 
prie užbaigimo šių jubiliejinių 
Laisvės Kovos metų. Tuo bai
gėsi oficialioji susirinkimo da
lis. Toliau, prie kavos puodelio, 
vyko pašnekesiai ne tik LF rei- 
kaalįs, bet ir kito uis aktualijo
mis. K. B.

J
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GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruotn pr 
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini 
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

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

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

W 6UiA0SKŲ beverly hills gelinyaia
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

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

Telef. PRospect 8-0838 — PRospect 8-0834

2848 W. CERMAK ROAD
CHICAGO, ILLINOIS 60623 
▲REA CODE 312 247-242S

PIRKITE DABAR TIESIOG Nl 
M R. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Td&nų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. —• CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ.______________ Tel. YArds 7-8401

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tli Avė., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 686-2320

t
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X Aldonos Niuniavaitės ir 
Alfredo Sirgedo jungtuvių už
sakai skelbiami. Cicero Šv. An
tano parap. bažnyčioje.

X “Draugui” paremti 3 dol. 
atsiuntė O. Miciulis, po 2 dol. 
K. Cemauskas, J. Jonynas, A. 
Statulevičius. Dienraščio leidė
jai dėkoja už paramą.

x Tauragės Klubas kviečia 
visus atvykti j vasaros užbaigai

X ALRKF pirm. K. Kleiva,
organizuodamas pasaulio liet. 
katalikų apsijungimą, džiaugia
si teigiamu atsakymu iš prel. ,
P. Ragažinsko. Prelatas infor- imksmą gegužinę, rugsėjo 15 d.,
muoja, kad Brazilijos liet. kata- Bruzgulienės sode, 8274 Keane 
likai sveikina apsijungimą ir ieš -^ve- Kosto Ramanausko muzi
ko atstovo, kūris dalyvautų Chi
cagoje š. m. spal. 26—27 d. Ka
talikų Federacijos kongrese.

X Lemonto, Lockporto ir 
kaimyniniu apylinkių M. N. Pr.
(Putnamiškių) seselių rėmėjai 
kviečia visus Chicagos ir apy
linkių lietuvius rugsėjo 15 d. 
1 v. p. p. atvykti į šapalų ūkį 
(111 gatvė ant 83 kelio) pabu
voti, pabendrauti^-—-\

X Chicagos Lietuvių opera 
rengia išvažiavimą rugsėjo
15 d., sekmadienį, dr. Valant- 
tiejaus ūkyje, prie New Buffalo, 
Mich.

x Cicero Lietuviškųjų studi-

ka. Bus skanių valgių, gėrimų. 
Pradžia 12 v.

Rengimo komisija 
(pr.)

X GROŽIS — DANGAUS
DOVANA. Jam pastebėti ar jį 
sukurti reikalingas geras sko
nis, kurį puoselėti galima atsi
lankant tradicinėj madų paro
doj. Šįmet ji bus spalio 5—6 d. 
Jaunimo Centre. Ruošia Putna- 
mo seselių rėmėjos. Bilietai Mar
giniuose. (pr.)

X Inž. V. ADAMKUI parem
ti bilietai į Golfo dieną ir ban
ketą gaunami Marginiuose, 2511 
W. 69 St., pas Nijolę Vengrienę, 
9529 S. Hamilton St. (tel. 233-

............ ...

Waterburio, Conn., lietuvių jaunimas vykstąs į motorkadą New Yorke, suruoštą PLB seimo metu. Šią 
nuotrauką įsidėjo ”Waterbury American” dienraštis. Plakatuose matyti užrašai kaip '“Rusai yra tie pa
tys Lietuvoj, Čekoslovakijoj ir Vietname — kruvini”. Nuotraukoje matyti Marija Maurutytė. Regina Rau- 
galytė, Diana Melninkaitė, Gintaras Slapkūnas, Roma Keniausytė, Irena Šiugždaitė.

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

jų institutas mokslo metus 4345) ir Bell Realty, 6455 S. 
pradeda rugsėjo 21 d., šeštadie- Kedzie Avė. (tel. PR 8-2233).
nį, 9 vai. ryto šv. Antano para
pijos patalpose. Į instituto stu
dentų eiles kviečiame įsijungti 
praėjusiais ir bet kada anks
čiau baigusius abiturientus ne
būtinai iš Cicero, bet ir iš kitų 
kolonijų. J lektorių eiles įsijun
gia šiais metais nauja, jėga, 
neseniai baigusi teatro moks
lus Živilė Numgaudaitė.

į golfą ir banketą bilieto kaina 
10 dol. (Pr.)

NEPILTEČIAI TEISMO 
TARNAUTOJAI

Wauikegane areštuota 18 mek 
sikiečių neteisėtai atvykusių į 
Ameriką. Jų tarpe rasti šeši 
dirbę džianitoriais Lake apskri
ties teismo rūmuose.

— Prof. d r. Vytautas Bie
liauskas, Xavier universiteto, 
Cincinnati, Ohio, psichologijos 
skyriaus vedėjas, ir jio žmona 
dr. Danutė Bieliauskienė rug
piūčio 28—rugsėjo 3 d. dalyva
vo San Francisco įvykusiame 
Amerikos Psichologų S-gos kon
grese. Jie taip pat aktyviai pa
sireiškė Amerikos Katal. psicho
logų sąjungos suvažia'ime, įvy
kusiame tuo pat metu San Fran 
Cisco universitete. Prof. Bie
liauskas, kaip Am. Kat. psicho

logų s-gos direktorių tarybos buvo planavęs lietuviams mal- 
narys, buvo išrinktas pristatyti dininikams pasirodyti atskiru
spaudos konferencijai šios drau 
gijos pasisakymą dėl naujosios

būriu, tačiau nuo šios minties 
atsisakyta. Ir pati kongreso

Šv. Tėvo enciklikos Humanae į programa buvo taip sutvarkyta, 
Vitae. Spaudos konferencija bu- į kad mažesnėms grupėms kuo- 
vo rugsėjo 2 d. Saint Francis mi daugiau pasireikšti nebuvo

CHICAGOS ŽINIOS
VEDĘ IR NEVEDI?

Tom Griffin ir Doreen J arac
hi buvo sutuokti Šv. Gabrieliaus 
bažnyčioje Chicagoje. Po me
daus mėnesio grįžus į nuosavus 
namus, jiems pranešta, kad jų 
sutuoktuvės neteisėtos, nes už
miršo pasirašyti vedybų leidi
mą. Jiems leista tą technišką 
kliūtį atitaisyti ir nebus antrų 
vestuvių.

tinklas, turįs stotis 8 miestuo
se, sutiko duoti merui Daley lai
ko apginti Chicagos garbę. Taip 
pat duos laiko radijo stotys 
WCFL ir WLS.

KIEK UŽDIRBA PREZIDEN
TAS IR VICEPREZIDENTAS

Vykstant rinkiminei kampa
nijai, daugelis teiraujasi, kiek 
uždirba Amerikos prezidentas 
ir viceprezidentas. Skaitojų in
formacijai čia pateikiame jų 
uždirbamas algas. Prezidentas 
gauna $100,000 metinės algos, 
$50,000 išlaidoms ir priedo $40.- 
000 kelionėms ir oficialiems gar
bingų svečių priėmimams. Už
baigęs prezidentūrą, gauna 
$25,000 metinės pensijos. Prezi
dento našlė gauna $10,000 me
tams. Viceprezidentas gauna 
$43,000 metinės algos ir $10,000 
įvairioms išlaidoms.
POLICIJA NORI APSIGINTI 

PER TELEVIZIJĄ

DINGO SUNKVEŽIMIS
į Iš Emco Assembly kompani-^ 
jos kiemo, 1934 Wentworth, pa
vogtas sunkvežimis. Jo krovinys 
susidėjo iš apie $40,000 vertės 
drabužių, žaislų ir kitų prekių.

PRASIDĖS “L” STREIKAS
Dalis CTA susisiekimo ‘‘L" 

traukinių vairuotojų pereitą sa
vaitę balsavo šiandien pradėti^ 
streiką solidarumo su autobusų 
vairuotojais ženklan. Streikai

' turėjo prasidėti šiandien vieną 
minutę po dvyliktos nakties.

SUMAŽINS SKRIDIMUS
Federalinė aviacijos komisija 

(FAA) siūlo sumažinti komer
cinius skridimus O’Hare aero
drome. Dabar kartais yra dau
giau 200 judėjimų kas valandą. 
Pasiūlyta priimti ar išleisti ne
daugiau 135 skridimus į valant 
dą. Laiku atskridę lėktuvai kar
tais turi ilgai skristi ratu virš 
aerodromo, kol atsiranda laisva 
vieta privažiuoti keleiviams pa
leisti.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
MELROSE PK. KOLONIJOS mus, kurie kartais gal ir neži- 
LITUANI3TINEJ MOKYKLOJ 1 no apie šią lietuvišką mokyklą, 

kad leistų savo vaikučius į lie-
Lituanistinės šeštadieninės 

'mokyklos tėvų komitetas ir mo
kytojos rugsėjo 5 d. turėjo pa
sitarimą pas pirm. inž. Vytą 
Suopį. Posėdyje dalyvavo A. 
Stankevičius, A. Budelskienė ir 
mokytojos: A. Repšienė, A. Ka- 
šubienė, V. Markauskienė, O. 
Rakauskienė ir kun. St. šanta-

tuvišką židinį. Melrose Parko 
Lietuvių bendruomenės valdyba 
šeštadieninę mokyklą remia ir 
uoliai bendradarbiauja su mo
kyklos komitetu. Visi gerai su
pranta, kad lituanistinė mokyk
la yra visų mūsų pastangų vai
sius ir jos sėkmingumas auklė
jime priklausys nuo to, kiek

viešbutyje.

Prieauglis ateitininkų sendraugių 
stovykloj Dainavoj džiaugiasi lais
ve Nuotr A Vidušio

Į įmanoma. Už tat mūsų tautie- 
i čiai kitu būdu aktyviai sekė 
kongreso darbus ir jo eigą.

, — Medellino arkivyskupui lei
dus buvo atlaikytos pamaldos, 
taip vadinama, šventoji liturgi
ja — Šv. Jono Chrizostomo (Bi
zantinės apeigos)). Jas atlaikė 
vysk. Archimandritą, dalyvau
jąs vyskupų konferencijoje kaip 
oficialus stebėtojas. Kita pro
ga tokias pačias liturgines apei
gas atliko Bogotoje graikų or
todoksams. Eucharistinio kon
greso metu buvo priimtas spe
cialioje Popiežiaus Povilo VI 
audiencijoje. (kk)

Chicagos policininkų brolija 
per savo advokatą John Keleher 
kreipės į didžiuosius televizijos 
tinklus NBC, CBS ir ABC, pra
šydama laiko atsakyti į jai tai
komus už brutalumą šmeižtus. 
Tinklai atsisakė duoti laiko me
rui Daley. Policininkai irgi nesi
tiki sulaukti palankaus atsaky
mo. WGN ir WFLD televizijos 
stotys ir mažesnis Metro Media

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kilus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60682. Tel. YA 7 5980

iIUN riNIAI I LIETUVA
COSMOS EXPRESS

AfAnųilJl’IK um PAHCRLi SKKV. 
2OU8 <10 th St. Tel. WA 6-2781
2501 UOth St. Tel. WA 5-2737
1333 Su. Halsted St. Tel. 254-3320 2

Lietuvių bendrovė turinti teise 
diuutlniue aiųati savo vardu 15 Ctal- 

u-KOM tiesia, | kietuva. *
LHdells pasirinkime* įvairiu me. 

įziegų, itai lietpalčiu Ir kitu prekių.
Priimami doleriniai dovanų užsa

kymai
U. lt k. Žukauskai

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Kuriam ęnlui

mokėti daucnau?

X Brolis Virgilijus Kaulius,
SJ, rugpiūčio mėn. baigė bro
liams skirtas studijas ir įsijun
gė į lietuvių jėzuitų darbą Chi
cagoje. Tai jaunas, energingas, 
Lietuvoj gimęs, bet augęs ir 
vidurinius mokslus ėjęs Kanado 
je, jaunuolis, kuris pasiryžo pa
švęsti savo gyvenimą Kristaus 
tarnybai lietuvių tarpe. Baigęs 
gimnaziją (High School) Van- 
couvery, BC, kur dabar gyve
na jo tėvai, įstojo į lietuvių jė
zuitų provinciją, pasirinkdamas 
brolio luomą. Atliko naujokyną

taras. Susirinkę apsvarstė mo-1 mes ja domėsimės ir remsime
kyklos patalpų reikalus, aptarė 
mokinių grupėmis paskirstymą 
ir mokytojų pasiskirstymą pa
reigomis. Mokyklos vedėją išsi
rinko A. Repšienę. Nutarė šie
met mokslo metus pradėti rug
sėjo 14 d. 9 vai. Sacred Heart 
mokyklos patalpose. Vaikų at
skiros registracijos nebus daro
ma. Tėvai prašomi minėtą die
ną suvesti vaikus į mokyklą ir 
kokiam pusvalandžiui pasilikti, 
kad turėtumėte progos susipa
žinti su tėvų komitetu ir moky
tojomis. Iš apylinkių keletas

S. S.

GRIŽO IŠ EKSKURSIJOS

Domininko ir Onos Balių duk
ra Carol Ann, mokytoja aukšt. 
mokyklos, grįžo su ekskursija 
iš Vakarų Europos, per 10 sa
vaičių, aplankydama Angliją, 
Olandiją, Vakarų Vokietiją, 
Austriją, Šveicariją, Italiją, 
Prancūziją, Ispaniją ir Airiją. 
Visur buvę labai įdomu.

KOLUMBIJOJ
— Lietuviai Eucharistiniame 

kongrese. Nors atrodė, kad lie
tuviai ir domisi Eucharistiniu 
kongresu, tačiau jų skaičius ne
buvo didelis. Kun. Tamošiūnas

— Palangos garsusis tiltas,
1967 m. pajūryje siautusio vie
sulo (147 km per vai.) sugriau 
tas, jau esąs atstatytas. Ta pro
ga tiltas kiek praplatintas. Ne
besą ir medžių išvartų Palan
gos parke. Palangos dailininkų 
romai iš buv. 'Tiškevičių rūmų 
esą perkelti “į naujus kūrybos 
namus Daukanto gatvėje”. Pa
langoje esanti įruošta ir švie
sos reklama. Statomas 500 vie
tų (9 aukštų) pensionas atos
togaujantiems rusams.

PTRKDAMT NAUJUS AR VARTO 
TU S ADTOMOBTLTTTS RTTTAUPV 
=1TTF Nt m $50(1 TRT «1 000

PLVMOVTH * VAI.IANT

BALZEKAS MO 10 k
SALES, INC.

1030 Archer. VI/-l51 5
“U WILL LIKĘ US”

t CHRYSLER * IMPERIAL

Milford, Ohio, jėzuitų namuose, „ .,v ...... .. , , . .. . . ,. ... , .. vaikų įlssakele kitur, bet i jų viestudijavo inžineriją ir kitus , , . . ,
technikos mokslus Ohio Mecha
nikos institute, Cincinnati mies 
te, įgydamas statybos techniko 
diplomą (certificate of Techno
logy in Plant Engineering). At
vykęs į Chicagą, brolis Virgili
jus Kaulius, SJ, įsijungė į lietu
vių jėzuitų darbą su jam įpras
tu ryžtu ir energija. Jis tikisi, 
kad su savo įgytomis technikos 
ir statybos inžinerijos žiniomis 
jis galės daug prisidėti prie tė
vų jėzuitų planuojamos Jauni
mo centro praplėtimo statybos, 
kuri prasidės šį rudenį.

tą yra atvykusių naujų ir dar 
mažai mokančių lietuviškai kal
bėti. Tačiau, atsižvelgiant į tė
vų ir vaikų norą lankyti litua
nistinę mokyklą, jie bus priim
ti. Taigi paraginkime pažįsta-

Domininkas ir Ona Baliai sa
vo jauniausiam sūnui Richardui, 
kuris baigė pradinę mokyklą su 
gražiais pažymiais, iškėlė vai
šes. Dalyvavo artimieji ir prie 
progos buvo atvažiavęs sūnus 
Robertas atostogų, kuris lanko 
antrus metus Loras kolegiją Du 
buque, Iowa. Po atostogų grį-

šiąs atgal, o jauniausias sūnus 
Richardas pradės mokslą Bro- 
ther Rice aukšt. mokykloj.

Carol Ann, Robertas ir Ri
chardas yra Barboros ir 'Stani- 
lavo Pocių anūkai. Močiutė ir 
tėvelis džiaugiasi savo anūkais 
ir linki jiems toliau sėkmingai 
siekti mokslo. Barbora ir Stani
slovais Pociai yra ilgamečiai 
“Draugo” skaitytojai ir gerų 
darbų rėmėjai. J. P.

— Lenkų karo laivas “Iskra” 
atplaukė į Klaipėdą. Lenkų jū
rininkus sutiko rusų įgulos Klai
pėdoje ir miesto atstovai.

— Nauja karvių veislė esanti 
išvesta Liberiškio sovchoze Lie
tuvoje. Pirmoji išauginta žal
margė sverianti 620 kg; per 
metus ji davusi 6011 kg 4,08% 
riebumo pieno, šiai naujai so
vietinei karvei kaž kodėl duo
tas lotyniškas Lekcijos vardas.

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MOVING
4ERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdr-»,ida.
2047 W 671 h Place WA 5-80681
iiimiMiiiiiniiHiHiiiiiiiitiiiiiiijiiiiiiititii,

BANGA
TV, Radio, Stereo, Air-Condilioners

Pardavimas ir taisymas
2649 W. 68rJ St., Tel. — 484-0421 

P. Rudėnae K. Šimulis

HIGH RATES

4.75
per annum 

on investment bonus

5.25%

per annum 
on regular savings

Savings Insured to $15,000.00

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

FRANK’S TV and RADIO INC.

X Pirmas banketas inž. Val
dui Adamkui paremti įvyks rug
sėjo 15 d., sekmadienį, Jauni
mo centre. Kokteiliai 6 v. v., o | 
vakarienė 7 v. v. Rezervacijom j 
prašoma skambinti N. Vengrie-1 
nei telf. 233-4345, A. Likande-1 
rienei RE 7-9057, be to kvieti-1 
mai gaunami Margutyje, 24221 
W. 67 st., telf. (GR 6-2242) iri 
prie įėjimo. Visi kviečiami, (pr). I

Balfo Chicagos ap&kr. valdyta, besiruošdama tradiciniam vajui, kuris
kas metai yra vykdomas spalio ir lapkričio mėn., šiuo metu rūpinasi pra 
retėjusių Balfo skyrių gretas užpildyti naujais, nes broliškoji šalpa ne
gali sustoti. Sėdi iš k. Alb. Dzirvonas, Vita Baleišytė. A. Gintneris, F. 
Sereičikas, stovi Pr. Šulas, K. Čepaitis, J. Mackevičius, K. Repšys, A. 
Stankus. Nuotr. K. Bružo

PLB NAUJOJI VALDYBA RYŽTASI 
AEIČIAI

Sesės ir broliai Lietuvių Bend
ruomenės nariai.

Naujai išrinktoji Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės IH-ioji 
valdyba nuoširdžiai dėkoja sei
mui už išreikštą pasitikėjimą ir 
šia iškilminga proga pareiškia:

duoti, diriguoti, savo galvojimą 
primesti, bet svarbiausia juo
dam būtinam lietuviškam dar
bui atlikti, kraštų bendruome
nių veiklai derinti bei ryšiams 
palaikyti.

PLB uždavinys ir rūpestis
PLB valdyba sieks didžiojo bus — kad viso pasaulio lietu- 

lietuvių tautos tikslo — Lietu- viai jungtųsi ir glaudėtų lietu- 
vos nepriklausomybės ir lais- viškuose reikaluose, kad išmok- 
vės atstatymo, tume vieni kitus labiau gerbti

rūpinsis tautinės lietuvių dva- 
sios kėlimu ir gaivinimu .kuriam 
būtinos lietuvių švietimo, moks
lo ir kultūros pastangos,

daug dėmesio kreips į tautinį 
lietuvių solidarumą, jungiantį

ir vieni kitiems talkininkauti, 
kad stipriau išlaikytume tauti
nę savo dvasią, mūsų visų stip
rybės ir žmoniškos vertės pa
grindą.

Nuoširdžiai kviečiu jus visus,

x Komp. Dariaus Lapinsko
mus bendriems tautiniams mū- visus laisvojo pasaulio lietusius

8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Liepoi

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western. PR 8-5875

Vedėjas - J. LIEPONIS

muzikos studijos atidarymas 
pirmad., rugsėjo 9 d., 5 v. po
piet, 2419 W. Marąuette Rd.,
tel. 776-2311. (sk.)

sų uždaviniams. Eisim vidurio 
keliu, kuris priimtinas daugu
mai lieturių.

Esam įsitikinę, kad mus iš
rinkote ne lietuviams koman-

ir visų kraštų lietuvių bendruo
menes visomis moralinėmis bei 
materialinėmis išgalėmis PLB 
valdybai padėti.

Juozas Račiūnas - Bachunas

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

SEKMADIENIAIS UŽDARYTA




