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TRUMPAI
Socialistai siūlo

Vietnamo sprendimus
Teiktų pagalbą, pokario 

Vietnamui
EASTBOURNE, Anglija. — 

Čia vykstančiam 11-jam pasau
lio socialistų partijų suvažiavi
mui pateikta priimti rezoliuci
ja sprendimo Vietname klau
simais.

Pasiūlyta: susitarus dėl gink 
lo paliaubų, baigti karinius veik 
•amus Vietname ir palaipsniui 
atitraukti svetimus dalinius, be 
to, pažymėta, kad socialistų par 
tijos turėtų paveikti savo vy
riausybes, ateity teikti “didelio 
mast?’ paramą atstatant Viet
namą..

Ar. Rytų klausimu socials- 
tai apgailestavo, kad į tas sritis 
patenka “nelygūs” ginklų pri
statymai. Čia turėta galvoje ru
sų pristatymai.

Teigia: JAV remia
Graikijos režimą

JAV laivams svarbu lankytis 
Graikijos uostuose

EASTBOURNE, Anglija. — 
Socialistų suvažiavime kalbėjęs 
buvęs Graikijos opozicijos vei
kėjas, šiuo metu įs’kūręs Šve
dijoje, Andreas Papandreou kai 
tino JAV ir NATO santarvę
— jie nesipriešinę bei rėmę 
1967 m. Graikijoje įvykusį ka
rinį perversmą.

Graikų politikas teigė, kad 
JAV gynybos, valstybės žny- 
bos ir ČIA (žvalgybos Įstaiga) 
rėmę režimą, nes jis patikinęs
— JAV 6-jo laivyno karo laivai 
galėsią lankytis Graikijos uos
tuose.

Nors karinis režimas, pasak 
Papandreou, neturįs plačios pa
ramos gyventojų sluoksniuose, 
tačiau Washingtonui nesutikus, 
nemanoma, kad jis būtų verčia
mas.

50 lenkų pasitraukė 
iš laivo

••• ir vienas lietuvis
Oslo, Norvegija. — Lenkų lai

vui atvykus su ekskursija į Nor
vegiją, 50 turistų nutarė pasilkti 
ir prašyti politinių pabėgėlių 
teisės. Tų 50 tarpe buvo ir vienas 
lietuvis. Visi gavo teisę pasilikti 
Norvegijoje.

Dedami žygiai, kad lietuvis ga
lėtų atvykti į JAV ar j Kanadą.

Vietname
SAIGONAS. — P. Vietnamo 

kai kuriuose ruožuose vyksta 
atkaklios kovos. Paskelbta, kad 
praėj. savaitę P. Vietname žu
vo 332 JAV kariai. Pakilęs žu
vusių skaičius aiškinamas nau
jomis kovomis Shau slėny, ypač 
vad. “Hurtourgo aukštumoje”.

• Trys r. Berlyno vokiečiai, 
jaunuoliai 19 - 21 m. amž., sėk
mingai pabėgo į Vak. Berlyną. 
Komunistams, paleidus apie 19 
kulkų, nepavyko jaunuolių žy
gio sustabdyti.

• Po 300.000 naujų ateivių 
kasmet, nuo 1960 m., atvyksta 
į JAV-bes.

U’Thant, J. Tautų gen. sekr.

RUSAI BAUDŽIA SKUNDO AUTORIUS
Vakaruose patirta: rusai jau baudžia pasirašiusius skundą dėl žmogaus teisių pažei
dimo — Vienas pateko į nervų ligoninę — Skundas atmestas Maskvoje, negautas J. 
Tautose — Lietuviai skundžiasi J. Tautose — Bado streikas Potmos stovykloje pasi
baigė.

Mirė kun. J. Daunis
BOSTON, Mass. — Kun. Jo

nas Daunis mirė birželio 17 d. 
Veteranų ligoninėje, Bostone. 
Jis gimė 1906 m., baigė Šv. Jo
no seminariją, Brighton, Mass., 
ir buvo įšventintas kunigu 1938 
m. gegužės 20 d. Bostone.

Kun. Daunis buvo JAV ka
riuomenės kapelionas per antrą 
pasaulinį karą ir už nuopelnus 
ir pasiaukojimą buvo pakeltas 
kap'tono laipsniu.

Kun. Jonas Daunis sėkmin
gai vikariavo Bostono vyskupi
jos lietuvių parapijose: Šv. Jur
gio, Haverhill, Nekalto Prasi
dėjimo, Cambridge, ir Šv. Roko 
ir Kazimiero Brocktone.

Velion's bus iškilmingai lai
dojamas šeštadienį, birželio 21 
d. 10 vai. ryto iš Šv. Petro lie
tuvių bažnyčios, Flaberty Way, 
South Bostone.

Pasirašę skundą baudžiami, 
patenka į nervų ligoninę

MASKVA. — Birželio 18 d. 
Vakarus pasiekė žinia: sovietų 
įstaigos pradėjusios vykdyti at
kirtį, nukreiptą prieš tuos ru
sus, sovietų piliečius, kurie š. 
m. gegužės 22 d. pasirašė skun
dą, dėl žmogaus teisių pažei
dimo, Jungt. Tautų Žmogaus 
teisių komisijai. “Draugas” a- 
pie skundą jau buvo skelbęs ir 
vėliau pateikęs atgarsius Jungt. 
Tautose, paaiškėjus, jog rusų 
delegatai panašių skundų svars
tymą laiko “pinigų švaisty
mu”...

Dabar gi paaiškėjo, kad visa 
eilė skundų pasirašiusių neteko 
darbo, kai kuriems buvo grasi
nama, gi vienas, iš Leningrado, 
trims dienoms praslinkus nuo 
skundo teksto paskelbimo Va
karuose, pateko į protinių ligų 
sanatoriją...
Penki Charkove neteko darbo...

Vakarus pasiekusiomis žinio
mis, penki, iš 54, pasirašę skun
dą J. Tautoms ir gyvenę Char
kove, atleisti iš darbo. Dar vie
nam, Maskvos studentui, praneš 
ta, kad atsisakoma viešai ginti 
jo paruoštą disertaciją. Taigi, 
įstaigų sprendimu, jaunuoliui

atsisakoma suteikti akademinį j kaltina sovietų įstaigas: rašto
laipsnį.

Dar vienas iš skundų pasi
rašiusių, Maskvos darbininkas, 
krovikas, išgirdo grąsinimą: jis 
galįs būti atleistas. Jį tardant, 
pareigūnai ypatingai priekaiš
tavo, nes, esą, j’s — darbinin
kas ir buvęs prisidėjęs prie maiš 
tininkų - intelektualų...

Skundo tekstai “išnyko”, 
nepasiekė adresatų

Skundo dėl pagrindinių žmo
gaus teisių pažeidimo autoriai

SDS - maištininkai
Chicagoje

Vyksta aštri kova dėl galios bei 
vadovybės

Chicago. — SDS - kovingųjų 
studentų organizacijos suvažiavi
mas Chicagoje vyksta, kaip ir 
laukta, maišaties, triukšmo, net 
kivirčų bei kovų nuotaikose. Jau 
pačią pirmąją dieną išryškėjo 
Pažangios darbo partijos, Kinijos 
komunistų šalininkės, pastangos 
įsivyrauti vadovybėje. Vienas da
lyvių, Milton, nors ir daugelio 
trukdomas, aiškino apie kinų 
kultūrinę revoliuciją.

Pirmininko sandalai ant stalo
Dalyviams triukšmaujant, pir

mininkaująs T. McCarthy, sek
damas Chruščiovo veiksmus, 
šiam kalbėjus. J. Tautose, panau
dojo, daužęs j stalą, savo sanda
lus malšinti triukšmadarius.

Chaotiško suvažiavimo daly
viai vakar ginčijosi rasiniais, mo
terų teisių ir kitais klausimais ir 
paaiškėjo, kad vieningos nuomo
nės nėra.

Spaudai ir policijos įstaigoms 
pavyko, ir organizatorių trukdy
mo nepaisant, sekti maištininkų

suvažiavimą. Spaudos ir įstaty
mų saugotojų akies neišvengia 
maištininkų pareiškimai, jie at
virai bei slaptai fotografuojami.

• Žerriės drebėjimas užregist
ruotas rytinėje Turkijoje ir į 
šiaurės vaikarus nuo Nauj. Ze
landijos.

KALENDORIUS
Birželio 20 d.: šv. Silverijus, 

šv. Flarentina, Genulis, Aiva.
Birželio 21 d.: šv. Aloyzas, šv. 

Demetrija, Ramūnas, Vasarė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, kielk vėsiau, temp. 
sieks apie 70 1. F., ryt — dali
nai saulėta, be pakitimų tem
peratūroje.

Saulė telk,a. 5:16, leidžias 8;2R.

Kaina 10 o.

Praha šiandien: gyventojai ir šalia jų okupanto kariai

tekstai nepasiekė J. Tautų. Tai 
buvę patirta iš Vakarų radijo 
siųstuvų pranešimų.

Autoriai, apie tai patyrę, su 
teksto nuorašais kreipėsi į Mas
kvoje veikiančias dvi, J. Tautų 
įr Tarptautinės darbo įstaigos, 
atstovybes. Abi įstaigos, su tar
nautojais rusais, skundo auto
riams trumpai atsakė: mes ne
galime priimti jokių raštų iš pa
skirų asmenų...

Grigorenkos žmona lankėsi 
suvažiavimo spaudos skyriuje

Pagaliau, 10 rusų siekė iš
naudoti ir Maskvoje birželio 
17 d. pasibaigusį pasaulio ko- 

fmunistų suvažiavimą. Jie pa
siuntė registruotus laiškus (ku
riuose buvo nusiskųsta Stalino 
laikmečio atgimimu) suvažiavi
mo prezidiumui ir dar atskirai 
britų bei italų komunistų dele
gacijoms. Pasirodė, kad skun
das įstrigo ir čia. Du iš pasi
rašiusių, prieš mėnesį suimtojo 
ats. gen. P. G. Grigorenkos žmo 
na su istoriku L. Petrovskiu 
buvo nuvykę į pašaliečiams pri
einamą suvažiavimo spaudos į- 
staigą ir joje patyrė: joks laiš
kas negautas... Atvykę pateikė 
Registruotos siuntos pašto pa
kvitavimus, bet... ir tai nieko 

•negelbėjo... —
Skundo nuorašai patekę i bri

tų ir italų komunistų delegaci
jų rankas taip pat... dingo. Pa
sirodė, kad net italai, suvažia
vime buvę vieni atkakliausių 
maslkvinės krypties priešininkų, 
atsisakė skundą - protestą pri
imti.

Baudžia Grigorenkos žmoną
Šalia kitų nubaustųjų, skundą 

(pasirašiusių, yra ir ats. gen. 
'žmona, Zinaida. Dabar paskelb 
ta, kad ji išmesta iš kom. parti
jos, į kurią buvo įstojusi prieš 
eilę metų.
. Ir lietuviai prašo
Jungtinių Tautų — isildškite...

( Kai kalbama apie rusų skun -
G. Husak, kurio kalba kom partijų | dą bei jo likimą, negalima nu- 
suvažiavime sukėlė kietųjų komu
nistų Prahoje nepasitenkinimą

Ats. gen.. P. Grigorenko jau antras 
mėnuo kalinamas, gi jo žmona, 
Zinaida, pasirašė skundą J. Tau
toms ir raštą Maskvoje vykusiam 
komunistų suvažavimui. Paskelb
ta. kad visa eilė skundo autorių 
jau nubausta.

Vėl pasipriešinimo banga 
Čekoslovakijoje

RUSAI ŽVELGIA
| BALKANŲ KRAŠTUS

Pastangos gerinti santykius su 
Balkanų kraštais

Viena. — Laukiama, kad šio 
mėnesio pabaigoje sovietų užsie
nių reikalų ministeris A. Gromy- 
ko lankysis Jugoslavijoje — tai 
reikštų Maskvos norą išlyginti 
santykius su labiau nepriklauso
mais rytų bei vidurio Europos 

’ kraštais.J
Be to, manoma, kad Sovietų 

Sąjunga dar šią vasarą gali pa
rodyti “geros valios” mostą ir 
Rumunijos atžvilgiu — į ją 
nuvyktų vienas Kremliaus vadų, 
nors... Rumunijos prezidentas 
Ceausescu Maskvos suvažiavime 
buvo pasirodęs pakankamai kie
tas ir nepalankus Maskvos kryp
čiai.

Jugoslavijoje patvirtinta, kad 
Gromyko viešnagė esanti sutar
ta. Tuo tarpu su Rumunija nu
matoma pasirašyti “draugišku
mo sutartį”. J Bukareštą vyktų 
Brežnevas ar Kosyginas, ir, grei
čiausia, dar prieš Rumunijos 
kom. partijos suvažiavimui, rug
piūčio 4 d., prasidedant.

Siūlo Kiniją priimti 
j J. Tautas

Už J. Tautų visuotinumą

Ženeva. — Čia vykstančiame 
Tarpt, darbo organizacijos, ku
riai priklauso 116 kraštų, suva
žiavime kalbėjo J. Tautų gen sek. 
U’Thant. Jis pasisakė už kom. 
Kinijos priėmimą į J. Tautas, Į 
nes tai reikalinga, atsižvelgiant 
į šios - organizacijos visuotinu
mo pobūdį.

Jo žodžiais, taika pasauly ne
galinti būti patikrinta, jei J. Tau
tų dėsniai bei jų tikslai neras 
atgarsio bei nebus pripažįstami 
visame pasauly.

Kokie Maskvos “artėjimo’ 
Balkanais tikslai?

su

Maskvos noras gerinti santy
kius su Jugoslavija ir glaudinti 
ryšius su Rumunija aiškinamas 
keliais atžvilgiais: siekiama patik
rinti taiką toje Europos daly, nes 
tebevyksta konfliktas su kom. Ki
nija, sovietai rengiasi nusigin
klavimo pasitarimams su JAV

tylėti ir lietuvių, Žygio už tikė
jimo laisvę komiteto, pastangų, 
dau žinoma, kad rusams nubau- 
įdus tris lietuvių kunigus (nes 
jie buvo įteikę memorandumą,

Nepatenkinti Husako 
kalba

Praha. —Čekoslovakijos kietų
jų, maskvinių komunistų spar
nas reiškė nepasitenkinimą par
tijos režimo vado. d r. G. Husako 
kalba kom. partijų suvažiavime 
Maskvoje. Jie nepatenkinti, nes 
Husak kai kuriais atžvilgiais tei
giamai vertinęs Dubčeko buvu
sias laisvėjimo reformas, be to, 
nepatenkinamai teisinęs sovietų 
įvykdytą invaziją.

Husakui grįžus į Prahą, jam 
tenka susidurti su “kietųjų” pa
sipriešinimu bei priekaištais.

Valymai tebevyksta
Iš Prahos gautomis žiniomis, 

partijos pareigūnai, 18 mėnesių 
nevaidinę jokio politinio vaid
mens, pastaruoju metu šalina iš 
tarnybų vad. “pažangiuosius” iš
kelia maskvinės krypties šalinin
kus ir ... nebūtinai Husako žmo
nes.

Pats Husak, slovakas, 1951 - 
i 1960 metais buvo nubaustas ka-prašydami laisves Lietuvos ku- i,... . . .. . , , .1. J . ...... v . liejimo bausme ir jis buvęs kalti-mgų seminarijai), Žygio už tikę 1 «, v . . . ,... . . . . . i namas buržuaziniu naeionaliz-.limo laisvę komitetas neseniai

pasiuntė raštą — pro memoria 
J. Tautų gen. sekretoriui U 
Thaintui. Jis prašytas skaudų 
įvykį iškelti, prašyta J. Tautų 
jįsikišimo bei pagalbos ir primin

bėmis ir komunistų bloko pasiū- . tas nesibaigiantis Lietuvos gy
ventojų išnaudojimas.

Bado streikas Potmoje
Ginsburgą aplankys 
jo ibūsimoji žmona

lytai Eurof>os saugumo konferen
cijai.

Pati Maskva pastaruoju metu 
švelnina savo spaudos prieš Ju
goslaviją nukreiptą kampaniją. 
Jugoslavijos prezidentui Tito pa
siūlius, iš sovietų pusės, gerinti 
santykius, maršalas principe at
sakė teigiamai, nors ir pabrėžė, 
kad Belgradas nepateisina sovie
tų invazijos į Čekoslovakiją.

G. Pompidou i— jau prezidentas
PARYŽIUS. — Vakar Pa

ryžiuje oficialiai paskelbus pre
zidentinių rinkimų duomenis, 
birželio 15 d. išrinktas Georgės 
Pompidou paskelbtas preziden
tu. Jis pareigas pradeda eiti 
šiandien, penktadienį.

MASKVA. — Jau buvo skelb
ta, kad vienas Potmos priver
čiamojo darbo stovyklos kali
nys, rašytojas Aleksandras Gin- 
>f?burgas buvo paskelbęs bado 
streiką. Jis protestavo, nes rusų 
įstaigos buvo uždraudusios jo 
būsimai žmonai jį lankyti ii' at
sisakė jam duoti vedybų leidi
mą. Vėliau prie streiko prisijun
gė penki kiti stovyklos įnamiai. 
' Birželio 11 d. paaiškėjo, kad 
saugumo įstaigos nusileido — 

,jau leidžiama aplankyti Gins- 
i burgą ir būsią leista jam susi
tuokti. Ginsburgas su kitais pen 
kinis bado streikus sustabdė.

mu” ir “priešvalstybiniais” veik
smais. S. m. balandžio 17 d. jis 
perėmė buvusio partijos sekreto
riaus, A. Dubčeko pareigas. 
Teberyški nepasitenkinimo nuo

taikų banga
Visų suvaržymų nepaisant, Če

koslovakijoje šiuo metu vis dar 
ryškus nepasitenkinimas ne tik 
studentų, bet ir darbininkų, in
telektualų, prof. sąjungų ir kitų 
gyventojų sluoksnių tarpe. Nau
jojo režimo kryptis daugeliui ne
patinka. Tačiau to režimo “kon
servatyvieji”, maskviniai atsto
vai, tais reiškiniais perdaug nesi
rūpina.

Krašte tebesant rusų okupaci
jos kariniams daliniams, jie sam
protauja, tai garantuoja, kad bet- 
kokie stambesni nepasitenkini
mo reiškiniai gali būti apvalyti.

Krašte plinta “liberalinių laiš
kų” banga

Praha. —Režimas šiomis die
nomis rimtai susirūpino nauja 
gyventojų nepasitenkinimo ban

juoju Husako režimu, siuntinėja 
tūkstančius laiškų, kurie paten
ka ne tik į privačių piliečių ran-^ 
kas, bet ir į įstaigas, užsienio am
basadas ir kitur.

Laiškuose pabrėžiama: kraš
tas grįžta į senuosius, Novotno 
laikus ar net į Stalino laikmetį, 
kai krašte vyko gyventojų perse
kiojimai, nekaltųjų bylos ir pan.

Partijos dienraštis “Rudė Pra- 
vo”, taip pat gavęs nemažai to
kių laiškų, juos laiko “nuodais 
ir pykčio apraiškomis”. Jis laiš
kų autorius skatina: pasirašyki
te, jei manote, esą teisūs. Nors 
daugelis laiškų anoniminiai, ta
čiau jų dalis su parašais.

Mašinėle spausdinamos liberalų 
kalbos

Daugelyje laiškų skelbiamos 
liberalinių komunistų kalbos, ku
rias atsisako paskelbti režimo 
laikraščiai. Tai daugumoje ma
šinėle parašyti, su daugybe nuo
rašų, ant plono popieriaus,laiš
kai. Manoma, kad jie pasiekia 
daugelį gyventojų sluoksnių, y- 
pač gi jaunimą.

Skelbiamos ne tik kalbos. Laiš
kuose pasirodo ir poezijos gaba
lai, humoras ir kt. Dažnas reiš
kinys pramonės įmonėse - tie 
laiškai viešai skaitomi ir svarsto
mi. Jiems plintant, metalo darbi
ninkų sąjunga kvietė pasipriešin
ti tai nelegaliai, protesto nuotai
kas skelbiančiai “priešo propa
gandai”.

H

Astronautas E. Aldrin, “Apollo 
11” žygio dalyvis, antrasis, liepos 

120 ar 21 d., atsiras mėnulio pa-
ga. Tie gyventojai, nusivylę nau- viršiujo.
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Redaguoja J. š() LIŪNAS,
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VAIKŲ SPORTO ŠVENTĖ
Praeitą šeštadienį Marąuette 

Parko Chicagoje sporto aikštės 
knibždėjo mūsų jaunimu. Šios a- 
pylinkės LB valdybos rūpesčiu 
įvyko vaikų sporto šventė.

Buvo daug jaunimo. Jie visą 
dieną lakstė ir šokinėjo. Žaidė 
krepšinį, tinklinį ir kvadratą. Vi
sa tai patiko ne tik vaikams, bet 
ir jų tėvams. Pastarieji vis ieško
jo vadovų, įdant jiems padėkoti, 
tačiau vadovai buvo labai užim
ti. Vieni nešiojo įrankius, kiti ir 
“karštus šunis” dalino.

Vidurdieniui praėjus, kaip ir 
dera, atvyko svita. Buvo iškil
mingas “olimpiados” atidary
mas, kur kalbėjo įvairūs veįkėjai 
ir rėmėjai. Gerai, kad tokių turi
me.. Kalbinę šventės dalį Al. Bra
zis pradėjo, sugiedodamas him
nus. Paskum kalbėjo: A. Kerelis, 
marąuette Parko LB apyl. pirm., 
kun. J. Borevičius, SJ, LB c.v. at
stovas, ŠALFASS pirm. Alg. Biel
skus. Svečius su jaunimu supa
žindino LB Marąuette Parko 
valdybos narys S. Molis.

Nors oras buvo labai įvairus, 
kaip dalyvių apranga, bet tai ne
sumažino jaunimo entuziazmo. 
To jaunimo buvo net iš Cleve
lando. Dalyvavo ir Lemonto mo
kykliniai vaikai.

Šventės organizatoriai užsitar
navo mūsų visų padėkos ir pa
garbos. Tikimasi, kad tokios

LITUANICA — Wisla 1:0

Praėjusį sekmadienį Lituani- 
ca H. Jenigo įvarčiui išspaudė ne
žymų 1:0 laimėjimą prieš lenkų 
Wisla. Rungtynėms baigiantis 
Wisla beveik išlygino, tik pasku
tiniu momentu V. Linas išnešė 
į tuščius vartus šautą kamuolį. 
Žaidimui labai trukdė grumstuo- 
ta aikštė.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— JAV didmeisteris Samuel 

Reshevsky laimėjo tarptautinį tur 
nyrą Izraely, surinkęs 10 tš. iš 
13 galimų. Antrą vietą pasidali
jo kiti 2 JAV didmeisteriai: Pal 
Benko ir kunigas William Lom- 
bardy, draug su Jugoslavijos did- 
meisteriu Mato Damjanovičiu, su 
rinkę visi trys po 8 taškus. Iš 
Kanados dalyvavo didmeisteris 
Yanofsky, Čekoslovakijos — Ka- 
valek ir kt.

— Spaskis, pralošė 20-ją ma
čo partiją pasaulio čempionui 
Petrosianui, bet sekančią laimė
jo, o kitą sulošė lygiom. Spaskis 
pirmauja 12-10. Jam bereikia pu
sės taško iš likusių 2 partijų, o 
Petrosianui, kad išlaikytų čem 
piono titulą — 2 taškų. Atrodo, 
nebėra ko dvejoti, kad turėsime 
naują pasaulio čempioną.

— Kap. Algis Makaitis grįžo 
iš Vietnamo. Matėsi su Bostono 
Šachmatininkais. Birželio pabai
goje vyksta trejetai mėnesių į

Le Mans Prancūzijoj baigmę pasiekia belgas Ickx ir britas Oliver 24 valandų automašinų lenktynėse.

šventės taps kasmetinė tradicija. 
Tai jau būtų didelis žingsnis pa- 
žangon. Žinoma, vien tik entu
ziazmo ir Zigmo Žiupsnio pastan
gų šventei suruošti ir pravesti 
nepakanka. Reikia visų taikosi 
(šįkart daug žmonių talkininka
vo. pavz. A. Bielskus, J. Bagdo
nas). Tačiau žingsnis žengtas 
neturi būti paliktas Žiupsnio rū
pesčiui. Jei bus talka - bus dar 
gražiau. J.Š.

LITUANICA — MACCABEES

Tuoj po veteranų rungtynių, 
3 vai., Lituanica žais paskutines 
pavasario rato rungtynes prieš 
Maccabees.

O. J. Moody, laimėjo atvirose gol
fo pirmenybėse Houston, Tex., ir 
gavo 30,000 dol.

Fort Meade, Washington, baig
ti karo tarnybą. Žada dalyvauti 
Š.A. Lietuvių pirmenybėse, ku
rios įvyks rugpiūčio 23-24 d., Cle- 
velande. Praeitose Lietuvių pir
menybėse (1967 m.) jis sužaidė 
lygiomis su žymiuoju lietuvių 
meisteriu Povilu Tautvaišu. Ma
kaitis pasidalijo ten trečią vietą.

— Žurnalas Chess Review, bir
želio nr. skelbia, kad R. Sidrys 
laimėjo Postai Class 1967 m. tur
nyrą su 5-1 tš.

— Varšuvos rinktinė praeitą 
savaitę buvo Vilnių, tarpmiesti
nėm rungtynėm: Vilnius-Varšu
va. Lenkijoj šiuo metu iškilo jau
nių meisteris Ježis Levis, laimė
jęs Lenkijos čempiono titulą. Jam 
19 metų. Lugano olimpiadoj Len
kija užėmė 11 vietą. Prieš 5 me
tus, Lietuvos rinktinė viešėjo Len 
Rijoje ir įveikė Varšuvos koman
dą 12,5-7,5.

Kazys Merkis

Detroito Kovo golfininkai su ŠALFAS pirm. A. Bielskum (ketvirtas iš 
eilės).

VETERANAI —RAMS

Šį sekm. Lituanicos vet. ko
manda, sudaryta iš žaidėjų žai- 
džiusių futbolą Kauno, Šančių, 
Kybartų, Šiaulių, Panevėžio, Tel
šių, Linkaičių ir net Varnių ko
mandose žais prieš vokiečių tos 
pačios klasės Rams komandą 
Marąuette Parko aikštėje 1 vai. 
p.p.

GOLFO ŽINIOS
Per porą paskutinių metų, su

sidomėjimas golfu lietuvių tarpe 
išaugo iki tokio taško, kad. gol
fas pasidarė vienas iš populia
riausių sporto šakų. Golfo žaidi
mu domisi jauni ir seni, prade
dą ir patyrę. Susidomėjimo golfu 
matyti ir iš naujai įsisteigusių 
golfo klubų ir prie esamų sporto 
klubų golfo sekcijų; pavyzdžiui 
Chicagos Lietuvių golfo klubas, 
Toronto Aušros ir Vyčio golfo 
sekcijos. Detroito Kovo sek
cija ir paskutiniu laiku Cleve
lando lietuvių golfo klubas. Pa
vieniai golfo mėgėjai randami 
visuose Amerikos ir Kanados vie
tovėse, kur tik gyvena lietuviai.

Pramatydami šios naujos spor
to šakos augimą ŠALFAS sąjun
ga įsteigė Golfo komitetą, kurį 
sudaro pirm. Algis Rugienius iš 
Detroito, Jonas Baris iš Chicagos 
ir Kostas Lukošius iš Toronto. 
Komiteto užduotis: 1) koordi
nuoti golfo veiklą Amerikos iri 
Kanados lietuvių tarpe, 2) plėsti | 
golfo susidomėjimą įsteigiant gol
fo klubus ir prie esamų sporto 
klubų golfo sekcijas, 3) sudary
ti lietuvių gąlfo rinktinę-lošti 
prieš kitataučius, 4) interpre
tuoti golfo taisykles ir jas nusta
tyti, 5) suruošti ŠALFAS sąjun
gos pirmenybes.

Komitetas pageidauja: 1) Vi
sus lietuvių kilmės golfininkus 
stoti į golfo klubus ar sekcijas, 
kur nėra klubų ar sekcijų regis
truotis ŠALFAS S-gos golfo komi
tete 30717 Lund Dr. Warren, 
Mich. 48093, 2) visus golfo klu
bus ir sporto sekcijas rinkti ar 
skirti golfo vadovus ir pristatyti 
juos Golfo komitetui aukščiau 
minėtu adresu, taip pat praneš
ti Golfo Komitetui savo klubo ar 
sekcijos veiklos programas, kad 
komitetas galėtų visą golfo veik
lą koordinuoti.

Komiteto žiniomis birželio ir 
liepos mėnesiais pramatomos se
kančios Lietuvių golfo varžybos:

Birželio 8 d. — Detroite - už
daros varžybos, dalyv. Detroi
to LSK Kovas, ir Clevelando Lie
tuvių golfo klubas, Maple Lane 
Golfo Course.

Birželio 14 ir 15 d. - Tabor 
Farms, Sodus, Mich., Chicagos 
Lietuvių golfo klubo uždaros 
varžybos ir išvyka,

birželio 29 d. — Wasaga, On- 
tario, atviras varžybas ruošia Ka
nados sporto apygarda,

liepos 13 d. —Detroite, užda
ras specialus DLSK Kovo turny
ras, Warren Valley Course,

liepos ^7d. — Detroite, De
troito lietuvių atviras turnyras, 
Rochester Golf Course.

ŠALFAS s-gos 
Golfo komitetas

JUODUKAI UŽPUOLA 
ŽMONES MARQUETTE 

PARKE
Kapų puošimo dienos vkare, 

apie 10 vai. 30 min. Marąuete 
Parko gyventojai Bronius Du
bauskas su žmona išėjo pasivaikš 
čioti. Septyniasdešimtąja gatve 
jie pasiekė Western Avė ir besi
šnekučiuodami grįžo tuo pačiu 
keliu atgal.

Kai jie pasiekė Maplevvood 
Avė. kampą, staiga iš kažkur at-

Californijos universiteto beisbolo ko.manda vieši Japonijoj, atlikdama 
trijų savaičių geros valios kelionę, čia matyti viena japonietė, priimanti 
svečius ir besimokanti mušti kamuolį.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE G1FT PARCEL SERV. 
2608 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 69th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

MILFORDO GATVES 
ELEGIJOS

JONAS AISTIS
Visa 200 psl. knyga suskirs

tyta į 6 skyrius, kuriuose au
torius dalinasi su skaitytojais 
savo mintimis. Jis aptaria lie
tuvių nuotaikas savo tautai, 
bendruomenės problemas, atspa
rą svetimai įtakai, savęs per di
delį liaupsinimą ar nuvertini
mą, poziciją ir opoziciją ir, pa
remdamas savo mintis pasakoji
mais, anekdotais ar tikrais atsi
tikimais su pavardėmis ir dato
mis, prieina vistik išvados, kad 
“... mano tauta... gyvens,., kles
tės per amžius...”

Tai knyga, kuri verčia susi
mąstyti ir drauge patenkina 
švelniuosius jausmus savo ly
riškomis nuotaikomis.

Knygos kaina 2.50 dol., gau
nama DRAUGE. Prie knygos 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

sirado trys Juodukai po maždaug 
17-19 metų iamžiaus ir puolė ra
miai einančius Dubauskus. Bro
niui Dubauskui iš užpakalio 
smogė į sprandą ir tas be są
monės sukrito vietoje, o Dubaus-

1 kienę partrenkė ant žemės, suža- 
i lodami ranką.
’ Kiek atsipeikėjęs, B. Bubaus- 
kas griebė jį užgulusį juoduką 
ir bandė gintis. Bet juodukas bu
vo į jo nugarą įrėmęs peilį ir įsa
kė nejudėti, nes bus paplautas.

Iš Dubauskų užpuolėjai atėmė 
pinigines su dokumentais, žmo
nos rankinuką ir iš viso apie
70 dol.

Dubauskienė išsigandusi pra
dėjo šaukti pagalgos. Išgirdę 
šauksmą į įvykio vietą pradėjo 
bėgti vaikai. Tuo metu juodukai 
paliko savo aukas ir skubiai neš
dinosi į viduryje bloko stovėjusią 
atdarą mašiną, kurioje laukė ket
virtas juodukas.

Susigrūdę į mašiną, neuždeg
dami šviesų, visu greičiu užpuo
likai nuvažiavo 69 gatvės link.

Tik sekančią dieną žmonės su
rado išmestus Dubauskų daik
tus- piniginę su dokumentais, tik 
be vairavimo leidimo, prie 69 ir 
Western Avė ir žmonos rankinu
ką prie Wolcott Avė.

Marąuette Parke užpuldinėji
mų pasitaiko ir daugiau. Tas gy
ventojam kelia nerimo.

Jurgis Janušaitis

PAGALBA BIAFRIEČIAMS
Iš Freiburgo pranešama, kad 

jungtinės katalikų ir protestantų 
artimo globos organizacijos iki 
birželio mėn. pradžios kenčian
tiems Biafros krašto gyventojam 
padėti suorganizavo virš 2.500 
transportinių lėktuvų skridimų iš 
Sao Tome salos j Uli aerodromą 
Biafroje. Kasdien pervežama virš 
20 tonų maisto ir vaistų, aprūpi
nant 1,200 pirmosios pagalbos 
centrų ir taip apsaugant Virš du 
milijonus gyventojų nuo alkio ir 
mirties.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kaadlen 10—12 vai. lr 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dlenį uždaryta. Ligoniai priimami bu.įtarus.

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

Rezld. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin. Illinois
Ofisas 3148 Weet 68rd Street

Tel.: PRoepect 8-1717 
Rezld.: 3241 VVest 66th Plaoe 

Tel.: REpublio 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čix)S lr Callfornla 

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

Trečiad. tr kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 476-4042

Resld tel VVAIbrook &-S04N

| ,he litruanian 5-9500 I
£ 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. ____________— S

| Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Hhno^o^ g' per yr. in cook COuntries. S
year outside Cook County, $ • ~ 5

Prenumerata:
Cook County. Dlinois 
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

U metų 
9.00 
8.00 
9.50

mėn. 1 men- 
5.00 2.00
4.50 1.75
5.50 2.25

S • Redakcija sbaipsnius tai 
5 so savo nuožiūra. Nesunau- 
S dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
£ turinj neatsako Skalbimų 
S kainos prisiunčiamos gavus 
S prašymus; prašymus ■ -----

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

Tel. ofiso HE 4-5810, rez 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest iilst Street
Valandos: antradieniais, peinctadle- 

nals 2—8 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street 
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. lr 
■cetv. 1—4 lr 7—9; antrad. Ir penk

tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-0000
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
0440 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija tr moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė.. VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fl A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 lkl 3 vai. lr nuo B lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 tkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

lflso Ir buto tel. OLymplo 2-138.
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS m CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — HEllanee 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

8925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta. ________________
Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir G—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCD1KIU IR VAIKU LIGŲ 
S^ECIALIST®

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad ketvlrt lr penki 
nuo 11 vai. Iki l vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p šeštad
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. BE 7-1168
Rez. tel. 230-2010

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal siiBltarlmą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 6__ 8 vai
antra lr penkt. 1—4 vai. 

PriimlnSJa tik susitarus.

• Redakcija dirba kasdien
8:30 _ 4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00.

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius i? 
‘‘contact lenses“.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PK 6-7800; Namu 925-7601

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef, 423 - 2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. u 
poruktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. lr 
šeštad. 8 v. r. iki S v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc 1
Priima ligonius tiktai susitarus — 
______ _______ (By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
(NKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: antrad nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730 

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, IU.

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 830-1071

 Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
Adresas: 4255 VV. 63rd Streel

Ofiso tel, HEllanee 5-4410 
Rez. Gllovehtl] 6-0617

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 v 
lkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vai 
antr lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p 
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURl 

Bendra praktika lr clilrurgl 2750 W. 71st Streo?
Telefonas — 925-8296 

Valandos: 2—8 v. penktad. 1 
v. r.. 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždi

Rezld. tel. 1VA 5-3000

DR. VYT. TAURAS
n^JPYTOJAS m CHIRURG. 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTI

IiIGOS
Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th ! 

^'i P^8Peot 8-1228
PP*° • Pirm., antr., Treč

? T sXd2 2kl4* ‘r *
laiku suMUrtma P°Plet *P
Of. Tel. HE 4-2123, Namų Gi 8-6

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

PriimlnSJa ligonius tik susitart]
Vai. 2—4 P. p lr B——S 

Trečiad. Ir šeštad užd.

Tel. PRospect 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA [R CHIRURGE 

Viii 66i48 S°’ A,ba“y Vvenue
Et St. rršdeštakdetVį 6r8 r

br kitu laiku p^ald,uŽlm<rlmPąPl,>

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

0R. F. C. WINSKUNAS
GYDJ^°JwS CHIRURGAS

™, r?,”;,“-;
TreC. ir pairol „iiHitju-lmi,*

Ofiso lel. 767-2141. Namų 636-4856

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road 
®e*tadlenlau ilT ^. ^pl.t



Laikas paklausti —

KUR EINA AMERIKA
Mes, kurie matėme Sovietų 

Rusiją laužant iškilmingai pri
imtas ir pasirašytas sutartis 
su laisva ir nepriklausoma Lie 
tuvos valstybe ir matėme ka
riškomis jėgomis ją okupuo
jant, kurie pergyvenome žiau
rios okupacijos kančias kalė
jimuose, vergų darbo stovyk
lose Sibire ir kituose tolimuo
se Rusijos kraštuose, kurie ste 
bėjome baisiuosius trėmimus, 
moterų ir vaikų ašaras, pasi
dairę po šio krašto, kuriame 
dabar gyvename, politikos lau 
kus ir pamatę, kokia linkme 
norima pakreipti užsienio ir 
net krašto vidaus politiką, ga
lime paklausti: “Quo vadis, A- 
merica ?

Mes, kurie laibai gerai dar 
atsimename, prie ko privedė 
susitarimai su Sovietų Rusijos 
diktatorium Stalinu Jaltoje ir 
baiminomės, kad tuose susita
rimuose yra daromos didelės 
Sovietams nuolaidos ir, kiek tų 
laikų sąlygos leido, įspėjome 
prezidentą Rooseveltą nedary
ti sutarčių ir nuolaidų su So
vietais, nes jie sutarčių nevyk
do ir vėliau stebėjome, kaip 
žiauriai buvo laužomos visos 
sutartys su Maskvos despo
tais ir, matydami, kad šiandien 
ir vėl brendama į tas pačias 
klaidas, kurios yrą įklampinu
sios didesnę pasaulio dalį į ne
išbrendamas balas, galime su
šukti; “Quo vadis, America!”

*
Mes, kurie dar atsimename 

caro valdžios laikus Rusiioie, 
kai jos universitetuose ir kito
se mokslo įstaigose įsigyveno 
ateistinė dvasia profesorių, 
mokvtojų, studentų tarpe ir a- 
kademikų tarpe stiprėjo revo
liucinės, anarchistinės nuota’- 
kos, pagimdžiusios bolševizmo 
bei komunizmu, .sąjūdžius, ir 
gerai žinome prie ko jie pri
vedė ne tik Rusiją, bet ir di
delę pasaulio dalį, šiandien ste
bime, kad beveik tuo pačiu ke
bu pradeda eiti šio krašto švie 
timo institucijos kurių profe
sūrose įsigyvena ateistihė ir 
revoliucinė dvasia, kuria už
krečiama ir studentija, suke
lianti universitetuose demon
stracijas, net kruvnas riau
šes, negalime tylėti.

Kai aukščiausiasis Jungtinių 
Amerikos Valstybių teismas 
savo nuosprendžiais draudžia 
maldą mokyklose ir teigia, kad 
v'er tik Dievo vardo suminėji- 
mas jose jau yra prieškonsti- 
tucinis nusikaltimas, kai kraš
to teismuose dažnu atveju da
romos nuolaidos įvairios rū
šies nusikaltėliams, kai nusi
kaltėlis per vienas duris įve
damas į kalėjimą, o per kitas 
duris išleidžiamas laisvėn, kai 
policininko variai daug kur 
pasidarė keiks nažodžiu. kai 
jis baudžiamas dėl palaikymo 
tvarkos bei jos atstatymo riau 
šių metu, kai į policininko nu
žudymą, jam einant tvarkai 
palaikyti pareigas, nebekreipia 
ma dėmesio, nebereiškiama 
jam pagarbos ir padėkos už 
gyvybės praradimą palaikant 
tvarką, kai ne tik didmiesčių, 
bet ir mažesnių miestų gatvė
mis naktį, vakare ar net ir die
nos metu nebesaugu vaikščioti 
ir važinėti viešomis susisieki
mo priemonėmis, iau laikas y- 
ra erarsiai šūktelti, kur eina 
Amerika.

*
Kai didžioji spauda su labai 

maža išimtimi, televizija ir ra- 
diias dažnai, atrodo, visai są
moninamai daugiau skiria vie
tos ir laiko riaušininkams gat

vėse ir universitetuose, negu 
geriems gyvenimo r eiškin i a ms, 
negu veiklai tų studentų, ku
rie siekia atremti besireiškian
tį blogį mokslo institucijose, 
kai kai kurie spaudos vadina
mieji kolumnistai ai- televizi
jos bei radijo komentatoriai 
dažnai su pašaipa atsiliepia a- 
pie drausmės ir tvankos palai
kytojus, o iškelia ar net pa
giria revoliucinius ir teroristi
nius veiksmus — Amerikos vė 
liavos deginimą, į rekrut avimo 
karo tarnybai būstines įsiver
žimą, laikas paklausti, ar tei
singą kelią pasirinko Ameri
ka.

Kai ne tik komunistų su
kurstyti riaušininkai protestuo 
ja prieš karą Vietname, bet 
jų akciją paremia ir kai kuri 
spauda, radijas ir televizija, 
kai jų pusėn palinksta net se
natoriai (Fulbright, Kennedy. 
McGovem ir kiti) savo neiš
mintinga, tendencinga ir pavo
jinga vyriausybės kritika, de
magogiškomis kalbomis kon
grese ir universitetuose (moks 
lo baigimo iškilmėse netiesio
giniai kursto jaunimą dar prie 
didesnių demonstracijų prieš 
JAV karo žygius, tikrai yra 
reikalinga rimtai susirūpinti.

Senatoriai ir kongresmenai 
turėtų žinoti, kad ištraukti ka
ro jėgos iš Vietnamo reikštu 
užleisti komunistams ne tik 
Vietnamo, bet visos pietryti
nės Azijos ir būtų artmima ? 
prieš jėgų prie Amerikos pa
kraščių. Jie turėtų žinoti, jei 
to ligšiol nežinojo, Lenino pa
liktą komunizmui “testamen
tą” — siekti užkariauti Ame
rika per Aziia. To komunistai 
siekia. Ir todėl sabotuoti, bet 
kokiu būdu trukdai amerikie
čiu karo žvalus Vietname yra. 
lygu valstybės išdavimui.

*
Jei prez. Nixonas bus pa

veiktas prosovietinės akcijos 
krašto viduje, jei jis pasitari
muose dėl taikos bus tain nuo
laidus komunistams, kaip bu
vo nuolaidus prez. Roosevel- 
tas. jei jis sutiks įleisti komu
nistus i Pietų Vietnamo koali
cinę vyriausybe, težino, kad 
su la ku komunistai viską pa
siims, kaip po antrojo pasau
linio karo įvyko Lenkijoje ir 
visoje centrinėje ir rytų Eu
ropoje. tain pat Kinijoje, kur 
komunistai suniekino įėjusius 
koalicijon demokratijų atsto
vus ir. panaudodami fizinę jė
gą. juos pašalino.

Šiuo metu Amerikoje veda-

STUDENTU RIAUŠIŲ PRIEŽASTYS
Riaušes — sugedusios visuomenės padarinys

Nuo vieno pasaulio krašto iki 
kito, visur matome besiaučiančią 
“ateities bangą”. Sąmyšis yra 
daug platesnis ir gilesnis kaip 
kad rodo studentų riaušės. Jau
čiama, kad kažkas yra netvarko
je su visuomene, kuri pradeda for
muotis technologijos amžiuje.

Jeigu paimsime JAV, čia mato
me negrų maištavimą, studentų 
protestus dėl Vietnamo bei nau
joki} ėmimo ir jų riaušes. Mato
me vis didėjantį nusivylimą per
tekliaus vaisiais ir gilų nepasiten
kinimą dėl nerimo, palietusio 
bažnyčias, universitetus ir politi
ką.

Pereitą pavasarį studentų ir 
darbininkų riaušės Paryžiuje vos 
neišmetė iš balno gen. De Gau- 
llį. Nesutarimai komunistų pa
saulyje baigėsi Čekoslovakijos in
vazija, kuri gali būti Rusijos im
perijos Rytų Europoje subyrėjimo 
ženklu.

pinti ir visko pertekę. Kiti galvo 
ja, kad studentų nesiskaitymas 
su įstatymais, tvarka ir dorove, o 
taip pat pasinešimas i smurtą, 
jų pateisinimas LSD ir sexo yra 
neleistini. Dar kiti įtaria komu
nistų ir Juodosios jėgos suokalbį. 
FBI direktorius Hooveris tvirtina, 
kad studentų riaušes didėle dali
mi inspiruoja komunistai, norė
dami sugriauti demokratinę Ame
rikos santvarką.

Nepasitenkinimo pasireiškimas
Tikrumoje gi, rašo prof. S. 

reikia viską sugriauti . Daugelis Commager, studentų riaušės yra 
ne pradinės nuodėmės išraiška

P. GAUČYS

Generacijų plyšys
Tačiau nūdien gal daugiausia 

rūpesčių kelia studentai, kurie rei
kalauja daugiau įtakos visuome
nėje, kurioje jie gyvena. Taip 
pat visur galime girdėti nu
siskundimų dėl generacijų ply
šio, kuris, atrodo, plečiasi tarp 
jaunimo ir senimo. Studentai 
(Europoje ir JAV) dabar skelbia 
Mao Tse Tungo doktriną, einant 
kuria “Prieš pradedant statyti,

studentų atmeta “buržuazines 
vertybes,” biurokratizmą ir jo rei
kalavimus, kad studentai būtų 
paruošti gerais tarnautojais kaž
kokiai milžiniškai organizacijai.

Visi jaučiame, kad ir Amerika 
su visa savo medžiagine galybe 
ir ištekliais negali ilgai pakęsti 
dabartinių riaušių universitetuo-

ir ne sąmokslo išdava, o nepap
rastai stiprus ir pavėluotas nepa
sitenkinimo, išsakymas, kuris rū
go per ilgą metų eilę ir dabar 
viešumon iškilo su Vietnamo ka
ru.

IZRAELIS GREITO KARO 
NEPRAMATO

Arabams nenorint tartis, jis pasiruošęs visokioms 
galimybėms

ST. DAUNYS

Vakarų Europos ir Amerikos 
spaudoje girdisi būkštavimų, 
kad Egipto Nasseris dar šią va-

baimė slegianti ir Jordaną.
Palikęs pasaulinį komunistinį

suvažiavimą Maskvoje A. Gro-
sarą ar rudenį galįs pradėti nau- myko atvykęs j Egiptą patarti

se. Jaučiamas įsitikinimas, kad 
Dauge 10 ekspertų manymu, i Amerįka gali veiksmingiau tą pro 

dabartiniu metu vystosi sąmyšio blemą spręsti tik baigusi karą 
ir abejonių laikotarpis, kokio li
gi šiol nebuvo išgyvenusios ta
riamai stiprios ir pastovios tau
tos. Pramatoma, kad to pasėkoje 
ateisianti nerimo banga, kuri su- 
kelsianti dar didesnį smurtą ir 
riaušes. Klausinėjami ekspertai 
įvairiai atsako. Jų manymu, vis 
didėjanti gerovė, apimanti pla
čias mases, sudaro didžiausią to 
sukūrio priežastį. Pavyzdžiui, Pra 
ncūzijojje ir kitose šalyse, kur

Pirmiausia, tai esąs maištas 
prieš pasenusią nuomonę, kad u- 
niversitetas studentams atstoja 
tėvus. Pagal ligšiolinę praktiką, 

, . . universitetai studentus traktuoja
Vietname, kai jam išleidžiamas | l<ajp aukštesniųjų mokyklų mo
lėšas bus galima panaudoti vi
daus gerovei.

kinius. Studentai priešinasi to
kiam elgesiui ir atmeta tėvišką

studentų riaušių priežasčių yra 
įvairių nuomonių. Taip, pvz., 
Amherst College istorikas prof. 
H. Steele Commager mano, kad 
Amerikos studentų maištavi
mams esąs būdingas idealizmas 
ir smurtas. Taip esą todėl, kad 

automobilių judėjimas užtvindė maištas keliamas ne tiek dėl aka-

Kaip minėjome, dėl Amerikos universitetų vaidmenį, lygiai kaip

gatves ir kur televizorius stovi ir 
pas vargingiausius darbininkus, 
žmonės vis labiau pamėgsta gero
vę ir jos vis daugiau nori.

Anglų darbininkai vis labiau 
šiaušiasi prieš darbiečių valdžią 
dėl jos spalvuotų imigrantų įsilei
dimo į Angliją, nes jie atima lai
mėjimus, atsiektus per ilgą me
tų eilę ir mažina jų uždarbį, siau
rina medicinos pagalbą, pigių na-

deminių, kiek viešųjų skriaudų, 
ne tiek prieš neteisybę ir pries
paudą, kiek prieš valdžią, tradi
cijas ir pasitenkinimą. Su juo sie
jasi visuomenės nepritarimas, ku
ris irgi yra iracionalus ir gali bū
ti dar pavojingesnis. Visuomenei, 
lygiai kaip ir universitetams, stu
dentų maištas yra trauminis pa
tyrimas ir visuomenės reagavimas 
į jį taip pat yra jausminis, kaip

mų statybą ir laisvalaikio pra- ir studentų rejagavimas į univer-
mogas.

JAV, turtingiausioje pasaulio 
šalyje, ta pati srovė vystosi neg
rų tarpe. Ekspertų užtikrinimu, 
negrų nerimas kyląs iš laukimo, 
susidariusio naujų laimėjimų pa
sėkoje.

roanatomijos prof. dr. F. Tinley tvir
tina, kad žmogaus kraujo ląstelės 
visiškai naujai pasikeičia per 28 die
nas. Kasmet net apie 98 procentus 
viso žmogaus organizmo susidaro iŠ 
naujų ląstelių. Normaliai veikian
ti širdis per parą suplaka 103,680 
kartų, gi per visą gyvenimą žmo
gaus širdis gali suplakti net apie 
tris bilijonus kartų. Nėra pasauly
je nė pačios tobuliausios mašinos,

sitetų apsileldhrną.
Daugelis laiko studentus nedė

kingais, nes jie esą viskuo aprū-

jie atmeta valdžios organų įsibro
vimą į jų kiemus (campus). Jie 
atmeta universitetų alkoholinių 
gėralų, sexo, narkotikų ir priva- 
tiškumo draudžiančius ar apri
bojančius potvarkius.

Antra, studentai šiaušiasi prieš 
didumą: dideli universitetai stu
dentą paverčia komputeriuotu 
numeriu, neleidžia jam prieiti 
prie profesorių ar netgi prie sa
vo kolegų studentų, susilpnina, 
užuot sustiprinę, jo individualu
mo pajutimą ir grasina jį pavers
ti nuolankiu “Naujojo narsaus 
pasaulio nariu”. Jie maištauja 
prieš universitetą, kuris ima jo '• 
(ar jo tėvų) pinigus, bet kuris 
juos verčia mokytis pas paskuti
nio kurso studentus ir gyventi 
bendrabučiuose ir juos supančio
ja įvairiausiom taisyklėm bei 
draudimais.

, v , kuri galėtų tiek ilgai ir tiek daugma d'delė pronaeanda uz ka- .. , ® . ...... x. • x j ' dirbti be remonto. Širdis tun paje-rinių jėgų mažinimą, už suda
rymą nusiginklavimo sutarčių 
su Sovietais ir kitais kemunis- 
niais kraštais. Tr tai yra ne 
kieno kito, bet Maskvos ir Pe
kino noras, kad Amerika nu
siginkluotų ir tuo sumenkintų 
savo saugumą, kuomet komu
nistinis pasaulis tikrai paju
dėtų nusiginklavimo kryptimi. 
Ką tai reikštų Amerikos sau
gumui, nereikia ir klausti 

Todėl, tą visa matydami ne
būkime tyliais stebi tojais bet 
garsiai šaukime, kuriuo keliu 
eina Amerika Ne tik šauki 
me, bet ir dirbkime, ar atsi
liepkime į neišmintingus ir pa
vojingus krašto saugum ii veik 
smtis, ar jie būtų susiję su vi
su trijų valdžios šakų ar su 
snaudos. televizi 103. mokslo 
institucijų, darbininku orga
nizacijų ar kitų šąjūdžių pa
vojingais užmojais. Mūsų bal
sas ir veikla te prisideda prie 
stiprinimo krašto saugumo, 
prie jo apsaugojimo nuo ko
munizmo pavojų. L. šimutis

gumą reikale net patį save susire
montuoti.

Čia suminėta tik viena kita įvai 
rybė, bet šios knygos skaitytojas ras' 
joje daug naudingų sveikatos pata
rimų ir net receptų kaip maitin
tis, kad galėtų savo svorį sunor- 
įnuoti. J. Daugi.

David Eisenhower (kairėj) prez.. Nixono žentas ir šen. Roman Hruska 
VVashingtone, kur Eisenhower teisių komitete atliks’ vasaros praktiką. 
Senatorius yra to komiteto narys. Eisenhower gaus per savaitę apie’ 
80 dol. atlyginimo.

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

Spaudoj ir gyvenime

JEI DOMITĖS SAVO SVEIKATA
Tarp įdomių ir naudingų svei-tik širdies, bet ir apskritai visais 

katos klausimais knygų yra priešsveikatos reikalais, ypač atsižvelgda- 
keletą mėnesių kišenine laida išė-mas j maitinimosi tvarkymą, 
jusi J. X. Loughrano “Ninęty Days Knyga parašyta ne tik praktiškai, 
to a Better Heart”. Veikalas teikiabet ir patraukliai — duoda eilę įdo-

R. RASLAVIČIENfi 
Pirmoji išvyka

Prie viešbučio jau laukia automobilis. Važiuojam 
į agentūrą finansinių reikalų tvarkyti. Čia visi labai 
malonūs, visi išmokę mano pavardę, net taisyklingai ją 
ištaria, ir spaudžia ranką lyg senai pažįstamai. Paaiš
kėja, kad tuoj važiuojam į Nakuru, į flamingų karali
ją. O aš dar be pusryčių, svarbiausia — be kavos. Visi 
sujuda. Tuoj skambina telefonu, ir už penkių minu
čių pro duris įžygiuoja kelneris su padėklu rankose, ant 
kurio kava ir pyragaičiai. Aš sužavėta, o visi kiti paten
kinti ir šypsosi rodydami baltus dantis. Afrika atrodo 
tokia draugiška ir maloni, kad pasijuntu lyg tarp savų.

ją karinį žygį prieš Izraelį. Sovie 
tų Rusijos užs. reik. ministerio A. 
Gromyko kelionė į Egiptą, Izra
elio ministerės pirmininkės G. 
Meir skrydis į Londoną ir Sovie
tų Rusijos ambasadoriaus Wa- 
shingtone A. F. Dobrynino iš
kvietimas į Maskvą siejami su 
bręstančia nauja krize Art Ry
tuose. Beveik tuo pačiu metu 
Maskvos spauda paskelbė, kad 
šį rudenį j Egiptą grįžta 300 
Egipto lakūnų, kurie Sovietų Ru
sijoje buvo paruošti valdyti pa
čius moderniausius sovietinius 
lėktuvus.

Kariniai stebėtojai Europoje ir 
Amerikoje betgi netiki, kad Nas
seris pradėtų neapgalvotą karinę

Nasseriui nesikarščiuot ir palan
kiai pažiūrėti į keturių didžiųjų 
pastangas taikai Art. Rytuose iš
saugoti. Izraelio premjerė atvyku
si į Londoną veikti Angliją ir 
.Ameriką, kad keturi didieji ne
priimtų Izraeliui nepriimtinų 
sprendimų ar siūlymų. G. Meir 
pareiškė, kad Izraelis nepriims 
keturių didžiųjų sprendimo, ku
riame dalyvauja Sovietų Rusija, 
nes 1967 m. kare “kiekvieną Iz
raelio sūnų nužudė sovietiniai 
ginklai”.

Keturi didieji — Amerika, So
vietų Rusija, Anglija ir Prancū
zija — pasitarimus pradėjo pava
sario pradžioje New Yorke. Ne
seniai buvo rašyta, kad laikinis

avantiūrą, kuri baigtųsi ne tik i susitarimas taikai Art. Rytuose
Egipto pralaimėjimu, bet ir ga
limu valdžios praradimu. Egip
tas esąs gerai apginkluotas, pa
jėgesnis kaip 1967 metais, bet 
dar nepajėgus Izraeliui nugalėti. 
Turįs kantriai laukti dar keletą 
metų. Šiuo metu Egiptui nepa
dėtų Sirija, bijodama karinio per
versmo krašto viduje. Panaši

Trečia, studentai protestuoja 
prieš tai, kas jiems atrodo moky-

išlaikyti visai arti. Amerikos at
stovas pasiūlė laikinį susitarimą 
pasirašyti, kad jo būtų laikoma
si, iki bus pasiektas galutinis su
sitarimas. Sovietai pasirašyti at
sisakė. Anglas priminė, jog tai 
gali reikšti, kad sovietai nori il
gų derybų, o per ilgą laikotarpį 
nesunku pamiršti ir tai, kas da
bar sutarta.

Sovietai užsispyrę reikalauja, 
kad Izraelis pasitrauktų iš 1967

mo nereikalingi dalykai, dažniau- m' kare užimtų arabiškų terito
rijų. Izraelis jas nori pasilaikyti. 
Manoma, kad Izraelio geologai

šia pateisinami tradicijos, įpročio, 
profesorių patogumo, ar kas dar 
blogiau, tariamais biznio visuo
menės ir valdžios reikalavimais, 
kuriems studentai nenori paklus
ti.

Studentų naudai, rašo prof. 
Commager,• reikia pažymėti, kad 
juos labiau neramina viešosios 
nei akademinės negerovės; juos 
labiausia atitolina nuo universi
teto ne jo trukumai kaip moky
mo įstaigos, bet kaip viešosios įs
taigos, jo dorovinis bukumas. Jie 
yra įsitikinę, kad universitetai esą 
atsakingi už susidariusią tokią 
nelygybę. Su didžiausiu užsispy
rimu jie reikalauja atitaisyti pra
eities klaidas, dvigubai daugiau i 
priiminėti juodųjų studentų, jiem : 
teikti specialią globą ir pašalpą, 
ypatingas privilegijas ir galią. Jie 
nesupranta, kad tai yra savotiš
kas rasizmas, kad savo aistroje 
negrams atiduoti kas pridera, jie 
užmiršta kitas mūsų visuomenės 
apleistas aukas. Jie gėdijasi, kad 
didieji miestų universitetai yra 
patenkinti vykdomu savo užda
viniu ir nieko negalvoja apie sa
vo kaimynus ir reikalauja univer
sitetus išeiti iš savo uždarumo 
ir aktyviai rūpintis negrų lindy
nių panaikinimu, jų mokyklų pa- 
gerinimu ir Lt.

Jie nepasitiki ne tik universi
tetais, bet ir profesoriais, kurie 
esą už gerą algą, galią ir pres-
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Sinajaus dykumoje giliai po 
žeme aptiko vandens. O tai reik
štų, kad kada nors Sinajaus dy
kuma virs žydinčiu sodu.

Izraelis reikalauja tiesioginių 
derybų su arabais, nes tai būtų 
jam naudinga. Izraelis tada da
rytų teritorinių nuolaidų, bet 
arabai tokių derybų nenori.

Izraelio .min. pirm. Goldą Meir dėl 
neramumų Viduriniuose Rytuose 
kaltina Sovietų Sąjungą, kuri kur
stanti arabus. Ji tai pareiškė so
cialistų kongrese Anglijoj.

anga. Langų nėra, o jei kur yra, užkalti lentomis ar 
skarda. Aplink raudona žemė, tarpais visai plika ar ap
augusi žolės stagarais. Kiek toliau žalios kavos plantaci
jos. Kelio pakraščiais kažkur eina žmonės. Atrodo be 
tikslo, tik eina, nes aplinkui nieko nėra, vien tušti lau
kai. Kelias dulka, volkswagenas šokinėja per duobes, o 
aš laikausi įsikibusi į sėdynę ir vis klausinėju gidą, 
kas čia? kodėl taip? Jis mielai atsako ir atsisukęs į mane 
aiškina, o priešais vingiuojąs! kelias ir atrodo išlėksim

kojų pakabintas vištas. Atrodo, kad negyvos, bet matau 
kaip juda, tik gal apsvaigusios nuo nepaprastos padė
ties. Moterys ant galvų nešasi didžiulius krepšius, kurie 
lyg prilipę. Tik ąsočius rankomis prilaiko.

Kelias, kuriuo važiuojam, laikomas labai geru, 
nors duobių ir netrūksta. Jį ištiesė po II-jo pasaulinio 
karo italų belaisviai. Bet, atrodo, jau laikas trečiam ka

rui ir naujiems belaisviams...
Važiuojam kalno pakraščiu. Čia viskas žalia ir au-

į kupstais nusėtą pievą. Ten ganosi karvės, ožkos ir ga medžiai aukštais kamienais. Tarp jų mažytė gražutė 
avys, o per jų odą kyšo kaulai. Kur gi priės, jei vis- koplytėlė su kryžium ant viršaus. Žmonės į ją netelpa,
kas, kas kadaise gal ir buvo žalia, išdžiūvę.

Važiuojam p>er kaimelį. Pakrašty lyg barakas su
kryžium. Tur būt, bažnyčia. Aplinkui būrys žmonių. 
Vieni apskurę, įvairiaspalviais lopais kelnėmis, kiti net 
baltais marškiniais ir su kaklaraiščiais. Moterys ryškio
mis suknelėmis, apsirišusios galvas skarelėmis ir taip 
jas susiveržusios, kad nė plaukiukas neišlenda. Tik pa
skiau supratau kodėl — jų galvos plikai nuskustos. To
kia jau mada. Daugelis jų ant nugaros nešasi vaiką. Jis 
skara taip pririštas, kad tik galvytė kyšo. Bet, tur būt,

I Nakuru važiuojam keturiese ir gidas — šoferis, jaučiasi patogiai, nes nerėkia.
Mūsų volksvvagenas — autobusiukas mauna gatvė
mis lyg jos būtų tuščios. Svarbiausia — važiuoja kaire 
puse ir, kai. matau priešais kitą atvažiuojant, kiekvieną 
kartą sulaikau kvapą. Žmonės eina pamažu, mašinai

Juo toliau, juo vargingesnė aplinka. Atskirų namu
kų, nebematyti, jie sugrūsti krūvomis, lyg sumesti į vie
ną vietą be jokios tvarkos. Daugelis jų suremti iš ply
tų ir molio, tokie sukrypę, nelygūs arba apskritos pa-

atvažiuojant net nepagreitina žingsnio, ir man atrodo, šiūrės žolės stogais. Nei langų, nei kaminų, Aplinkui 
kad kiekvienam turim ant kulnų užvažiuoti. Už mies- r laksto pusplikiai vaikai ir stoviniuoja paklodėmis susi- 
to pasibaigia greičio riba, kurios, mano manymu, nie- supę vyrai. Pakeliui žmonės būreliais laukia autobusų.

____  ____ _ ___ ___ . kas nesilaiko, ir čia jau skriste skrendam. Kelias apsta- j Daugiausia vyrai. Visų veidai rimti ir nuobodūs,. lyg
naudingų praktiškų patarimų nemybių. Pvz. Cdiumbijos univ. neu-tytas lūšnomis, o pro jų praviras duris matyti tamsi ' gyvenimas būtų jau tikrai įgrisęs. Rankose jie laiko už

todėl daugelis stovi ar klūpo lauke. Aplinkos žalumoje 
išsiskiria ryškūs moterų sijonai ir vyrų basos blauzdos, 
kyšančios iš po plosčių. Mados čia įvairios.

Pakalnė leidžiasi į Rift slėnį. Tai didžiulė dauba 
retais medžiais, kurie atrodo kaip aukštyn kojom įsmeig
tos šluotos, tiesiai nuplautais stagarais.

Aš bijau kalbinti mūsų šoferį, nes pakalnė labai 
stati. Bet po truputį, kur saugesnė aplinka, vis klausinė
ju. Kenyos žmonės daugiausia katalikai, nors yra pro
testantų ir kitų religijų. Verčiasi žemės ūkiu. Neturtin
gieji, susimetę į būrius, perka didesnį žemės sklypą ir jį 
tarpusavyje pasidalina. Todėl gyvena kaimais. Kaimas 
nuo kaimo kartais būna labai toli. Turtingesnieji turi 
didelius žemės plotus, apie kuriuos, susimetę mažutė
se lūšnose, gyvena ten dirbą samdiniai. Kavos ar cuk
raus plantacijos daugiausia priklauso europiečiams, ku
rie patys gyvena kur mieste, ir į plantacijas tik retkar
čiais teatvažiuoja.

(Bus daugiau)



1_________DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. birželio m. 20 d.

KOKIA TURĖTŲ BŪTI 

LITUANISTINĖ MOKYKLA

Nauji įtaigojimai ir bandymai lit- mokyklose 

PRANAS RAZMINAS

Laikas nuo laiko papučia nau
ji vėjai į lietuviškojo gyvenimo 
sritis. Jie neaplenkia ir lituanis
tinio švietimo. Kartais nauji su
manymai perankstyvi, kartais 
pavėluoti, kartais jie būtini, kar 
tais dirbtinai sumanyti, tarsi 
neturint aktualesnių idėjų. Sa
kysim,sumanyti mokytojams 
diplomai, neturi jokios vertės, 
klaidinančiu turiniu ir nevyku
siu apipavidalinimu. Kažkas 
juos palygino su vaikų žaislais. 
Lituanistinės mokyklos visaip 
stengiasi, kad jaunuoliai, jas 
lankydami, įsigytų daugiausia 
žinių, kurios jiems padėtų išlikti 
gerais lietuviais. Tam reikalui 
nesigailima nei pinigų, nei lai
ko, nei kitų pastangų, kurių pa
reikalauja mokymo bei auklėji
mo vyksmas.

Ieškojimų ir bandymų naujų 
kelių netrūksta. Dažniausiai nu
sižiūrima į to krašto, kuriame 
gyvenama, metodinius bandy
mus ir juos norima savajam 
reikalui panaudoti. Gera būtų, 
jei tie naujumai tiktų mūsų 
lit. mokyklų susiformavusiai y- 
patingai situacijai. Tačiau taip 
nėra.

Beskyrinė sistema
Paskutiniuoju metu Antanas 

Rinkūnas lituanistinių mokyklų 
mokytojus supažindino su nau
jausia mokymo sistemos krypti
mi. Jis savo mintis formuluoja , 
taip: “Beskyrinė sistema, kaip 
individualinio ir kolektyvinio 
mokymo sintezė”. Jis šiai min
čiai rodo didelį entuziazmą ir 
įtaigoja lit. mokyklas šios sis
temos kryptimi persitvarkyti. 
Esą Amerikos kai kurios mo
kyklos yra persitvarkiusios į 
beskyrinę sistemą ir sėkmingai 
dirba. Tam reikalui pataria ir 
mums nes:gailėti nei pinigų, nei 
kitų pastangų ir pasekti jų pa
vyzdžiu. Minėdamas kai kurias 
JAV mokyklas, persitvarkiusias 
į beskyrinę sistemą, nepamini 
Kanados, kurioje jis pats mo
kytojauja. Sistema tėra dar tik 
eksperimentmėj stadijoj, ir pra
eis dar kelios dešimtys metų, 
kol išryškės jos darbo rezulta
tai.

Beskyrinė naujovė jau dabar 
neišvengia stiprių metodinių, pe 
dagoginių ir psichologinių prie
kaištų, ir sunku tikėtis, kad ji 
kada nors būtų visų priimta. 
Beskyrinių mokyklų “filosofija” 
Amerikoj eksperimentuojama. 
Galimas dalykas, kad čia ji ir 
sunyks. Juk amerikietiškas mo
kyklas prašliaužia visos peda
goginės - filosofinės srovės, pa
likdamos gana žymių randų jų 
kūne, ir jau šiandieną visų nu
siskundžiama, kad jos neatlieka 
savo misijos nei mokymu, nei 
auklėjimu. Tuo labiau visi ženk
lai rodo, kad beskyrinė mokyk
la neprisidės iš nuosmukio pa
kilt L

Be to, beskyrinė sistema nė
ra ir kažkoks naujas amerikie
čių išradimas. Mūsų senoji var
go mokykla naudojosi beskyrine 
sistema, o senųjų dvarų auklės 
— guvernantės ponų vaikus taip 
pat mokė beskyrine sistema. 
Vakarų Europos turtingieji dar 
seniau tai praktikavo. Ar ne nėr 
daug kalbama apie vaikų sa
varankiškus ieškojimus ir atra- 
d;mus. kai į visa tai reikėtų žiū
rėti labai atsargiai. Kas gali
ma su montessorine sistema pa
daryti vaikų daržely, tas sun
kiau įmanoma su jau paaugu
siais.

Dar nėra tinkamų priemonių

Beskyrinė sistema nėra iau. 
toks stebuklas, į kurį be kriti
kos turėtume įtikėti, nėra tai, 
kaip jau minėta, ir absoliučiai 
nauja mokymo sistema. Ap

skritai imant, mažiau tu
rėtume rodyti entuziazmo išky
lančioms “naujovėms”, o dau
giau susirūpinimo tuo, ką esa
me per vargus sukūrę dvidešim
ties metų ‘bėgy. Ima baimė, kad 
išėję parsinešti laimikio nesu- 
grįžtume tuščiais krepšiais. Rem 
tis į stambias ateivių pinigines 
yra gana rizikinga, nes jos ne
atsiskleidžia į kiekvieną šūktelė
jimą. Pasakyti, kad jau turi
me pinigų pakankamai ir, kad 
tik belieka paprašyti, pakišant 
po nosim tautinės ambicijos mo 
mentą, yra pigi paskata.

Mūsų lituanistinės mokyklos 
tokios specifinės ir dirba tokio
mis neįprastomis aplinkybėmis, 
kad jų performavimas į besky
rinę sistemą galėtų joms tik pa
kenkti. Bent kol kas, kad iš
vengtumėme maišaties, stiprin
tam tai. ką esame didžiomis pas 
tangomis sukūrę. Neišsprendę 
mokytojų problemos, jau veržia
mės į didesnes painiavas. Visų 
lit. mokyklų pergrupavimas į 
beskyrinę sistemą nėra galimas, 
nėra ir reikalingas. Tam reikalui 
mes neturime nei pakankamų 
bibliotekų, nei savų namu, nei 
kitų mokslo priemonių. Niekas 
neturėtų kliudyti bandymams, 
tačiau vienur tai esant imanomų 
dalyku, kitur bus susidurta su 
neįveikiamomis kliūtimis. Aps
kritai. pasukus beskyrinės mo
kyklos Imkme, pats lit. mokslo 
lygis dar labiau nusmuktų dėl 
daugelio priežasčių, anie kurias 
kalbėti jau ne šio rašinio reika
las. Mes per dvidešimt metu 
nepajėgėme suformuoti vienos 
sistemos >r prie jos prisiderinti, 
kai iau siūloma kurti kita, dar 
mažiau patikimesnė. O valsty
binis mastas mūsų sąlygose ne
pritaikomas.

Žinių centrai
“Žinių centras” neribotam lai 

kui pasiliks mokytojas, bet ne 
biblioteka, kuri dar toli nuo gi
mimo, o vienas kitas skaitinių 
krovinėlis ar pratimėliai nesu
daro skambaus “žinių centro”. 
Jaunieji mokytojai ateis į (lit. 
mokyklas taip pat su silpnomis 
lit. žiniomis. Tai jau bus du silp 
ni “žinių centrai”. Tad reikėtų 
apsispręsti, ką pirma tobulinti 
— mokytoją ar biblioteką. Pir
menybę reikėtų teikti gyvajam 
mokytojui, be kurio žinių cent
ras pasiliktų nebylys. Lit. mo
kyklos iki šiol tebėra įnamės ar 
nuomininkės, kurios negali net 
vinies įkalti ten, kur reikėtų, 
o apie žinių centrus ir bibliote
kas ir apie tam tikrą mokinių 
judėjimą darbo metu ir svajoti 
negalima. Man tikrai būtų gai
la stebėti tą savo amžiuje “at
baigtą” jaunuolį trylikmetį, sė
dintį šalia kito savo amžiuje 
“atbaigto’’ jaunuolio septynme
čio, plunsnakotį graužiantį ir ty
liai mąstantį apie “studijų” 
draugą: ko tas “damis” čia sė
di, septynetą metų pavėlavęs... 
Ar ne per lengvai galvojame, 
tam tikrų vėjų paveikti, apie 
savo amžiuje “atbaigtus” jau
nuolius?

Kad reikia atsižvelgti į jauno 
žmogaus gabumus ir polinkius, 
tai suprantamas dalykas. Lie
tuviškosios mokyklos senosios 
tradicijos tai yra jau seniai pa- 
tvirt’nusios. Kiek apysilpnių kai 
boms yra “pasigailėta”, kai pa
rodė matematinių gabumų, ii 
atvirkščiai. Būta ir kitu moki
niams naudingų kombinacijų, 
kad tik nesusitrukdytų jauno 
žmogaus veržimasis į mokslą. 
Bet taip pat nėra paslaptis, kad 
yra jaunuolių, kurie turėtų būti 
kreipiami visai kita linkme, tik 
jau ne aukštųjų mokslų.

Iš kitos pusės, jaunas žmo
gus nėra ūkininko gyvasis in

Šv. Kazimiero Lituanist. mokyklos mokiniai mokyklos užbaigimo šventėje vaizduoja Lietuvos žemėlapį.
Nuotr. J. Garlos

ventorius: šitas veršiukas bus 
mėsai, o anas veislei; šitą mai
tinsiu geru maistu, o aną tik 
šienu. Ne visada gabumai ir 
talentas yra lemiantys žmogaus 
gyvenimą dalykai. Kiek talentų 
užkasta ne dėl talentingųjų kal
tės.

Skyriškai grupinė mokykla
Individualinis mokymas gali

mas ten, kur lit. mokykloj tesu
telkiama 15 - 30 mokinių. Tas 
mokyklas pavadinčiau ne besky 
rinės sistemos mokyklomis, bet 
grupinėmis — skyrinėmis. Jos 
taip turėtų būti ir organizuoja
mos. Net mūsų gausios mokyk
los, turinčios po kelis šimtus 
mokinių ir nebūdamos palan
kios beskyrinei sistemai, yra ga
limos pertvarkyti į grupiniai 
skyrinę sistemą. Mažos mokinių 
grupės visada yra palankios in
dividualiam mokymui. Tai ir bū
tų lyg pusiaukelis tarp skyrinės 
ir beskyrinės sistemos, kuri 
glaustųsi prie tradicinės sky
rių sistemos, labiau atsižvelgda
ma į jauno žmogaus polinkius 
ir sugebėjimus. Mūsų lit. mo
kyklų vienodo amžiaus 3-7 vai
kų grupė, kad ir laikytina sky
riumi, turi būti mokoma indivi
dualiai. Kiekvienas mokinys ga
li būti kiekvienos pamokos me
tu paklaustas, žinios patikrin
tos. Jei mokytojas tam neranda 
laiko ar neturi noro, tai jau ne 
mokinių kaltė.

Didžiosios mokyklos gausius 
skyrius turėtų skaldyti į posky
rius, o poskyrius į grupes. Ta
čiau mokytojų skaičius padidė- j 

tų ir mokyklos biudžetas stip- i 
riai pašoktų. Bet mums reikia 
mokslo lygį kelti ir tai mes turi
me padaryti. Skirstant skyrių į 
grupes, atsižvelgiama į mokinių 
pažangumą. Pirmąją grupę ga
lėtų sudaryti tie mokiniai, kurie 
mokosi labai gerai ir gerai, o 
antrąją — patenkinamai ir blo
gai. Mokslo metais pasitempę 
mokiniai būtų keltini į pirmą
ją grupę, smunkantieji į antrą
ją. Žodžiu, čia galimas lanks
tumas. Tačiau, mano suprati- I 
mu, vengtina sudaryti silpnųjų : 
ir stipriųjų Skyrius ir juos ta1'p 
palikti visus mokslo metus. Mo
kytojas su Skyriaus dviem gru- 

’ pėmis (25 mok.), turėdamas 45 
| minučių pamoką, jau gali stum- 
’ tis į prieki su pakankamai ge- 
‘ rais rezultatais.

Tok’o grupinio skyriaus vaiz- 
I das būtų toks: 4-5 mokiniai 

mokysis blogai, 10 patenkina
mai. o likusieji gerai ar labai 
gerai. Tai būtų gero pažangu
mo atžvilgiu skyrius. 40 - 50 mo 
kiniu skyrus yra tikras “pra- 

j sikeikimas”, ir suskirstymas į 
J grupes nieko nepadės, nes mo- 
’ kytojas jokiu būdu pamokos 

metu negalės visų patikrinti. 
Čia paraleliniai skyriai neišven
giami.

Darant ‘išvadas

Reikia su A. Rinkūnu sutik
ti, kad beskyrinė mokykla yra 

j tik tolimos ateities dalykas. O 
į aš vaizduojuos taip: mūsų telk- 

tinės lietuviškos kolonijos pa
mažu nyks. Mūsų vaikus išvilios 
kiti miestai ir miesteliai, kur 
lietuviškos šeimos bus skaičiuo
jamos tik vienetais. Ten, atsi
radus geresniam norui, susi
telks 10-15 vaikų, kurių nebus

MERGAIČIŲ STOVYKLA IR DAINAVA
Jau 12-ka metų kaip M. Nek. 

Pr. Seserys iš Putnamo sėkmin
gai veda Mergaičių stovyklą Dai
navoje. Daugiau kaip tūkstanti
nė jaunų lietuvaičių, iš įvairių 
Amerikos vietų, per tuos metus 
perėjo šią auklėjimosi mokyklą. 
Gal ne viena iš tų pirmųjų kregž
džių, suskridusių į I-ją Mergai
čių stovyklą Dainavoje 1957 m., 
vadovautąPutnamo seselių, yra 
jau tapę motinomis, gal viena, 
kita, ano meto šešiolikmečių 
stovyklautojų, leis jau savo sep- 
tynemetę į šiemetinę stovyklą. 
(Būtų įdomūs statistiniai duome
nys).

Taip karta iš kartos neš atsa
komybę lietuvybės išlaikymo iš
eivijoje. Vis daugiau ir daugiau, 
mūsų tautos ateities kris į jauno
sios kartos rankas, vaikais atvež
tos j šį kraštą, kuri dabar jau 
sukūrusi savas šeimas. Nuo jų 
priklausys mūsų lietuviškoji atei
tis ir ne tik fiziniai, bet dvasiniai 
tvirta sekančioji karta.

Nenormalūs filmai, dažnai gė
dingos TV programos, iškrypė
lių spauda parduodama gatvių

prasmės skirstyti į skyrius. Jie 
bus mokomi individualiai. Tai 
ir būtų beskyrinė mokykla. Vai
kų amžius bus įvairus, ir kalbi
nės žinios neviehodos. Bet to
kių mokyklų jaii nebegalėtume 
priskirti prie lit, mokyklų žy- 
dėj:mo laikotarpjp.

Atsisakydami “žinių centro” 
bei mokinių pasivaikštinėjimo 
ir palikdami mokytoją tose pa
reigose, ‘kuriose jis iki šiol bu
vo, tačiau turėtume reformuoti 
patį skyrių, neatsisakydami nei 
mokyklinio biudžeto padidėjimo, 
nei naujų mokytojų suradimo. 
Šiandieną ne laikas mėtytis iš 
sistemos į sistemą. Leiskime ki
tiems ta liga persirgti. Tai 
mums išeis tik į sveikatą. Tiks
liau šiandieną būtų išbristi iš 
vadovėlių skurdo ir kitų mus 
apnikusių negerovių.

Kampuose, vis daugiau skverbia
si į šeimų tarpą ir sunkina vai
kų auklėjimą. Geresniam mate
rialiniu! gyvenimui ar vaikų mok 
slo išlaidoms, dirbančių tėvų į- 
taka į vaikus slysta iš rankų. No
rint paruošti, išauklėti jaunuo
lius nelengvo gyvenimo keliui, 
reikia labai daug pastangų. Ne
retai tokioms šeimoms ir bendrai 
visai lietuviškai visuomenei, atei
na j pagalbą to tikslo siekian
čios jaunimo organizacijos ir jų 
vadovaujamos stovyklos.

Viena iš nedaugelio tokių sto
vyklų yra ir Mergaičių stovykla - 
Dainavoje. Čia mergaitėms nuo 
7 iki 16 metų pateikiama daug 
vertingų žinių, čia išmoksta jos, 
gyvenamoje aplinkoje, pasirūpin
ti pačios savais reikalais, be ma
myčių pagalbos; auklėjamas at
sakomybės ir socialumo jausmas 
gyvenant didesnėje bendruome
nėje kaip šeima. Čia lavinasi ir 
ugdosi sugebėjimai sporte, žaidi
muose, rankų darbuose ir įvai-

Namie tokio darbo nedirbčiau, ma
mytė už mane padarytų. Mergaičių 
stovykloje, Dainavoje, pačios susi
tvarkome, kiek pajėgiame.

Nuotr. P. Dabkaus

STUDENTŲ RIAUŠIŲ PRIEŽASTYS

(Atkelta iš 3 psl.)
tyžą parsiduodą, kurie pasiruošę 
tarnauti bet kokiai valdžios įstai
gai, o ypatingai rūstauja už u- 
niversitetų sutikimą atlikti val
džios ar korporacijų pavedamus 
tyrimo darbus, kai tie darbai sie
jasi su Vietnamo karu, nuodin
gų dujų ar napalmo gaminimu. 

Smurtas teisės vietoje
Taip dalykams esant, ką gali

ma pasakyti apie jų vartojamas 
priemones, labai biaurias priemo
nes, žiaurumą, naikinimus, suža
lojimus, protestus, kurie ne tik 
smerktini, bet ir absurdiški, nes 
daugeliu atvejų netikroviški. Stu
dentai protestuoja ir reikalauja 
pasigaudami smurto; jie naudo
ja ne sveiko proto argumentus, 
bet jėgos, norėdami įtikinti uni
versitetus atsisakyti globoti jėgą 
ir sugrįžti į proto kelią. Laisvės 
vardu jie neigia daugumai stu
dentų, jų draugų, laisvę kalbėti 
ir elgtis kaip šie nori. Jie įkyriai 
reikalauja valdžią būti toleran
tinga savo vienminčiams, tačiau 
jie patys su brutalia neapykanta 
kovoja prieš tolerantiškumą.

Ir visdėlto, nepaisant šių stu
dentų riaušių ir smurto, dėl jų 
nederėtų isteriškai jaudintis ar 
policijos priemonėm juos už

gniaužti, nes studentai turi ką 
pasakyti, kas svarbu mum visiem. 
Jų protestuose ir įspėjimuose yra 
ir teigiamų dalykų. Kai kurie jų 
reikalavimai teisingi, kaip pvz. 
naujokų ėmimo srityje praktikuo
jama nelygybė, getų ir rasės pro
blemos.

Jeigu teisingas kaltinimas dėl 
komunistų įsifiltravimo, tai čia 
ne tiek studentai kalti, kiek jų pro 
fesoriai ir specialūs valdžios or
ganai, jų neapsaugoją nuo tokio 
jsiterpimo. Mes puikiai žinome, 
kokia tuo atžvilgiu laisve naudo
jasi Amerikos demokratinės san
tvarkos griovikai. Jie sugeba su
klaidinti ne tik jaunus studentus 
bet netgi ir kai kuriuos žilagal
vius senatorius, teisėjus, netgi ir 
aukštus dvasiškius. Žinoma, kad 
JAV universitetuose daugelis pro
fesorių atvirai skleidžia komu
nizmą ir organizuoja studentų 
riaušes.

Kaip matome, studentų maiš
tavimas yra susijęs su daugeliu 
visuomenės ir valdžios toleruoja
mų neteisybių ir nusikaltimų, 
kurių studentai nebenori ilgiau 
kęsti ir kuriuos padaro savo pro
fesorių kurstomi, todėl jiem pa
taisyti reikia valstybinio masto 
priemoli ių.

riuose laužų ir linksmavakarių 
pasirodymuose. Lietuvių kalba, 
dainos ir malda gražioje Dievo 
gamtojej teikia dvasinės ramybės 
ir tyro jaunatviško džiaugsmo. 
Vyresnėms mergaitėms (nuo 12 
- 16 metų) šiemet yra paruošta 
speciali programa, jų amžių ir 
šių dienų gyvenimą liečiančio
mis temomis.

Taigi jausdama dabartinę nei
giamą aplinkos įtaką savo vai
kuose, kiekviena lietuviška šei
ma turėtų jausti tėvišką prievo
lę siųsti savo vaikus į stovyklą, 
kuri savo programa ateina į pa- i 
galbą tėvams ugdyti tvirtą žmo
gų ateičiai.

Naudojimasis institucijomis, 
sukurtomis sunkiose sąlygose ir 
didele asmeninio darbo auka, vy
resnės kartos asmenų, padės to
kiom institucijoms dar ilgai tar
nauti lietuviškojo jaunimo auk
lėjimui, kuris sugebėtų pažinti 
tikrąją tiesą, sugebėtų atskirti 
gėrį nuo blogio, būtų paruoštas 
teisingų ir tvirtų principų žmo
gumi, kuris pajėgtų kelti mora
linį gyvenimą, mokėtų gerbti 
žmogų, paisytų įstatymų ir mo
kėtų atsispirti gyvenimo blogy
bėms, kurios nuodija šiandien 
žmonių gyyvenimą.

Viena iš tokių institucijų yra 
Dainava, tokiems tikslams tar- 1 
nauti ji gimė. Tokiai tarnybai a- 
teina ir vasaros stovyklos joje. 
Tokiomis priemonėmis turėtų pa
sinaudoti kiekviena lietuvių šei
ma. Tokia pagelbine priemone 
dukrų auklėjime šeimoms yra ir 
šios vasaros Mergaičių stovykla, 
kuri prasidės liepos 20 d. ir baig
sis rugp. 3 d.

Norį platesnių informacijų ga 
Ii kreiptis į Dainavą, Lithuanian 
Youth Camp, 15100 Austin 
Road, Manchester, Michigan 48 
158.
Iki liepos 1 d. registracija į mer
gaičių stovyklą vyksta ir sekan

čiose vietose:
K. Bradūnienė, 6515 So. Rock- 

well, Chicago, III. 60629,
A. Damušienė, 8050 Hartvvell, 

Detroit, Mich. 48227,
V. Kundrotienė, 17315 Park- 

side, Detroit, Mich. 48221,
P. Kliorienė, 1543 Holmden 

Rd., Euclid, Ohio 44121.
! A. Lukoševičiūtė, 1421 Widdi- 
| comb N. W., Grand Rapids, 
Mich. 49504. Jdv.
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SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus

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

ŠVENTADIENIO ŽODIS
KUN. ANTANAS VALIUŠKA

Metų penkiasdešimt penkiem 
sekmadieniam pritaikintos min
tys, pasiremiant tos dienos e- 
vangelija, yra šios knygos es
mė. Tai nėra vien šventų žodžių 
aptarimas ir aiškinimas, bet iš 
jų, išvedamas kelrodis šių lie- 
nų žmogaus vingiuotame gyve
nimo kely, ir paskata nenuklys
ti nuo jo.

Knyga tinkama dvasiškiams, 
ieškantiems naujų minčių ir pa
sauliečiams, norintiems patobu
linti savo dvasinį gyvenimą.

Gaunama DRAUGE, kaina y- 
ra 3.00 dol. Prie knygos kainos 
prašom pridėti 5 proc. mokes
čiams.

“Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusi romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ
Ir šį kartą autorius nustebina 

visai nauja tematika, paimta iš 
dabartinės Lietuvos gyvenimo. 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile į- 
vairaus plauko," galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Salia gyvenimiškų realių vei
kėjų. autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HAJLSTED STEEET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIEVIZUOS APARATAI

We Offer To Savers

į* cotfį

SAVINGSCĘRTIFICATE

6 or 12
MONTH
$10,000 
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year—in m i n i m u m 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiples of $1,000.00. 
Esmingi are paid at 
maturity.

per annum

Patsbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Coinputed and I’aid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Oec. 31

6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings certificetei itiued for six months or ona 
year —in minimum 
amounts of $5.000.00 
and thereafter in 
ntultiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

fflut uol

PETER KAZANAUSKAS, PRESIDENT

ederal
avings

and loan association
2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, |||. 60608 

VIrginia T-TIM
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dalyvauja

HB ® FORUM ALFRED JAKŠTAS
Produced by ANTHONY J. RUDIS Chicagos Meno Instituto kūrinių konservatorius

Šios programos svečias, kuris yra baigęs Harvardo Universi
tetą ir jame dėstęs meno dalykus, kalbės apie ilgą paveikslų iš
laikymą.

Jis meno kūrinių atnaujinime turi puikų patyrimą, nes toje 
srityje dirbo (vairiose JAV muziejuose, o nuo 1961 metų yra Chi
cagos Meno Instituto konservatorium.

Norintieji klausti, prašomi skambinti 
445-6842

Šeštadieniais 
8-9 ».». 

WXRT-FM 
93.1

< UVELANDO ŽINIOS

Clevelando Šv. Kazimiero lit. mokiniai laukia diplomų.
Nuotr. V. Bacevičiaus

IŠKILMINGAI PAMINĖTA SV. 
KAZIMIERO LIT. MOKYKLOS 

UŽBAIGIMAS
Birželio 8 d. N.P. Sv. Panelės 

liet. parap. salėje įvyko iškilmin
gas Šv. Kazimiero lituanist. mo
kyklos mokslo metų užbaigimas. 
Jį pradėjo tos mokyklos vedė
jas mokyt. Antanas Tamulionis, 
padėkodamas mokinių tėve
liams, vysk. V. Brizgiui ir sve
čiams už atsilankymą. J garbės 
prezidiumą pakvietė vysk. V. Briz
gi, LB II -os apyl. atstovą Žilionį, 
mokyklos tėvų komit. pirm. A. 
Jonaitį, mokytojus V. Kavaliū
ną, A. Miškinienę, S. Kazlauskie
nę ir R. Mackevičienę.

Po vysk. V. Blizgio sukalbėtos 
maldos mokyklos ved. mokyt. A. 
Tamulionis savo žodyje pabrėžė, 
kad metų bėgyje mokykloje bu
vo 121 mokinys, mokė 13 moky
tojų: A. Tamulionis, V. Kavaliū
nas, A. Miškinienė, St. Kazlaus
kienė, E. Mackevičienė, V. Ta- 
mulionienė, M. Kižienė, R. Šilga- 
lienė, J. Višnionis, K. Sušinskas, 
D. Juodėnaitė, M. Leknickas, P. 
Maželis ir pavad. G. Degutytė. 
Mokyklos 12 skyrių yra baigę 6 
mokiniai: D. Bielinytė, A. Kava
liūnaitė, V. Klimaitė, L. Nykštė- 
naitė, G. Puškorius ir D. Sušins
kaitė. Iš jų Al. Kavaliūnaitė ir 
D. Sušinskaitė baigė labai gerais 
pažymiais. Pakvietė vysk. Brizgi 
abiturientams įteikti baigimo dip 
lomus. Vysk. V. Brizgys tar
tam žodyje pabrėžė, kad dabar 
abiturientai gaudami diplomus 
juos mažai vertina, bet ateityje 
jie bus vertinami labai. Įgytas 
mokslas ant pečių nereikia ne
šioti, bet jis gyvenime daug duo
da. Įteikdamas diplomus kiekvie
nam paspaudė ranką, gi LB II-s 
apyl. atst. Žilionis kiekvienam a- 
biturientui įteikė dovaną po 
knygą.

8-tą skyrių baigė R. Balytė, A. 
Čiuberkis, L. Juodišiūtė, R. Kaz
lauskas, M. Laniauskas, D. Miš
kinytė, A. Narųšaitė, L. Nasvy
tytė, R. Balytė, R. Staškus ir R. 
Staškutė, L. Juodičiūtė, R. Kaz
lauskas, M. Laniauskas, D. Miš
kinytė, Narųšaitė A. ir L. Nasvy
tytė baigė labai gerais pažymiais. 
Visi baigę aštuntokai gavo dova
nų po knygą. Ir jiems diplomus 
įteikė vysk. V. Brizgys.

Neaplenkti ir visi mokyklos 
skyrių mokiniai, perkopę į aukš

tesnį skyrių su labais gerais pa
žymiais irgi gavo dovanų po kny
gą:

2-ro skyriaus R. Kazlauskaitė, 
R. Kižytė, R. Motėjūnaitė, E. 
Muliolytė, R. Narušas, R. Ry- 
derytė ir P. Staniškis. 3-čio sk. 
R. Jonaitytė, A. Miškinis, T. Ra
lys. 4-to sk. L. Balčiūnaitė, E. Ki- 
žys, D. Miškinytė, A. Sušins
kas. 5-to sk. A. Kazlauskas, R. 
Kaunas, S. Kaunas, R. Stanišky- 
tė. 6-to sk. - D. Balčiūnaitė, M. 
Juodišius, V. Kijauskaitė, A. Mac
kevičiūtė. 7-to sk. — R. Delžins- 
kas, L. Puškorius, D. Rydelytė, 
D. Strimaitytė, A. Urbaitis. 8-to 
sk. - V. Gudėnas, J. Ignatavi- 
čiūtė, I. Šamatauskaitė. 10-to 
sk. - R. Balytė, R. Čyvaitė ir A. 
Mikoliūnas.

Ta proga pasakė trumpąs kai- ■ 
bas: LB Il-tros apyl. atst. J. Ži
lionis, mokyklos tėvų komit. prm. j 

A. Jonaitis, abiturientų globėjas 
mokyt. V. Kavaliūnas ir 8:to .sk. 
glob. mokyt. A. Miškinienė. Abi
turientai įteikė vysk. V. Brizgiui 
kuklią auką statomai kankinių 
koplyčiai Romoje, dovanėlę glo
bėjui mokyt. V. Kavaliūnui, gi 
buvę aštuntokai savo globėjai 
mokyt. A. Miškinienei irgi įteikė 
dovanėlę. LB II-os apylinkės val
dyba davė 100 dol. Šv. Kazimiero 
mokyklai, nupirkti mokiniams 
knygų dovanoms.

Meninė dalis
Meninėj daly pasirodė kiekvie

nas skyrius savo įnašu:
2-ro sk. 4 mergaitės ir 4 ber 

niukai prie partizano kapo pa
dainavo “Pučia vėjas”, 3-čio sk. 
8 mergaitės pašoko klumpakojį, 
4-tas sk. 3 mergaitės ir 7 berniu
kai išpildė montažėlį. 5-to sk. 3 
mergaitės ir 1 bern. skaitė savo 
rašinėlius. Dvi Andriulytės ir An 
driuliukas išpildė porą baleto nu
merių, sulaukė ilgo plojimo. j

Šv. Kazimiero mokyklos tauti
nių šokių grupė “Šoktinis”, vad. 
M. Leknicko ir P. Maželio, pa
šoko suktinį, blezdingėlę, mažąjį 
suktinį, mikitienę, grandinėlę ir 
landytinį, susilaukdama ilgo plo
jimo.

Užbaigoje mokyklos ved. mo
kytojas A. Tamulionis padėkojo 
visiems atsilankusiems į minėji
mą ir pakvietė pasivaišinti.

Atsilankiusieji į minėjimą sma
giai praleido popietį, pasigėrė-

darni atžalyno puikiu pasirody
mu, mokytojų pastangų dėka. Iš 
jaunojo atžalyno lūpų buvo gir
dėti sklandi lietuvių kalba.

L. Žvirkalnis

SĖKMINGA LIETUVIU 
NAMU CLEVELANDE 

VAJAUS PRADŽIA

Cleveland, Ohio. Prieš tris sa
vaites pradėtas vajus, kurio tiks
las buvo patirti, kiek Clevelando 
lietuviai yra pasiryžę prie šių na
mų statybos konkrečiai prisidė
ti. Tam tikslui buvo ir tebėra da
linama prie bažnyčių, per orga
nizacijas ir per platintojus infor
macinis leidinys, kuriame Lithu
anian Village direktorių taryba 
ir lietuvių namų statybos visuo
meninis komitetas akivaizdžiai iš 
aiškina šio didelio ir labai svar
baus projekto detales ir atsako į 
eilę klausimų namų reikalais. Ta 
me leidiny yra ir pasižadėjimų 
blankas, kuriame prašoma nu
rodyti, už kokią sumą norima tų 
namų statybos akcijų įsigyti.

Malonu konstatuoti, kad pir

mieji šios akcijos platinimo re
zultatai rodo, jog Clevelando lie
tuviai puikiai supranta naujų na
mų reikalingumą ir gana daug 
pasižada šių akcijų nusipirkti.

Džiugu, kad ir net didieji pesi
mistai pagaliau pamatė, kad Cle
velando lietuvių namai jau nebė
ra tik iniciatorių bei planuotojų 
svajonė, bet konkreti ir labai ne
tolimos ateities realybė.

Daugelis Clevelando lietuvių 
jau konkrečiais darbais įrodė, kad 
gyvai domisi naujaisiais namais, 
pasižadėdami pirkti akcijų. Dau
gelis teiraujasi, kokie yra vajaus 
rezultatai ir priekaištauja, kad 
apie namus per mažai rašoma 
spaudoje. Su džiaugsmu ir dė
kingumu skubame suinteresuotie
siems painformuoti, kad per tą 
trumpą laiką jau yra gauta per 
100,000 dol. vertės pasižadėjimų 
akcijoms įsigyti.

Tvirtai tikime, kad ir kiti lie
tuviai taip pat akcijų įsigys, taip 
kaip padarė ir pirmieji šių akci
jų pirkėjai. Tuomet galėsime pra- 

i dėti ir konkrečius statybos dar

bus.
Iniciatorių vardu sveikiname 

naujuosius lietuvių namų dalinin 
kus, dėkojame akcijų platintojam 
už įdėtą didelį darbą ir nuošir
džiai prašome likusius kitus lie
tuvius akcijų pasižadėjimų blan
kus užpildyti ir neatidėliojant grą
žinti Lithuanian Village bendro
vei.

Dar kartą primename, kad ne
prašome aukos, o tik investaci- 
jos, kuri yra pagrįsta ne tik svar
biais lietuvių reikalais, bet taip 
pat stovi ant tvirto ekonominio 
pagrindo.

Lithuanian Village direkcija ir 
Visuomeninis komitetas

JAUNIMO ŽYGIS UŽ 
TIKĖJIMO LAISVĘ

, Birželio aštuntoji naujojo Jau
nimo sąjūdžio, kurio pradžios rei
kia ieškoti Clevelande, istorijoje 
bus reikšminga data. Šis lietuviš
kojo- jaunimo sąjūdis, apjungęs 
pagrindines lietuvių jaunimo or
ganizacijas, išeina į plačiąją vi

Birželio 7 d. Guoda Stuogytė ištekėjo už John Weleh Carpenter. Mišias atlaikė ir pala min mą suteikė ku
nigas K. Žemaitis, čia jaunieji su savo palyda ir tėvais prie šv. Jurgio bažnyčios. Nuotr. J. Garloc

Tradicine Lietuvių Diena
Marianapolyje, Thompson, Connecticut
1969 M. LIEPOS MĖN. 4 DIENĄ

Clevelando Konservatorių klubas š. m. birželio 14 d. suruošė parengimą 
vietinei spaudai ir radijo, kuriame pagrindinę kalbą pasakė prof. L. 
Shumacher. Iš kairės: I. Šatkauskienė, prof. L. Shumacher. dr. V. 
Ramanauskas ir J. Derighter. Atsukta nugara B. Butkus.

Nuotr. J. Garloa

DIENOS PROGRAMA
ll:00 Iškilmingas Šv. Mišias aukoja ir pamokslą sako D. G Kun. PETRAS 

SHAKALIS, Šv Pranciškaus parap. klebonas, Lawrence, Mass.

12:00 Pietūs ir įvairios pramogos.
.o j M.n.nė programa, šokiai.

-.IETUVIŲ DIENOS RENGĖJAI ir Maria.iapolio Marijonai nuoširdžiai visus 
v ežia dalyvauti šioje TRADICINĖJE LIETUVIŲ ŠVENTĖJE. Puiki proga pa

sinaudoti Dievo palaima — dalyvauti Šv. Mišių aukoje po atviru dangum, 
išgirsti gražių lietuviškų giesmių ir skambių dainų, laimėti vertingų do
vanų, susitikti su draugais ir pažįstamais, apžiūrėti naujai atsikuriantį Ma- 
rianapolį, bendrai pasilinksminti ir pasigrožėti žavinga Marianapolio vasa
ros gamta. — LAUKSIME !

suomenę su aiškiais ir kilniais 
tikslais: supažindinti laisvojo pa
saulio jaunimą su jaunimo padė
timi komunistų pavergtame pa
sauly ir pasiųsti delegaciją pas Šv. 
Tėvą, prašant, kad jis specialiu 
raštu primintų pasauliui apie ko
munistiniuose kraštuose be palio
vos vykdomą religinį žmonių, y- 
pač jaunimo persekiojimą.

Jaunimo žygio už tikėjimo lais
vę vykdomasis komitetas, kuriam 
pirmininkauja Rimas Laniaus
kas, birželio 8 d. surengė maldos 
dieną už pavergtų kraštų jauni
mą. Vysk. V. Brizgys pagerbė šį 
jaunimo užsimojimą ir atvyko į 
Clevelandą, atlaikė šv. Mišias ir 
pasakė prasmingą pamokslą Ne
paliaujamos Pagalbos šv. Merge
lės Marijos lietuvių bažnyčioje. 
Pamaldose dalyvavo lietuvių jau
nimo organizacijos su vėliavomis. 
Bent trečdalis visos pilnutėlės 
bažnyčios maldininkų buvo jau
nimas.

Vysk. V. Brizgys savo pamoks-. 
le pabrėžė, kad “naujų idėjų' 
šiais laikais nereikia bijoti”. Šis 
judėjimas apjungęs lietuvišką jau 
nimą, gali virsti ir pasaulinio mąs 
to sąjūdžiu. “Gyvenime reikia tri
jų dalykų: drąsos naujoms idė 
joms ir naujai iniciatyvai, visų ge
neracijų nuoširdaus kontakto vis
ką svarstyti ir bandyti bendro
mis jėgomis ir ištvermės”. “Šian
die čia esame naujos idėjos ir 
naujos iniciatyvos tarsi krikšty
nose. Idėja labai graži, išreikšta 
gražiais žodžiais*. “Jūsų užsimo
jimas, jeigu turėsite kantrybės jį 
nuolatos mąstyti, bandyti, gali

tapti istoriniu momentu ne vien 
Lietuvos, o gal ir daugelio kraš
tų jaunimo ateičiai”.

Vyskupas prašė Dievo palai
mos visiems, skelbiantiems ir gi
nantiems žmogaus laisvę ir kil
numą.

Tuoj po pamaldų įvyko akade
mija naujosios parapijos salėje. 
Dalyvavo organizuotojo jaunimo 
atstovai su vėliavomis ir gausi lie
tuvių visuomenė. Vysk. Brizgys 
sukalbėjo maldą. Prie garbės sta
lo — Jaunimo žygio už tikėjimo 
laisvę vykdomojo komiteto na- 
iiai. Komiteto pirmininkas Ri
mas Laniauskas kondensuotai nu
švietė šio žygio tikslus, jau atlik
tus darbus ir prašė paramos, ne 
tik moralinės, bet ir materialinės.

Akademijai pirmininkavo Da
nutė Čiuberkytė. Pagrindinis kal
bėtojas dr. V. Vygantas iš New 
Yorko, buv. Pax Romana pirmi 
ninkas. Prelegentas savo gerai pa 
ruoštoje paskaitoje į Jaunimo žy-

(Nukelta į 6 psl.)
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

iiiiiiitiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiii’

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-eonditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA '5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

ITHU ANIAN
BA K E R Y

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus (vairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogu»"»ii 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

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

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 62ll So. Western PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 6

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me
tų Certifieatų sąskaitas 

Minimum $0,000.00
Kautas aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

„____ „ PIRMAD. Ir KETVIRTAD............. 9 v. r. Al 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD.....................9 v. r. Iki 6 ▼. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečlad. uždaryte,



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. birželio m. 20 d.

“DAINAVA" DR. LEONO KRIAUCELIUNO KALNELYJE CLASSIFIED GUIDE
Birželio 8 d. sekmadienis tik

rai nedžiugino chieagiečių. Nuo 
pat ankstyvo ryto linojo ir dėl to 
daugelis organizacijų turėjo at
šaukti net savo išvykas į gamtą. 
Tik “Dainavos” ansamblio dide
lė šeima nepabūgo blogo oro ir 
jau ankstyvą popietę rinkosi j dr. 
Leono ir Irenos Kriaučeliūnų, šio 
ansamblio globėjų ir mecenatų 
šaunią sodybą, gražų kalnelį Pa
los Parke, savo tradiciniam pa- 
viešėjimui.

Dr. Leonas ir Irena Kriaučeliū- 
nai pamilę dainaviečius, jų dar
bus nuoširdžiai remia ir kas met 
juos sukviečia savon pastogėn se
zono užbaigtuvėms. Kiek aprimo 
ir lietus. Dainaviečiai pabyra kal
nelyje. Čia malonūs pašneke
siai, skanios ponios Irenos Kriau- 
čeliūnienės vaišės, protarpiais 
graži daina, draugiška nuotaika 
ir darnus dainaviečių sugyveni
mo motyvas lydį šį pažmonį.

Ir trumputė, nenuobodi pro
gramėlė. Pats šeimininkas, an
samblio globėjas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas sveikina an
samblio šeimą, dėkoja už jų dar
bą lietuviškajai išeivijai ir pa
vergtai tėvynei, už skambias lie
tuviškas dainas ir giesmes, ku
rios žadina lietuviškąją sąmonę. 
Kviečia jo pastogėje jaustis kaip 
savuose namuose.

Gen. konsulas dr. Petras Dauž- 
vardis gėrėjosi dainaviečių darbu, 
jų dainomis ir šiltu žodžiu pri
siminė globėjus dr. L. ir I. kriau- 
čeliūnus, kurie ansambliui tei
kia daug moralinės ir materiali
nės paramos.

“Dainavos” ansamblio pirmi
ninkas Alčiauskas giliai vertino 
globėjų pastangas visokeriopai pa
dėti ansambliui ir dr. L. ir I. 
Kriaučeliūnams pareiškė visų 
ansambliečių vardu nuoširdžią 
ledėką.

Tokias šaunias užbaigtuves 
daipaviečiams dr. L. ir I. Kriauče- 
llūnaj jau suruošia kelinti mė
tau. Jie nesigaili nei laiko nei sa
vo ašmeninių didesnių išlaidų ir 
ypatingą dėmes skiria, kad 
“painąvoš” ansamblis visokerio
pai augtų ir stiprėtų. Dainavie
čiai savo mecenatais ir globėjais 
džiaugiasi ir didžiuojasi jų kilnia 
širdimi.

“Dainavos” ansamblį lietuvių 
visuomenė gerai pažįsta iš jo 
darbų: ruoštų vertingų meninių 
koncertų, nuolatinių Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje sekmadieninių ir iš
kilmingomis progomis giedojimų 
bei Vasario 16 minėjimuose kas
met atliekamų programų.

.Šis meno kolektyvas gimė prieš 
dvidešimt ketverius metus Ha- 
nau lietuvių tremtinių stovyklo
je ir ten apie ketvertą metų ra
mino ir guodė savo daina bena
mį lietuvį. Amerikon atkilo ir 
čja vėl kaip darbščios bitutės vie
nam būrin susibūrę jau dvidešimt 
su viršum metų nuoširdžiai dir
ba, kad mūsų gražioji lietuviško
ji daina nenutiltų.

Sekančiais metais “Dainava” 
mini gražią dvidešimt penkerių 
metų veiklos sukaktį. Tai reikš
mingas įvykis šio meninio viene
to gyvenime. Sukakčiai jau da
bar pradedama ruoštis ir planuo
jama didesnio masto muzikinio 
veikalo pastatymui.

Ansamblio vadovas muz. P. 
Armonas tvirta asmenybė ir pa

Mayyille, Wisc., Mary Bachhuber peni auginamus pelėdžiukus,

tvaraus darbo vyras gražiai šiam 
ansambliui vadovauja nuo 1964 
metų.

Pažymėtina, kad per 24 metus 
“Dainavos” ansamblyje yra dai
navę per 500 dainininkų ir lietu- 
tuviškas šeimas sukūrę virš 40 
porų, būdami abu dainaviečiai. 
“Dainava” savo veiklos kelyje y- 
ra palikusi daug gilių pėdsakų a- 

1 pie kuriuos teks prisiminti besi
ruošiant šauniajai sukakčiai.

Ir šioje gražioje užbaigtuvių 
popietėje vadovai ir mūsų kultū
rininkai bei ansambliečiai pla
čiai palietė “Dainavos” ansam
blio prieauglio reikalą. Juk gyve
nime nieko nėra amžino, taip ir 
patvariausi dainaviečiai po dau
gelio metų darbo pavargsta ir į 
jų vietas reikia naujų stulpų, 
naujų jėgų, jaunų dainininkų. 
O mes turime gražaus talentin
go jaunimo, tik reikia kiek pas
tangų, kad jie imtų pamilti lie
tuvišką dainą, lietuviškąjį cho
rą. Tą darbą planuojama pradė
ti ateinančio sezono metu ir, ma
noma, kad jis bus sėkmingas.

J. Janušaitis

Cleveland, Ohio
(Atkelta iš 4 osl.)

gi pažvelgė giliai, svarstydamas 
jo idėjas įvairiais aspektais. Kal
bėtojas nagrinėjo ir konkrečiais 
pavyzdžiais gilinosi į vertikalinę 
ir horizontalinę šio sąjūdžio ak
ciją. Galutinėse išvadose dr. Vy
gantas užakcentavo, kad “Žy
gis būtinas”, kad jis negali pasi
baigti su žygiu pas šv. Tėvą.

R. Laniauskas padėkojo vysk. 
V. Brizgiui ir dr V. Vygantui 
ir akademija buvo užbaigta vysk. 
Brizgio malda.

Jaunimo Žygio už tikėjimo lais 
vę vykdomąjį komitetą sudaro: 
pirm. R. Laniauskas ir nariai R. 
Bublys, D. Čiuberkytė, M. Gailiu- 
šytė, M. Jokūbaitytė, R. Laniaus
kas, A.P. Muliolis, A. Rukšėnas 
ir G. Sniečkus.

Šio žygio iniciatorius ir vienas 
nuoširdžiausių rėmėjų ir puoselė
tojų yra kun. Kęstutis Žemaitis, 
Šv. Jurgio parapijos vikaras.

V.R.

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES

SO and 50 gal. Free delivery 
5622 So. Racine. 434-1113

TELEVIZI JOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namą tel. — PR 6-1063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

MISCELLANEOUS

lllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

miimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

to% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo-

l bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 <4 West 85tli Street 
Chicago, Illinois

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-43S0

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIl’SallHlllllllllllllllllM

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
UlllllllimillllUHllIMUIIIIIIIIIIIllllllllllll

2467 VVest 6»th Street 
TeL HE 4-7482

VACY
CONSTRUCTION C0

= REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR

= KITOKĮ PASTATAI

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 
4444 S. VVestern, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447.

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

IEŠKO NUOMUOT1

Jr. Executive persikelia j Chicagą, 
ieško nuomoti namą su 3 miega
mais kamb. arba butą pirmame 
aukšte 4 maži vaikai. Pasiūlymus 
skambinti tel 778-9781. 6—8 v v

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamas moderniškas butas 
skiepe. Suaugusiems. Marąuette 
Parke. Skambinkit 925-2347.

REAL ESTATE

Bridgdvi«w — Ranch stiliaus pa
jamų namas. 3 kamb. ir 4 kamb. 
% akro žemės. $30,000. 458-5893.

REIKALAUKITE MUSŲ 
BROŠIŪRŲ.

Turime puikiausi pasirinkimą įvai
rių biznių: tavernų, motelių, vasar
viečių, ir t.t. Taip pat gražų pasi
rinkimą ‘‘cottaiges”, sklypų ir na
mų prie ežerų. Turime tris gražius 
privačius ežerus su daug akrų že
mės, $50,000.00 ir aukščiaus.
M. A. Hess Realty, P.O. Box. 742,

Rhinelander, Wis. 54501.
Tel.: 715-362-5671

66 ir Claremont apyl. savininkas 
parduoda pajamų namų — 5 kamb. 
apačioj, 4 kamb. viršuj. Plytelių 
vonia ir virtuvė. 2 maš. garažas. 
GR 6-7358.

64 & NARRAGANSETT 
Naujas 4 butų po 4J^ kamb. (po 
2 mieg.) Virimui krosnys, šaldy
tuvai, air-cond. kilimai, žietn. lan
gai ir sieteliai. Apsodinta. Geras 
susisiekimas ir krautuvės.

586-1100
Brighton Parke — 2-jų butų po 
4 kamb. medinis namas su rūsiu. 
Centr. apšild. gazu. Nebrangiai. 
$15,000. Kreiptis j
B. R. Pietkiewicz — LA 3-1083
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STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285
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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 RĘAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkial. Garažas. 
$16,000.

švarus 2 po 4 kamb. mūr. Rūsys 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

5 ir 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

0, 4 ir 2-jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $55,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

» metų, 2 po 5% kamb. tr 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Ta* 

Notary Public

273‘ W. 43rd St. — CL 4-2390

Platinkite “Draugę”.

REAL ESTATE HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

HELP W A N T E D — MOTERYS

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES » MORTGAGES ■ MANAGEMENT

A L E X ŠATAS— REALTOR
Main office 5727 W. (’-ermafk Rd.. Cicero. IU. Tel OL 6-2233 

i urbiu Šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside. La Grange Paifc 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti | mūsų ištaiga 
Ir Išsirinkt* U katalogo

...... •** umuuhi umumi m i imimomu- .

COME TO CALIFORNIA ON YOUR VACATION
SURGERY NURSES
Immediate Openings For Fully Experienced Scrub Nurses 

In 297 Bed Fully Accredited County Hospital 
California registration or eligibility reąuired. One position reąuires 
ability to assume administrative responsibillties. Salary in range of 
$676 to $905 per month and standby pay. Starting salary depends
on ąualifications. Wonderful tvorking conditions and benefits. 

Contact Direetor of Nursing
SCENIC GENERAL HOSPITAL

830 SCENIC DRIVE. MODESTO. CALIFORNIA 95350 
PHONE (209) 524-1251

HELP WANTED — VYRAI ’

ENCELLENT OPPORTUNITY — IMMEDIATE OPENINGS 
FOR ENGINEERING PERSONNEL

CHECKER
EXPERIENCED DETAILERS

Libėrai Benefit Program. Permanent Positions 
Contact:

INGEBSOLL R.AND COMPANY
AUTOMATIC PRODUCTION SYSTEMS 

36580 COMMERCE STREET, LIVONIA. MICHIGAN 48150 
(313) 261-7400 — (313 ) 261-7400

11 E AL ESTĄ T E

Prieš Marąuette Parką (apyl. 71 
ir California) kampinis mūro namas 
— 3 miegamieji. l*/2 vonios, nuo 
sienos iki sienos kilimai, pušinių 
lentų poilsio kambarys, Tinkuo
tas rūsys. Žieminiai langai - sie
teliai. 2 maš. garažas. Daug prie
dų. Arti mokyklų. 2 bažn. ir ligo
ninės. Truputį virš $30.000. Kreip- 
tis į savininką 434-7881.

Marąuette Parke — 6 kamb. bun- 
galow, 3 miegami, V/2 vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
skambinkit po 6 v.v. 484-8441.

Arti Marąuette pko.
3 metų modernus. 1% aukšto 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli). 
2 % vonios. Idealus gyventi su tė
vais. Arti transport. ir mokyk. Įver
tinti reikia pamatyti. Prie 88 ir Ca
lifornia. Kaina $44,900.

Geras Investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1 % me
tų senumo 2-jų aukštų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Ta«

Notariartas — Vertima)

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2238
.Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš

tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namaa — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

Marąuette Pke. mūr. 2-jų aukštų 
namas. Didelė patalpa bizniui ir 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas. 
$18,900.

Prie 71 ir Western — Med. 6 
kamb. namas.Pirkaite $1,000.00 Įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515
12-os butų naujas mūr. namas 

gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

fl kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, Įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1H aukšto, 2 butai—6 lr 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. ga.ru 
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (8 mieg.), 8 kamb 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California 
$28,600.

6 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 lr California. $19.000.

5 H kmb. 8 metų mflr. bungalow 
prie Marąuette Pk $18.600

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KUR GERIAUSIA
Apie 79-tų už Cicero, modernus 10 

meti; bi-level, 3 mieg., žaidimo kab., 
centr. ono vėsinimas, tuoj pamaty
kite, pigus — $24,000.

5Į4 kamb. 6 metų mūras. Platus 
lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900.

2-jų butų gražus mūras. 2 po 6 
kamb. Gazo šildymas. Prie Maria 
High. $27,000.

4 butų mūras. Goge parke. Geri, 
gražūs butai. Garažas. $41,000,

Apartmentinis mūras, 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko 
$20,000 į mokėt"

Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus
vų plytų rezidencija, 1 % akro žemės, 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Highway, Lemonte $50,000.00.

Ix>tas 30 p. Marąuette Parke.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*

PROGOS — OPPORTUNITIES

Šeimininkas parduoda mūrinį na
mą su taverna. Geriausias pasiū- 
lymas. Skambint — 523-7237.

KESOKT — Union Pier Michigan
Ultra modern 2 Bednooni home. can 
aooommodate 6 to 8 people, half 
bloek from lako. Private grounds 
wlli rent by month o.r season.

Phone DIversey 8-5794
A lovely vacation area

Kanadoje parduodamas restoranas 
(48 sėdimų vietų). 15 vienetų mo
telis (galimybė padidinti). Viskas 
puikiam stovy. Netoli Stayner, arti 
Provincial Parko. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis šiuo adr.:

Draugas, Adv. 7071, 4545 W. 
68rd St., Chicago, IlĮ. 60629.

I) fc M E 8 I O !

Jaunimui reikia literatūros, 
j kad atostogos neatrodytų ilgos, 
nuobodžios ir neprasmingos.

Paaugusiam jaunimui reko
menduojamos knygos:
Kas bus, kas nebus, bet žemaitis

nepražus, 2.50
B. Sruoga

Kon-Tiki 3.75
Thor Heyerdahal

Naktys Karališkiuose, 2.00
L. Dovydaitis

Rytų pasakos, 2.50
Vincas Krėvė

Šen kareivis Matatutis 3.00 
J. Jankus

Trys sakalai, 2.00
A. Vambutas

Ukee- Waguu, 2.00
A. Colbachini, SDR 

Baltasis stumbras, 3.60
G. Ivaškienė

Knygos gaunamos DRAUGE, 
prie kainos prašoma pridėti 5 
proc. mokesčiams.

iiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos
l(|lllllllll!llll|lllll|IIHIIIIIIIIIII||JIIIIIIHII

HELP VVANTED - MOTERYS

STENOGRAPHER
Lite secretarial duties in pleasant 
sales office. Insurance and excel- 
lent company benefits.

Tel. 384-0251 for appt-
BLUE RIBBON OPPORTUNITY

SECRETARY
Exp„ brig'ht, responsible. Self-reli- 
ant giri with administrative abillt.v. 
Good typing. Shorthand helpful būt 
not reąulred. Excellent oppt. for 
right giri. Many Company paid bo- 
nefits & stock purohase dlscount. 

Call:
P. T. MASI — 787-2030

ROYFAN — 580 No. lake Sliorc Dr.

VYRAI IR MOTERYS

EXPERIENCED BAKER AND 
SALESLADY

For busy pastry shop in Palatine.
Sales giri mušt be age — 25 to 

45. Apply —

PALATINE PASTRY SHOP
37 Mest Si adė Street 

Palatine, Illinois Tel. 359-0507

HELP VVANTED — VYRAI

DESIGNERS — DRAFTSMEN
MECHANICAL: Plant. i^aj-out—,\la- 
e.htnery — Sheet Metai — Toollng
— Plastics — Gearš — Cnms, ete. 
to $6.25 hr.
ELECTHICAL: l’ower Dlatributlon
— Clreultry — WJrlng Diagrama — 
Seheinatles. ete. to $6.50 hr.
Free hospitalizatlon, vacation, Insur
ance, profit sharing and plenty of 
overtime. 100% Free.

Call Antanas Mažeika 774-6700 
MULLINS & ASSOCIATES

WANTED AT ONCE 
LETTER PRESSMAN

Good Houriy Rate; Ėringo Benefits. 
Call Or See George Pltler

CarI Gorr, Color Cartl Co. 
4242 W. Fillmore. Ted. 638-1400

Auto Mechanics Needed
2 LINE MEN

Mušt have dealership. 
Exporlenco Ford prof. imt not 

necessary.
AIro Transmission Men.

Call Baruey — 581-5858
Evoelient Opjtortunlt.v 
Immediate Openings 

CABINET MAKERS 
ENPERIENCED

Five day weeJc. Pleasant surround- 
ings and good worklng conditions. 
Call today: 372-4030 or 1123-2141 

___________ .Vsk For BUI Hill_________

COLLECTORS
Collectors for inslde phone work. 
Good advancement potential in na- 
tion-wlde oompany, Ca.ll now for 
immediate position.

Tel. - 545-7120

S E C U R I T Y 
O F F I C E R

Day Shift - Excellent Salary 
Full Company Benefits 

Profit Sharing, Hospitalizatlon 
Permanent

Excellent VVorking Conditions

W. W. GRAINGER
5959 VV. Ilona r d, Niles, Illinois 

TEL. 647-8900

Reikalingas
NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJAS
(Maintenanoe-lf andy Man)

Nuolatinis darbas. Galimybė ten 
pat apsigyventi. Taip pat ieškome 
virėjų ir bart«*nderių.

Kreiptis į V. Galvydį

O’HARE CONGRESS INN
3010 No. Mannheim Road 

Franklin Park, Illinois
TEL. 455-4300

EXPER’D SHIPPING AND
RECEIVING MAN

FOR PRINTING FIRM 
1725 S. Košt ne r Avė., Chicago, III. 

PHONE LA 1-1245

LETTER PRESSMAN
Good Houriy Rate.

Fringo benefits.
Call or see George Piller 

CARL GORR
COLOR CARD CO.

4242 W. FiJlmore 638-1400
TRUCK MECHANICS

International Harvester Truck Deal
ership. Hospitalizatlon and vacations. 
Overtime available .

Oakton Automotive Service
1684 Oakton St., Dės Plaines

Tel. 296-3300

Skelbkitės “Drauge”.

ga.ru


Kelios dienos Michigano platumoje

KUR ŠVIEČIA TABOR FARMA 

IR LIETUVIŲ NAMAI

Kiekviename kampelyje beke
liaudamas surasi vis ka nors įdo
maus ir naujo. Michigano valsti 
joje netoli Paw Paw ežero yra 
Covert miestas. Jis švarus ir tvar
kingas, kaip ir visi provincijos 
miestai, o nuo miestelio į šalis 
skleidžiasi nedideli ūkiai. Bet į- 
domiausia tai, kad šis miestelis 
ir apylnk
ir apylinkės ūkiai apgyvendinti 
išimtinai juodukų. Kai didžiuo
siuose miestuose juodukų rajonai 
panašūs į laužynus ir šiukšly
nus, tai Covert miestelis atveria 
visai kitokį vaizdą, kad ir juodo
sios rasės žmonės moka tvarkin
gai gyventi. O jie čia ir ūkinin
kauja ir skina vaisus pas kitus 
ūkininkus, nes tai didžiųjų sodų 
kraštas.

Plačiuosius Michigano sodus 
lenkdamas, pasieki Tabor farmą 
— lietuviams gerai pažįstamą 
buv. J. Bačiūno vasarvietę. Vos 
įsukęs j kiemą, pamatai naują 
tvarką: pastatai neseniai nudažy
ti spindi visu šviesumu, pastaty
ta nauja virtuvė aptarnauti 230 
vasarotojų, tiesiasi naujų me
džių alėjos, tik nebėra to, kuris 
farmoje tiek metų šeimininkavo, 
kuris pasitikdavo ir išlydėdavo 
kiekvieną svečią ar vasarotoją, 
kuris per paskutinius kelerius me
tus vadovavo ir viso laisvojo pa
saulio lietuvių šeimai. Taip, ne
bėra čia Juozo Bačiūno. Bet su 
tokiu pat šypsniu mus šiandien 
pasitinka J. Bačiūno įpėdinis, da
bartinis farmos savininkas inž. V. 
Adamkus su žmona. Einam į di
dįjį svečių kambarį. Nuo sienos 
pagarbiai žvelgia meniškas J. 
Bačiūno portretas, pieštas Aus
tralijoje gyvenančio dail. Meš
kėno. Kitoje sienoje J. Rimšos 
paveikslai. Tai Adamkų šeimos 
aukštai gerbiamas- dailininkas. 
Kai į šį kambarį užsuka J. Ba
čiūno našlė ir sustoja prie savo 
vyro portreto, ji gailiai pravirks
ta. Prisimena praeitį, kuri jau ne
begrįš. C) inž. V. Adamkus sa
vanoriškai pasiryžęs tęsti kai ku-' 
riuos J. Bačiūno įsipareigojimus: 
pvz. šiais metais jis finansuoja 
Pasaulio lietuvio leidimą ir jam 
tai atseis apie 2,000 dol.

Rezoliucijos ir trofėjai

Kun. J. Kubilius, neoficialiai 
sužinojęs, kad a.a. J. Bačiūnas 
naujojo Jaunimo centro staty
bai paliko 3,000 dol., patenkin
tas, išeina į golfo laukus kibti 
savo mėgiamo sporto — golfo. 
Inž. V. Adamkus gi mane įsiveda 
į savo kabinetą. Tai nauja įstai
ga, nes J. Bačiūno laikais tokio 
darbo kabineto nebuvo. Čia pama 
tau originalą rezoliucijos Nr. 40, 
kurią kovo 12 d. priėmė Illinois 
senatas prisiminti J. Bačiūnui. 
Rezoliucija baigiasi žodžiais: "... 
Mes liūdim netekę to konkretaus 
žmogaus ir reiškiame giliausią 
užuojautą šeimai ir tūkstančiams 
lietuvių bei jo draugų”.

Ant inž. V. Adamkaus stalo 
guli ir kita rezoliucija, priimta 
Illinois senato Vasario 16 d. pro
ga. Šią rezoliuciją jis greitu lai
ku perduos Lietuvos konsului.

Šalia šių oficialių dokumentų 
matome ir eilę trofėjų, skirtų inž. 
V. Adamkui už suorganizavimą 
krepšinio išvykų į P. Ameriką ir 
Australiją. Viename tų trofėjų 
skaitau įgraviruotus žodžius: “Su 
padėka už žygį Lietuvos garbei 
Australijoje. Lietuvos Pasiunti
nybė JAV”. O tokių trofėjų čia 
visa eilė ir tai liudija, kad nau
jasis Tabor farmos šeimininkas 
lietuviškoje veikloje eina savo 
pirmatako keliais, ko miręs ąžuo
las dar gyvas būdamas labai pa
geidavo.

Apie biznį čia nėra daug kal- 
kt!. Vasaros sezonui vietos užim
tos, vasarvietė, pilna. Įvairiems 
darbams pasamdyta eilė lietuvių 
studentų, nes lietuviams visada 
pirmenybė. Kita žinia - į vasarvie 
tą artimiausiu laiku užsiprašę 
linais šen. Lanigan irCook Caoun 
ty respublikonų vadas Kuehars- 
ki. Ko jie atvyks, galima nu

jausti: greičiausia, pasiūlyti kokį 
naują postą inž. V. Adamkui, 
kuris per praėjusius rinkimus į- 
rodė didelį populiarumą gautų 
balsų skaičiumi.

Tabor farmoje visada pamatai 
ir vieną juodą žmogų — Viktorą 
Savėną. Per dieną prižiūrėdamas 
golfo laukus, jis būna nuo sau
lės tiesiog pajuodavęs. Bet pasi
rodo, kad tas malonus jurbarkie
tis prižiūri ne vien tik Tabor 
farmos, bet ir eilę kitų Michigan 
valstijos golfo laukų. Kaip matė
me, lietuviai veržlūs įvairiose 
srityse ir kur tik jų nerasi.

Apie fizinę ir dvasinę duoną
St. Joseph mieste gyvena inž. 

Juozas Karklys su žmona Elvyra 
ir sūnumi Rimu. Abu Karkliai - 
pedagogų vaikai. Juozo Karklio 
tėvelis pedagogas K. Karklys mi
rė lygiai prieš 10 m. Chicagoje, 
o Elvyros motina R. Kriaučiūnie
nė mokytojauja Donelaičio ir 
Maruuette Parko lit. mokyklose.

Mums su kun. J. Kubiliumi 
vos įžengus į gražią Karklių re
zidenciją St. Joseph pakraštyje, 
Elvyra tuoj paklausė, ar mes at- 
vežėm juodos duonos iš Chica
gos, nes apylinkėje jos nėra.

Praleidus visą vakarą iki nak
ties gilumos šiltuose Karklių na
muose, kun. J. Kubilius, negalė
damas atsidžiaugti patirtomis 
nuotaikomis, vis kartojo: “Ma
tai, kokia tai lietuviška šeima, 
kiek 'daug tuose namuose lietu
viškos dvasinės duonos”.

Nors gyvendami toliau nuo 
lietuviškų centrų ir lietuvių, Kar
kliai sugeba savo sūnų Rimą, 11 
m. amžiaus, išauginti tikru lietu
viu. Jis lietuviškai kalba be ak
cento, rašo straipsnius ir eilėraš
čius “Draugo” vaikų skyriui, gra
žiai piešia ir yra tikrai žvitrus 
bei apsukrus berniokas. Ir kai jis 
mums atnešė aplanką iškarpų ig 
lietuviškų laikraščių su savo kū
riniais, pamatėm, kad jam lietu
viškoji kūryba yra ne prievartos, 
bet širdies vaisius. Ir, kaip mi
nėjom, visa tai vyksta toli nuo 
lietuvių gyvenant, bet palyginus 
jauniems tėvams sugebant per
duoti savo sūnui tai, ką jie pa
veldėjo iš savo tėvų, pedagoginį 
kraitį suskrovusių Lietuvoje. Jie 
sūnų vežioja į Donelaičio mokyk
lą ir lietuvių skautų sueigas, nors 
gyvendami už 100 mylių nuo 
Chicagos.

Inž. J. Karklys yra padaręs iš
radimų ir tai kompanijai atneš 
apie 5 milijonus dol. pelno per 
metus. Bet šio krašto inžinierių 
tokia jau dalia, kad jų išradi
mai ir pelnas priklauso kompani
joms. Ir dar vienas įdomus reiš-

MOŠŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebr.

H AMOVENŲ GEGUŽINft

Birželio 1 d. užmiestyje esan
čiame C. L. Veys ūkyje Oma- 
hos ramovėnai, atidarydami va
saros sezoną, suruošė gegužinę, 
į kurią pakvietė visą koloniją. 
Buvo proga pasivaišinti lietu
viškais valgiais, pasilinksminti 
ir pasportuoti. Valgius pagami
no ir bufetui vadovavo šeiminin
kės: Emilija Totilienė, Teresė 
Šalkauskienė ir Valerija Kaz
lauskienė. Talkininkavo jauni
mas. Elektroninę muziką davė 
Algis Lizdas. Gegužinei paįvai
rinti buvo įvestas sportas, ku
riame jaunimas aktyviai daly
vavo. Sporto varžybas pravedė 
Komas Blažauskas. Iš geguži
nės buvo gauta gražaus pelno,

Komunistų nukankinti 
leikiai.

broliai Pu-

KOMUNISTŲ 
NUKANKINTIEJI

Švėikšnos gimnazijos trijų mo 
kinių šeimą ištiko žiauri trage
dija. Stasys, Jurgis, ir Juozas 
Puleikiai 1941 metais birželio 24 
dieną besitraukiančių iš žemai
čių bolševikų buvo žiauriai kan
kinami ir nužudyti. Birželio 24 
d. 8 vai. ryto tėvų jėzuitų kop
lyčioje bus atnašaujamos šv. 
Mišios už jų vėles. Švėkšnos 
gimnazijos jubiliejui rengti ko
mitetas kviečia dalyvauti pamai 
dose Švėkšnos gimnazijos buvu
sius mokinius, mokytojus ir 
švėkšniškius.

kinys, patirtas šioje šeimoje. Auk
štesnės klasės amerikiečiai, kaip 
įmonių vadovai ar banki} prezi
dentai, provincijoje jaučią garbę 
bendrauti su europiečių šeimo
mis, nes jie Europą laiko kultū
ros lopšiu. O kiek yrą mūsiškių, 
kurie gėdinasi savo kilmės.

VI. Rmjs

R. Coutreer, Ft., Mayer, Va., demonstruoja aparatą, kuriuo galį skraidyti. 
Jis čia matyti pakilęs ligi vėliavos stiebo viršūnės. Aparatas įgalina 
karius peršokti upes, spygliuotas vielas, pastatus. Jis varomas mažyčio 
sprausminio motoro.

kurio paskirstymas kultūrinei 
veiklai paremti įvyks metų pa
baigoje. Pirmoje eilėje 100 dol. 
bus įneštas į lietuvių fondą, į 
kurį iki šiol ramovėnai jau yra 
įnešę 700 dol.

Ramovėnai gyvai atstovauja 
savo skyrių. Vainikų dienoje 
savo buvusių narių kapus pa
puošė gėlėmis, o už jų sielas 
užprašė paaukoti šv. Mišias. Sa
vo narį muz. Bronių Jonušą, 
išvykusį į ligoninę pataisyti svei 
katą, valdyba, aplankė, palinkė
jo greičiausiai pasveikti ir su
grįžti į koloniją. J. D.

Hartford, Conn.
VYK. SKAUTININKE 

HARTFORDE

Birželio 11 d. L.S.S. vyriau
sia skautininke M. Jonikienė 
buvo atsilankiusi Hartforde, 
Conn. Ta proga buvo sušaukta 
iškilminga sueiga. Hartfordo 
Šatrijos vietininkijos skautės 
tikrai džiaugėsi turėdamos to
kią garbingą viešnią savo tar
pe.

Vyriausia Skautininkė sveikin 
dama seses, palinkėjo ir toliau 
eiti gražiu ir garbingu skautiš
ku — lietuvišku keliu. V. s. K. 
Marijoišenė, Šatrijos vietinin
kijos vietininkė, dėkodama įtei
kė prisiminimui adresą su visų 
skaučių parašais, kurį tikrai me

niškai padarė Aid. Saamininkie- 
nė.

Po iškilmingos dalies sekė 
kuklios vaišės, kuriose dalyva
vo ir gerbiamas Hartfordo Šv. 
Trejybės parapijos klebonas 
kun. J. Matutis. Gerbiama.; kle
bonas pažymėjo, nors jis čia 
gimęs ir užaugęs, bet nemažiau 
mylįs Lietuvą už tuos, kurie 
neperseniausiai į šį kraštą at
vykę. Skautės klebono globą 
labai jaučia, nes per daugelį 
metų naudojasi parapijos sale 
ir kiemu. Už tai jos yra laba* 
dėkingos.

Vaišių metu buvo sudainuota 
daug dainų. Kiekviena skautė 
trumpai papasakojo save skau- 
tavimo istoriją. Tuo būdu vy
riausia skaut.ninkė M. Jonikie
nė susidarė aiškų vaizdą, ką ir 
kaip mūsų skautės veikia, kiek 
stovyklauja, sportuoja ir pan.

Baigiant sueigą, vyriausia 
skautininkė Knygelėmis apdo
vanojo būsimą paukštytę D. 
Baltauskaitę ir sk. kandidatę 
K. Saimininkaitę, rūtelėmis vyr. 
sk. skiltininkę B. Zdanytę ir s. 
Dang. Banevičienę, o kaklaraiš
čio žiedu v. s. K. Marijošienę.

Sueigos pabaigai sudainuota 
Leiskit į tėvynę ir Ateina nak
tis. D. B.

GVestuvėm*.
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HULS OfiLENYčIa 

2443 W. 03 rd SL, Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

e_t- e s
banketams, lalUntuvėnu

A. -f“ A.
MARIJOS RAUBIENfiS balsas telefono laidais dar tebe
skamba ausyse, Clevelande, linkėjimai iš vyro FELICUAUS 
man, jos netikėta viešnagė čia ir jai atsakymas mielai 
laukiamas svečias; tačiau (galutinis jos žodis — negalinti 
atsipalaidoti nuo savo šeimos t. y. choro, kuris tada lan
kėsi Clevelande ir išdidžiai pareiškė, kad (mūsų choras da
lyvaus šv. Mišiose Šv. Jurgio Parapijoje, kur skambės jums 
čia gyvenantiems neužmirštama giesmė.

Tikrai ji paliko neužmirštamą giesmę dar gyvenimo pu- 
siaukelyje, bet negana to. ji paliko liūdintį vyrą ir mus 
amžiams.

Užuojauta FELICIJUI ir kartu liūdime
Stasys ir Berta Barsteika 

Clevelande

A. *j- A.
MARTHA VANAGAS

Gyveno Town of Lake apylinkėje.

Mirė birželio 18 d., 1969 m., 9:35 valandą ryto.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų.

, Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Lucy Vanagas, žen
tas Walter Balchunas (vyras mirusios dukters Isabell), anū
kė Ann Balchunas; Jose Rodriguez ir kiti giminės ir draugai.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 South Her
mitage Avenue. Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio mėn. 21 
dieną iš koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentai, anūkė ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid. Telef. YA 7-1741.

A. 4- A. ADAM KASMAUSKIS
Gyveno 1528 So. 49th Avenue, Cicero, Illinois.

Mirė birželio 18 d., 1969 m., 1 vai. ryto, sulaukęs 80 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, Pampų sodos. Amerikoje išgyveno 63 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Bernice Norris, 
žentas Leonard, ir Anna Šileikis, žentas Frank, anūkė Lor- 
raine Crowe su vyru Robert, 3 proanūkai: Robert, Kevin ir 
Timothy Crowe, pusbrolis Joseph Dargis su šeima, pusseserės: 
Pauline Sharauskas su šeima, švogerka Stella Vitkus su šeima, 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo vyras mirusios Johanna.
Priklausė Šv. Antano dr-jai; buvo amžinas narys Šv. Ka

zimiero Seserų rėmėjų ir T. Marijonų rėmėjų draugijų.

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 South 50th Avė., 
Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 21 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į ŠV. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkė ir proanūkai.

Informacijoms skambinti teL LA 3-0440
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Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia Jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad Jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu. 
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARUUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 7 Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-00

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI ■' ’

7

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublIc 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginla 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-8401

POVILAS L RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1011

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD.. OAKLAVVN ILL. Tel 636-2820 J
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X Kpt. Petras ir Dalia Boje- 
vai, šiuo metu gyveną Chicago
je, birželio 17 d. Šv. Kryžiaus 
ligoninėje susilaukė naujagimio 
— antro sūnaus. Nauju anūkė
liu džiaugiasi seneliai Natalija 
ir Antanas Santarai bei Marija 
Bojevienė. Motina ir sūnus yra 
sveikti ir greitai tikisi grįžti na
mo.

X Į vysk. A. Deksnio pager
bimą Chicagoje bilietus reikia 
užsisakyti iš anksto iki birželio 
24 d. Atskiri pakvietimai nie
kam nesiuntinėjami. Bilietų 
prie įėjimo Martiniąue salėje ne
bus galima gauti. Organizacijos 
savo sveikinimus siunčia raštu 
iš anksto vykdomojo komiteto 
pirm. dr. L. Kriaueeliūnui. Bi
lietus reikia užsisakyti pas O. 
Gradinskienę, tel. PR 6-1998. 
Pontifikalinės šv. Mišios ir pa
gerbimo akademija bus birželio 
29 d.

X Dr. Pr. Rūdininkas, Cicero, 
III., prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo 5 dol. mūsų spaudai stip 
rinti. Labai ačiū.

X Balys Pupalaigis, spaudos 
darbuotojas ir aktyvus daugelio 
organizacijų narys, paguldytas 
į Šv. Kryžiaus ligoninę, dr. Star 
kaus priežiūroje.

X Sofija Blažienė, 1968-69 
metais baigusi Montessori mo
kytojų kursus ir užangažuota 
Beverly Montessori mokykloje 
ateinantiems metams, metinio 
seminaro Sheraton viešbutyje 
metu modeliuoja rūbus, tinka
mus Montessori klasės moki
niams.

x Sol. Arnoldo VoketaiČio į-
clainuota opera “Carry Nation” 
buvo transliuojama sekmadienį 
per FM radijo tinklą. Toje ope
roje jis atliko pagrindinę tėvo 
rolę. ši opera, solistai ir įrekor- 
davimas buvo kritikų labai pa
lankiai sutikti.

X Tauragės klubo valdyba
praneša, 'kad birželio 29 d. 1 
v. J. iSlpaičio sode, 8933 Archer, 
šaukiamas pusmetinis narių su
sirinkimas, kuris bus teisėtas, 
nepaisant, kiek atsilankys na
rių.

X Dr. Petras Jonikas birželio 
14 d. narių posėdyje buvo išrink 
tas ateinantiems metams Ped. 
Lituanistinio instituto rekto
rium.

X “Jūratė” vasarvietėje, 
Union Pier, išnuomojami butai. 
Skambinti (606) 469-2399 arba 
YA 7-4309 vakarais. (sk.)

x Jau daug metų Emerson 
vėsintuvus parduoda Gradinsko 
vėsintuvų, TV ir radijų krautu
vė. Specialisto patarimas. Grei
tas pristatymas. 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sk.)

x š. m. birželio 21 d., šešta
dienį 5 v. v. Bučo darže, Willow 
Springs įvyks tradicinė Vilniaus 
krašto lietuvių s-gos ir Tautinių 
šokių ansamblio Grandies gegu
žinė. Numatyta įdomi ir pramo
ginė programa. Savo atsilanky
mu paremsite lietuvišką jauni
mą ir malonų vakarą praleisite 
Vilniaus krašto lietuvių tarpe. 
Veiks lietuviškų patiekalų val
gykla ir “stipri” kavutė. Šo
kiams gros p. Ramanausko or
kestras. (pr.)

X Mažai amperų, daug 
BTU’s: ypatingas Emerson vė
sintuvas ima tik 7*/> ampero, 
bet duoda 10,000 BTU’s. Įsigy- 
kit Gradinsko vėsintuvų, TV ir 
radijų krautuvėj, 2512 W. 47 
St., FR 6 1998. (sk.)

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Litas 
Investiug Co., Ine., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč. 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel. 
GR 0-2242. (sk.)

į X Marijonų bendradarbių
Į Brighton Parko skyriaus pobū- 
' vis . žaidimų popietė įvyks šį į 
sekmadienį, birž. 22 d., A. Skre- 
butienės bute 2439 W. 45 PI. 
Pradžia 2 vai. Narės ir prijau- Į 
čiantieji kviečiami dalyvauti.

X Paul Simon, Illinois vice- 
gubematorius, yra pasižadėjęs 
dalyvauti vysk. A. Deksnio pa 
gerbime birželio 29 d. Martini-{ 
que salėje.

i X Jūratė Barzdukaitė baigė 
sociologijos ir psichologijos stu- 

'dijas Northern Illinois universi
tete. 1969 sausio mėn. gavo ba
kalauro laipsnį, birželio 7 d. da- 

! lyvavo baigimo iškilmėse De 
' Kalb, III. Priklausė lietuvių stu-1 
dentų organizacijoms. Ypač' 

! reiškėsi ateitininkų sąjungoje, 
i Mėgo sportą, dalyvavo tinklinio 
| rungtynėse, dvejus metus vado-' 
i vavo tinklinio 'komandai “Aud : 
rai.” Priklausė ir Alice Stephens 
moterų chorui ir dalyvavo pas- 

i kutinėse Dainų šventėse. Domisi 
ir menu. Ėmė meno pamokas 
pas dail. P. Kaupą. Dabar jau i 
dirba pagal savo profesiją. Pa-, 
siryžusi dar siekti aukštesnio Į 
laipsnio — magistro. Šį rudenį 
pradės studijas Sočiai 'Work fa
kultete Lojolos ar IUinois uni
versitete.

x Lito b-vės akcininkų meti
nis susirinkimas įvyks šį šešta-! 
dienį, birželio 21 d., 4 v. v. O’1 
Hare Congress Inn, 3010 N 

!Mainnheim Rd., Frantklin Park, 
IU.

■

X Bose Mary Jurgel, 6733| 
S. Campbell ave., baigia Mi
chael Reese ligoninės ir Mediči-, 
nos centro gailestingųjų sese-! 
rų mokyklą. Mary yra baigusi i 
Marijos aukšt. mokyklą. Moks-; 
lo įvertinimo diena buvo gegu- Į 
žės 25 d., kur Mary buvo apdo- J 
vanota 500 deni. stipendija, to
limesniam mokslo tęsimui; be 
to, ji buvo apdovanota Senior 
Leadership ir Senior Scholastic 
premijomis. Rose Mary Jurgel 
šį sekmadienį gaunanti diplo- 

• mą, paliks tarnauti Michael Re
ese ligoninėje pooperaciniame 
skyriuje.

X įSuaugusiems ir vaikams 
Alvudo kultūriniai vakarojimai 
Marąuette Parke po atviru dan
gum, ties Šv. Kryžiaus ligonine, 
pradedami šį šeštadienį, birželio 
21 d. 4 v. p. p. Vaikų ir suaugu
sių kultūrinis pasirodymas. Va
kare filmai vaikams ir spalvo
tas filmas “iThe King and I.”, 
Visi kviečiami. Labiausiai lau-! 
kiami yra vyresnio amžiaus 
žmonės — jiems geriausia kul- !

| tūrinė pramoga. Lyjant progra Į 
[ma vyks parapijoj salėj.

X šatrijiečiai (vyresnieji ir 
studentai) savo pavasarinėn iš- 
kylon išvyksta !šį sekmadieni 
(birželio 22 d.) 12 vai. nuo Jau
nimo centro, automobilistams 
paimant pėsčiuosius. Vykstama 
dr. R. ir K. Giniočių sodybon, 
2126 N. iS'heridan Rd., Wauke- 
gan, III. Žaliuojančioj ir žydin
čioj gamtoj šatrijiečiai turės 
progos išgirsti ištrauką iš jau
nimui skirtąjį konkursą laimė
jusios knygos. Skaitys pati lau 
reatė rašytoja Danutė Brazytė 
- Bindokienė, jaunoji aktorė Ka
rdė Baltrušaitytė rečituos Pu
tino ir kitų mūsų poetų kūrybą, 
o Laima Underytė ir Romas Un 
derys, pritardami gitara, atliks 
poezijos ir dainų pynę.

x Jurgis Montvila, mūsų 
skaitytojas Bayside, N. Y., pra
tęsdamas prenumeratą pridėjo 
5 dol. spaudai paremti. Dėkoja
me.

X Seselė M. Ernesta (Ona 
Karpiūtė), kazimierietė, grįžo iš 
So. St. Paul, Minn., ir per vasa
rą apsigyvens Chicagos vienuo
lyne . Rugp. mėnesį ji aplankys 
savo tėviškę, Westville, III.

X Komitetas sol. Valentinos 
Kojelienės koncertui rengti, ku
ris įvyko gegužės 11 d. Orchest
ra Hali, Chicagoje, savo pasku
tiniam posėdyje komiteto pir
mininkės Birutės Oiurienės re
zidencijoje, Lake Zurich, patvir
tino pajamų - išlaidų apyskaitą. 
Šis koncertas Balfui nedavė jo
kio nuostolio.

X Birželio įvykių minėjimas
įvyks šiandien, birželio 20 d., 7: 
30 v. v. Jaunimo centre. Iškil
mės prasidės prie aukuro, kur 
bus padedamas vainikas žuvu
siems. Tolimesnė programa vyks 
salėje. Kalbės Ignas Andrašiū
nas. Meninę dalį atliks Pedago
ginio Lituanistikos instituto stu 
dentai: Rimas Černius, Birutė 
Lieponytė ir Ramutė Plioplytė. 
atlikdami Domo Veličkos “Ma
žųjų brolių baladę.” Tai yra 
tremties atminimo etiudas. Stu
dentas Antanas Rauchas tvar 
kys apšvietimą bei garsinius 
pritaikymus. Visi kviečiami da
lyvauti.

X A. a. Igno Daukaus, prieš 
metus mirusio, gegužės 30 d. 
kun. Ant. Juška pašventino 
puošnų paminklą šv. Kazimiero 
kapinėse, kurį pastatė velionės 
našlė.

X šv. Petro ir Povilo parapi
jos, tVestville, III., metinis baza- 
ras, įvyks sekmadienį, birželio 
22 d. ant parapijos žemės. Daug 
čikagiečių planuoja atvažiuoti.

X Leonardas Šimutis, sr., 
“Draugo” garbės redakt., ir 
inž. Antanas Rudis, grįždami iš 
E. St. Louis, po vysk. Antano 
Deksnio konsekracijos iškilmių; 
pakeliui sustoję Westville, III., 
aplankė Karpių šeimą. L. šimu
tis prisiminė, kad jo pirmas vi
zitas Westvillėj buvo 1917 m„ 
kuomet jis sutvėrė L. Vyčių 85- 
tą kp. Karpių šeima nuo 1900 
metų turi valgomų produktų 
krautuvę. Tėvams mirus antro
ji karta užėmė “biznį” ir sėk 
mingai vadovauja. Justa Karpiu 
tė yra ilgametė parapijos vargo
nininkė.

X Areli. Rimantas Penčyla,
šių metų birželio mėn. baigė 
Illinois Technologijos instituto 
architektūros ir urbanistikos fa
kultetą, įsigydamas magistro 
laipsnį iš miestų ir rajonų pla
navimo.

A. Paulikaitis diriguoja moksleivių chorui Kr. Donelaičio mokyklos šventėje Chicagoje. Akordeonistai: 
V. Gutauskas ir R. Šilkaitis. Kitame šone stovi mokyklos vedėjas J. Širka. Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
tais Brighton Parko skyriaus, 
vadovaujamo A. Skreibutienės, 
talkinant valdybos narėms M. 
Pakeltienei ir B. Stirumskienei. 
Vaišių metu buivo pagerbta ap
skr. pirmininkė A. Snarskienė

A. Snarskienė, Tėvų Marijonų ben
dradarbių apskr. pirmininkė.

!JAUNIMO SPORTO ŠVENTE
Lietuvių moksleivių sporto 

šventė, kuri L. bendruomenės 
Marąuette Parko apylinkės su
organizuota, buvo pravesta bir
želio 14 d. ir liko pa'kiili nuotai
ka dalyvavusio sportinio jauni 
mo tarpe. Visi jaunuoliai, laimė 
jusieji bet kurioje sporto šako
je, buvo dosniai apdovanoti tau 
rėmis ar medaliais. Dalyvavo 
279 moksleiviai sportininkai, 
kurie varžėsi lengvojoje atleti
koje: krep&inyje, tinklinyje ir 
futbole. Varžybose tvarka buvo 
pavyzdinga, plevesavo Amerikos 
ir Lietuvos vėliavos, ir Chicagos 
parkų valdybos garsų sistemos 
sunkvežimis per garsiakalbius 
griaudė į parką lietuviškus Jo
nušo orkestro įgrotus maršus.

Kartu šį kartą buvo neuž
miršta prisiminti ir tragiškai 
išvežtųjų į Glbirą. Po iškilmin
go parado 2 vai. p. p., pirminin
kui Albertui Kereliui atidarius 
šventę ir Jonui Bagdonui atžy
giavus su keliomis kolonomis 
sportininkų, kun. Jonas Borevi-
čius, LB centro valdybos vice-i 
pinminin'kas jautriai priminė 
jaunimui, kaip žiauriai jų am
žiaus jaunuolius to 1941 m. bir
želio 14 d. rytą bolševikai trė
mė iš tėvynės į tolimąjį Sibirą.

Varžybose gerai veikė ir jau
nų ponių maisto tarnyba, kuri 
karštomis dešrelėmis, pienu, šal
tais gėrimais ir kava pasotino 
ne tiktai aktyvius sportininkus, 
bet ir susirinkusius svečius. 
Lietus nelijo, todėl nuotaika iki 
galo buvo entuziastinga.

A. Kerelis

MARIJONŲ BENDRADAR
BIŲ VEIKLA

Marijonų bendradarbiai Chi
cagos apskr. susirinkę į mari
jonų vienuolyno svetainę birž. 
18 d. pasidžiaugė ligi šiol nu
veiktais darbais, aptarė ir pa
siskirstė pareigomis dėl įvyk
siančios žaidimų popietės lap
kričio 2 d., įsipareigojo platinti 
laimėjimų 'knygeles ir ligi rug 
sėjo nedaryti susirinkimų. Už
baigus oficialią dalį, visi susirin
kimo dalyviai buvo pavaišinti 
skaniais užkandžiais, paruoš-

BENDROJI POILSIO IR 
STUDIJŲ SAVAITĖ

LFB rengiamoji stovykla įvyksta 
š. m. rugpiūčio 10-17 dienomis Dai
navos Jaunimo stovykloje, Man- 
chester, Michigan.

Stovyklos kapelionas liet. .Jėzui
tų provinciolas kun. G. Kijauskas. 
S. J.

Stovyklos komendantas Viktoras 
Palūnas. Paskaitininkai: prof. dr. 
A. Klimas, prof. dr. A. Musteikis, 
prof. dr. R. Šilbajoris ir Vyt. Vai
tiekūnas.

Pramogos1: laužai, snaudymas's, 
jaučio kepimas, šokiai, koncertas, 
stovyklautojų laikraštis.

Partizanų pr'siminimas. Lietuvių 
Fronto bičiulių pasitar.mai.

Stovykloje yra dar laisvų vietų. 
Kviečiame skubiai registruotis šiuo 
adresu: Mr. J. Mikonis, 24526 Char- 
don Road, Cleveland, Ohio 44143.

LFB Centro valdyba

A.

jos gimtadienio proga (birž.
Į 24). Sveikinimo kalias pasa tė 
į kun. J. Kardauskas, kun. V. 
i Bagdanavičius, B. Cicėnienė, M.
' Paukštienė, O. Kazragienė, J. 
Gadūnas ir skyrių pirmininkės • 

Skrebutienė, Fr. Dvilaitienė,
P. Dubinskienė, E. Samienė, P. 
Turskienė. A. ISnarSkienė, dėko
dama už šį pagerbimą, pasiža- 
dėjo, kol jėgos tarnaus, dar
buotis šioje sąjungoje. 'Kadan
gi jos gimtadienis sutampa su 
kun. J. KardauSko vardadieniu, 
savo ir visų skyrių vardu pa
reiškė sveikinimus ir linkėjimus 
dvasios vadui. K. J. K.

BAIGĖ UNIVERSITETĄ

Osvaldas Ričardais Čižikas bir 
želio 8 d. baigė Lojolos univer
sitetą, gaudamas biologijos 
mokslo bakalauro laipsnį. Šį 
rudenį jis tęs medicinos studi
jas Illinois College of Pediatric 
Medicine. Osvaldas, dar lanky
damas Šv. Ignaco aukštesniąją 
mokyklą, įstojo į Aukštesniąją 
lituanistinę mokyklą Chicagoje 
ir į “Grandies” tautinių šokių 
grupę, kur uoliai dirbo, nežiū
rint studijų Lojolos universi
tete.

Aukštesniąją lituanistinę mo
kyklą baigė 1965 m. Osvaldo 
sesuo Deivė Regina, gavusi Illi
nois valstybės 5 met. stipendi
ją, studijuoja Lojolos universi
tete matematiką. Šiuos pirmuo
sius metus ji baigė labai gerai, 
patelkdama į garbės sąrašą. Os
valdo ir Deivės tėveliai Zinaida 
ir Stasys džiaugiasi savo vaiku

čių pažanga ir yra patenkinti, 
kad galėjo jiems duoti mokslą 
nuo pradinio iki aukštojo kata 
likiškose mokyklose.

KAPINIŲ TARYBAI 
SUSIRENKANT

Po ilgesnių 5 organizacijų at
stovų susitikimų posėdžiuose, Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinių rei
kalu įneštas sumanymas, kad rei
kia įsteigti vykdomoji taryba. 
Tos tarybos pirmas posėdis įvyks 
kapinių salėje birželio 23 d.

Šv. Kazimiero sklypų savinin
kų draugija rūpinasi, kad visi 
buvę ir esamieji nenormalumai 
kapinių tvarkyme būtų išlyginti. 
Birželio 10 d. įvyko draugijos val
dybos posėdis, kuriame vienbal
siai išrinkta į tarybą pirm. L. 
Giedraitienė. Atvykęs į posėdį 
LB komiteto pirm. A. Regis pa
darė pranešimą, kas liečia tary
bą ir jis taip pat yra išrinktas ta
rybom Valdybos nariai jam reiš
kią didelę padėką, kad tiek daug; 
dilba dėl Šv. Kazimiero kapinių. 
Pranešime paaiškėjo, kad kapi
nių tvarkymas dabar bus vykdo
mas, kaip taryba ką nuspręs. 
Daug nesusipratimų ir nusiskun
dimų, bus išrišami tarybos posė
džiuose. Greitu laiku, bus išrašy
tas Lietuvių vardas ant didžių
jų vartų, statomas paminklas at
žymėti įsteigėjus ir šiose kapinėse 
mirusius. Bus angliškai ir lietuviš 
kai užrašas. Laidojimo ceremoni
jos turės būti vykdomos, kaip to 
žmonės pageidauja. Ypač daug 
vilties dedama į kun. Abromaičio 
įėjimą į tarybą, kuris jau daug 
gero parodė kapinių reikalu. 
'Tarybą sudarys tik 5 atstovai ir 
jie turės galią demokratiškai 
spręsti kapinių reikalus.

Vėliau buvo aptartas draugi
jos ruošiamas piknikas, kuris į- 
vyks liepos 27 d. Bruzgulienės 
sode. Valdyba visą veik įsijungu
si į darbą, bet dar prašo sklypų 
savininkų, kurie tą dieną galėtų 
padėti dirbti piknike, kad pa
skambintų p. Giedraitienei tel. 
HE-4-5148, adr. 6930 S. Camp
bell.

Klausimų ir sumanymų punk
te, buvo padiskutuota, kas liečia 
mūsų spaudą, kurioj esą kai ka
da neteisingų aprašymų. Draugi
ja ar komitetas, gerai supranta 
spaudos etiką ir jos užduotį, to
dėl nenorėkime, kad dienraštis 
talpindamas savos rūšies kapiniij 
įeikalu rankraščius, kurie pana
šūs į polemiką, neimtų užmokes
čio. Redakcija juk turi būti nuo
šaliai, tą ir daro dienraščio lei
dėjai. Mes norime, kad ir kapi
nių taryba nežiūrėtų į dolerį, kai 

I į kolkį dievaitį, o rūpintųs gražiu 
j palaidojimu, dvasiniai žmonės 
rastų paguodos atsisveikinant su 
savo artimaisiais. Kartais pagar
ba ir meilė — kai kam atneša 
žymiai daugiau atlyginimo.

Draugijos valdyba primena vi 
siems Šv. Kazimiero Lietuvių ka 
pinių sklypų savininkams, kad 
visi rūpintųsi savo kapinių reika
lais, padėtų draugijai ir darbais 
ir gerais patarimais, ypač jei kas 
yra negero, raštu ar žodžiu jai 
suteiktų, taryba tik vykdys mūsų 
valią ir saugos visas teises.

Bal, Brazdžionis'

i NAUJA DAKTARE
DIANA JUČAITE

Birželio 8 d. Aleksandro ir Sta
sės Jucevičių namuos, 745 Park 

■ Ave. Hot Springs, Ark. įvyko vai
šės jų dukters Dianos garbei. Tą 
dieną ji gavo daktaratą iš me
dicinos, Arkansas universitete, 
Little Rock.

Jaunoji daktarė gimė Vokieti
joj, Ravensburge, 1945 m. Dia
na vos 3 metų amžiaus su tėve
liais, 2 sesutėm ir 3 broliukais 
į šj kraštą atvyko iš Vokietijos 
1949 m. ir apsigyveno tėvelio 
gimtajame mieste Pittsburgh, Pa. 
Po metų A. ir S. Jucevičių šei
ma persikėlė gyventi į Chicago, 
Čia Diana, 1959 m. baigė per 
septynius metus (aštuonių metų 
mok.) Šv. Jono krikštytojo pradž. 
parap. mokyklą, pirmąją mokine, 
laimėdama metams stipendiją į 
keturias kat. aukšt. mokyklas; 
nuo pasiūlytų stipendijų atsisakė 
ir įstojo į Marijos Merg. aukštes
nę mokyklą. Iš čia po metų tė
veliams išvykus gyventi į Hot 
Springs, Ark. ir ji ten išsikėlė. 
Po dviejų metų ji čia baigė au
kšt. mokyklą, būdama visą lai
ką mokyklos garbės sąrašuose.

1965 met. Diana aukštais pa
žymiais baigė per 3 metus Hend- 
rix kolegiją, Convvay, Ark. pre.- 
med. kursą, ir tų pat metų ru
denį buvo priimta į Arkanso u- 
niversiteto Medicinos skyrių, ku
ris birželio 8 d., pripažino Dia
ną Jučaitę turinčią teisę gauti 
bakalauro ir daktaro laipsnius iŠ 
medicinos.

Diana Jučaitė, gyvendama Chi 
cagoje visą laiką priklausė Balt 
Jūros skautų tuntui bei Gintaro 
korporacijai. Ji čia baigė ir Li
tuanistikos mok. septynias klases

Dr. D. Jučaitė

ir kalba labai gerai lietuviškai. 
Besimokindama, visą laiką vasa
ros atostogų metu, dirbo šv. Lu
ko ligoninėje, kad palengvintų 
tėvams sunkią ekonominę naš
tą. Džiugu, kad šiais metais, ge
gužės pabaigoj, dr. Dianos jau
niausias brolis Jaunutis, Convvay 
College gavo bakalauro laipsnį 
iš biologijos ir buvo priimtas į 
Tennessee universiteto, Memphis, 
Odontologijos fakultetą. Gi, jos 
jauniausia sesutė Rasa, 12 metų 
amžiaus baigė Šv. Jono parap. 
pradžios mokyklą pirmąją moki
ne.

Dr. Dianos vyr. brolis Kasty- 
tis-Kęstutis, medicinos daktaras 
dirba tolimam Vietname, vienoj 
karo lauko ligoninėje.

Vyr. sesutė Jūratė Bukauskie
nė, kaipo chemikė dirba Chica
goj, sesuo Vida, gyvena Milvvau- 
kee ir dirba kaip consultantė vie
noj ligoninėje. (Ji yra baigusi Ur 
banos Maisto paruošimą — diet) 
brolis Valdas, dantų technikas, 
užbaigęs 3 metų karo prievolę, 
grįžta baigti nutrauktą mokslą 
universitete ir ruošiasi būti dan
tų daktaru.

Baigdamas šj mažą, gausios 
ir gražios šeimos apybraižą, mie
lai prisidedu prie dr. Dianos krik
što tėvo prof. Jono Valukonio 
linkėjimų: “Sveikinu Tave, Dia
na, taip tvirtai pasiruošus, pras
mingai žengiančią į platųjį pa
saulį”.

Dr. Diana nuo birželio 24 d. 
pradeda dirbti, kaip intern-sta- 
žistė, Los Angeles County Gene- 
ral hospital. (J. Bružas).

IS ARU IR TOLI
DID. BRITANIJOJ2>-

— Kun. Hermanas Šulcas at
vyksta į Londoną ir aplankys 
didesnes lietuvių 'kolonijas.


