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Lietuvoje
+ Kaune 302,000 

gyventojų

Tildmasi 400,000
Juozas Marcinkus, Kauno 

miesto vieeburmistro atitikmuo, 
pasakojo Komjaunimo Tiesos 
(liepos 31) atstovui, kad 1945 
metais, t. y., ką tik grįžus ru-

* sams, Kaune tebuvo 80,000 gy
ventojų. Vadinasi, Kaunas bu
vo netekęs lygiai pusės 1940 
metais buvusio gyventojų skai
čiaus. O dabar Kaunas turįs jau 
302,000 gyventojų. Nors ir da
bar nespėja pristatyti namų to
kiam skaičiui, jo augimo dar 
nesirengia stabdyti ir 1980 me
tais žada turėti Kaune 400,000 
gyventojų... (E)

Nepatenkinti “Nemuno” 
žurnalu

Kai prieš dvejus metus Kau
ne buvo užsimotas leisti naujas 
jaunimo žurnalas “Nemunas”,

• tai jo redaktorius žadėjo, kad 
žurnalas bus “kitoks”. Nepra
ėjęs pro “karantiną”, žurnalas 
oficialiai neišleidžiamas į užsie
nius. Rodos, kad žurnalas tikrai 
stengėsi būti trupučiuką kitoks. 
Užtat dabar komjaunimo CK 
biuras ir pokštelėjo “per kepu
rę”. Trūksta šio ir to, o labiau- 
šia “publicistikos ir beletristi
kos, auklėjančios jaunimą pro
letarinio internacionalizmo, tau
tų draugystės, tarybinio patrio
tizmo dvasia”... Tai kažin ar ne 
ga’as redaktoriaus Drilingos 
“kitokiavimui”. (E)

Rusų kalba mokyklose

Teoriškai rusų ka’bos moky
tis Lietuvoj — tose mokyk’ose, 

t kuriose dėstomoji kalba lietu
vių arba lenkų — neprivaloma.
Praktikoje nėra tokios tvarkos 
kad mokinys galėtų nelanky'i 
rusų kalbos pamokų. Bet nela
bai uoliai mokytis — gali. Nors 
rusų kalbos pamokų pradinėse 
bei vidurinėse ir daug, bet yra 
ir 11 klasių baigusių, o rusiškai 
nepergeriausiai išmokusių.

Dabar yra pertvarkyta rusų 
kalbos ir literatūros dėstymo 
programa ir rusų kalbos moky
tojai vasarą šaukiami į kursus, 
kad išmoktų sudominti mdki- 
nius rusų kalba. “Juk nuo mo
kytojo priklauso, ar mokiniai 
noriai mokysis šio dalyko”, — 
įspėja mokytojus mokytojų to
bulinimosi instituto rusų kalbos 
kabineto vedėja “Tar. Mokyto
juje”. (E)

Gintaro muziejus Palangoje

Du tūkstančiai vasarotojų 
kasdien apsilanko Palangos Gin- 
taro muziejuje, o iš viso tame 
muziejuje jau apsilankę kone 
milijonas svečių. Tai tvirtina 
Vilniuje leidžiamas dienraštis

Dvi mergaitės, Suomijos Helsinkio 
gyventojos

I ramiau

Čekoslovakijoje

Vakar padėtis buvo aprimusi
BELFAST, š. Airija. — Bel

faste, Šiaurės Airijos sostinėje, 
po kelių dienų riaušių vakar 
buvo žymiau ramiau. Britų ka
riai patruliavo keliose miesto 
srityse.

Neramumų metu ligi sekma
dienio Šiaurės Airijoje žuvo 8 
gyventojai, daugiau 500 buvo su 
žeista. Tik Belfaste sužeistųjų 
skaičius siekė per 300.
Wilsonas tariasi su Š. Airijos 

min. pirmininku

Britų min. pirmininkas H. 
Wilsonas nutraukė savo atosto
gas ir dalyvavo specialiame vy
riausybės posėdyje. J13 tarėsi 
Londone su Š. Airijos min. pir
mininku Chichester Clark u.

Artėjant invazijos metinėms

MASKVA. — Rugpiūčio 20 - 
21 d. įvykstant invazijos meti
nėms, įtampos padėtis jaučia- 
na ne tik Čekoslovakijoje — 
nervingumas pastebėtas ir Mas
kvoje. Kremlius vakar pareiš
kė, esąs tikras, kad Prahos re
žimas sugebėsiąs užkirsti kelią 
galimiems “prieš socializmą” 
nukreiptiems išsišokimams ar 
demonstracijoms.
Vis daugiau bėga j V. Vokietiją

BONNA. — Vyriausybės at
stovas pareiškė spaudai, kad pa
bėgėlių iš Čekoslovakijos skai
čius šiuo metu yra dvigubai di
desnis kaip prieš dvejis mėne
sius. Jei šių metų gegužės ir 
birželio mėnesiais į Vokietiją 
pasitraukdavo maždaug 100 Če
koslovakijos piliečių ir prašė 
politinės globos, tai pastaruoju 
metu, per dvi savaites pabėgė
lių buvo 249 ir 261.

Pratimai Čekoslovalii’oje baig 
ti — paskelbė Tass agentūra. 
Dalyvavo sovietų ir Čekoslova- 
kiios kariniai daliniai.

• Kirų kariai naikina uodus, 
muses, žiurkes. Kaip paskelbė 
Nauj. Kinijos agentūra, apie 
reikalą kovoti su vabzdžiais ir 
kitais gyvūnais Mao skelbia sa
vo “Mintyse”.

“Czerwony Sztandar” (liepos 
9.),

Muziejus yra buvusio Palan
gos dvaro rūmuose. Ilgą laiką 
jis ten buvo tik “kampininkas”, 
nes rūmus buvo užėmusi rusų 
dailininkų sąjunga. Dabar tie 
dailininkai pasistatė sau naują 
vilą, ir muziejus susilaukė gali
mybės “išsitiesti”. Neseniai e- 
sančios atidarytos šešios naujos 
salės. Eksponatų muziejus turįs 
kone tris tūkstančius. (E)

— Vilniuje ir Kaune įvyko 
lenkų filmų festivalis. Buvo ro
domi keturi lenkų filmai ir da
lyvavo penki lenkų filmų akto
riai. Jų pamatyti apsilankę apie 
šimtas tūkstančių žiūrovų. (E)

Helikopteris dingo
Š. Korėjoje

SEOUL,. — JAV karinis ma
lūnsparnis vakar turėjo nusi
leisti Šiaurės Korėjos teritori
joje. Įgulą sudarė trys vyrai 
JAV karinės įstaigos kreipėsi į 
Šiaurės Korėjos pareigūnus pra
šydamos rasti malūnsparnį ir 
pranešti apie įgulos likimą.

• Viesului siautus šiaurės I- 
talijoje, vienoje vietovėje su
griauti 22 namai.

Airijos atstovas New Yorke
NEW YORK. — Airijos vy

riausybės Dubline užsienio rei
kalų sekretorius Hillary užva
kar atvyko į New Yorką. Jo 
pareiga — išsiaiškinti su J. Tau 
tomis dėl galimybių pasiųsti J. 
Tautų tarptautinius dalinius.

Tuo tarpu Londono vyriau
sybė, laikydama Airiją Anglijos 
dalimi, griežtai priešinasi “tarp
tautinio masto” planams.

Viesulas “Camille” 
jau JAV-se

Vakar pasiekė JAV pietryčių 
valstijas

MIAMt.' — Viesulas “Camil
le”, siautęs Kuboje, Meksikos 
įlankoje .ir pasiėmęs 160 my
lių per valandą greįįtį, vakar 
popiet įsiveržė į Luisianos ir 
Floridos pakraščius ir nuslinko 
j šiaurę. Daugelio pakraščių vie
tų gyventojai evakuoti ir įspė
ti pasiruošti atremti viesulo vė
jus.

“Camille’ — viesulas ypatin
gai smarku?, bei pavojingas. Ma
noma, kad jis lygintinas su 
1935 m. viesulu (hurricane), 
kai jis ' nvn palietas Floridos 
Keys iškyšu’io sa’as, bangos 
siekė ligi 20 pėdų ir paskendo 
apie 400 gyventojų.

Vak. Vokietijos kariai pratimų, su dujų kaukėmis, metu

VOKIEČIAI BALTIJOS 

JŪROS SARGYBOJE

Kabu 10 e.

Kovos P. Vietname pagyvėjo 
vyrus Saigono apylinkėse.

čia JAV kariai persekioja Vietkongo

Prancūzija laukia permainų
Pasitarimai Prancūzijoj

ir kas toliau?
Svarbiausia — ar pavyks 
išvengti gyvenimo lygio 

pakėlimo?
Paryžius. — Rugpiūčio 8 d. 

nuvertinus franko valiutą, dabar 
kyla klausimas — ar pavyks su
laikyti gyvenimo lygio pakėlimą? 
Jei ne, tai politinio gyvenimo ste
bėtojai teigia: tai gali turėti nei
giamų pasėkų J. Chąban-Delmas 
vyriausybei ir naujojo prezidento 
Georgės Pompidou režiiųųį.

Klausimas aktualėja, svarbio
sioms darbininkų unijoms ir ko
munistų partijai reiškiant vis kie
tesnę laikyseną ir reikalaujant at
lyginimus pakelti nemažiau kaip 
11 proc. Tuo tarpu, teigiama, 
Prancūzijoje kainas pakėlus dau
giau kaip 8 proc. tai. nepapras
tai neigiamai atsilieptių prekybai 
su užsieniu.

Ir vis dėlto... lygis turės pakilti
Nors vyriausybė pasiryžus, bet 

netikima, kad režimui pavyktų 
sulaikyti gyvenimo lygio pakėli
mą. Kiek jis pakils — dar neaiš
ku.

Vis dėlto, manoma, kad duo
nos bei mėsos kainos pakilsian
čios maždaug 3.5 proc., tas pats 
liečia ir gazolino kainas, ligšiol 
pačias aukščiausias Vak. Europo
je.

Dviejų frontų puolimai

Šiuo metu Pompidou režimo 
vyriausybė puolama net iš dvie
jų frontų — vienas jų, tai kai-

Mėnulis teikia žinias žemei... NASA — erdvės tyrinėjimų įstaigos tech
nikas seka žinias, kurios mėnulyje palikti instrumentai persiunčia i že-'
mg. 1

Vokiečių laivai stebi rusų 
laivyno pratimus

Kiel, Vak. Vokietija. - Negau
sūs Vak. Vokietijos karo laivai 
Baltijos jūroje kiekvienais metais 
stebi sovietų laivyno pratimus - 
jie vykdomi oro sąlygų nepaisant.

Pagrindinis vokiečių laivyno 
Baltijos jūroje uždavinys - saugo
ti priėjimus į Baltijos jūrą, tiks
liau - sąsiaurį, skiriantį Švediją 
nuo Danijos.

To laivyno admirolas, Gert 
Jeschonek, pripažįsta, kad, su 
rusais palyginus, vokiečių laivy
nas negausus. Abiejų laivynų 
santykis, 4:1, yra rytų laivyno 
naudai.
Rusai su lenkais ir r. vokiečiais 
turi per 100 desantinių laivų

Minėto admirolo žiniomis, So
vietai, drauge su savo sąjungi
ninkais, lenkais ir rytų vokiečiais, 
Baltijos jūroje turi daugiau kaip 
100 desantinių laivų. Jų greitis - 
15 jūros mazgų ir juos panaudo
jus, galima išlaipinti po dvi bri
gadas, iki 8.000 vyrų.

Vokiečių laivyno karininkų 
nuomone, pavojaus atveju vie
na išlaipinamoji - amfibinė divi
zija savo galia atstoja tris sausu
mos divizijas.

• 142-ji naujos širdies per
kėlimo operacija vakar įvykdy
ta Kalifornijoje.

Sovietų jūrinis pranašumas 
, Baltijoje

Vokiečių laivynas, su rusų pa
lyginus, Baltijos jūroje žymiai at
silieka. Vokiečiai įpareigoti būti 
svarbiąja NATO kraštų gynybos 
pajėga Baltijos jūroje. Per 13 me
tų jie suorganizavo tokį laivyną:

Jie turi 14 laivų - naikintuvų 
ir fregatinių laivų, 9 povandeni
nius laivus, 4G greitlaivių, 60 mi- 
nogaudžių, 16 desantinių laivų 
ir 84 lėktuvus, kurių daugumą su
daro amerikiečių Starfighter nai
kintuvai ir prancūzų Breąuet 
Atlantiąue žvalgybiniai lėktuvai.

Tuo tarpu rusai su savo sąjun
gininkais turi: 19 naikintuvų, 
32 fregatinius laivus, 126 laivus- 
povandeninių laivų medžiotojus, 
85 povand. laivus, 215 greitlai
vių, 85 greitlaivius, apginkluo
tus raketomis, 200 minogau- 
džių, 108 desantinius laivus ir 250 
įvairaus tipo lėktuvų.

JAV laivų Baltijos jūroje nėra

Vokiečių laivyno uždavinys - 
pavojaus valandą ginti ne tik 
Kielio įlanką, Jutlandijos pusia
salį, bet ir apie 500 Danijos salų 
bei salelių. Lauktina Danijos lai
vyno paramos, bet... ji nežymi, 
nes danai teturi du fregatinius 
laivus, 4 povand. laivus ir 12 mi- 
nogaudžių. Baltijos jūroje nėra 
nei JAV, nei britvj karo laivų.

Baltijos strateginė reikšmė 
NATO kraštams

Baltijos jūros sąsiauris - vienin
telis rusams, atsirasti šiaurės jū
roje ir Atlanto vandenyne. Pa
galiau, rusų laivų statyklų net 
60 proc. yra Leningrado srity. 
Jau tai liudija, kad Baltijos jūra 
su jos priėjimu į Šiaurės jūrą, 
NATO kraštams turi svarbios 
strateginės rtikšmės.

Karo atveju, abiem kariaujan
čioms pusėms yra nepaprastai 
svarbu savo žinioje turėti ne tik 
Jutlandijos pusiasalį, bet ir Schles 
wigo-Holsteino krašto, šiaurės 
Vokietijoje, kontrolę.

Vokiečiai su Vakarų 
sąjungininkais

Vak. vokiečiai, pirmą kartą is
torijoje, savo sąjungininkais lai
vyno srity turi ne tik amerikie
čius ir britus, bet ir danus bei o- 
landus. Jų karininkai, admirolai 
dirba Baltijos laivyno vadovybė
je.

Šiuo metu Vak. Vokietijos lai
vyne yra 32.000 vyrų. Palyginus 
su 1955 m., kai vokiečių laivynas 
buvo, galima tarti, laužu, per 13 
metų padaryta pažanga. Tačiau 
po 3-5 metų vokiečiai tikisi savo 
laivyną paversti modernia ir pa
kankamai pajėgia karine pajėga.

riosios darbo unijos bei komunis
tai, teigią, kad kenčia vargingo
sios klasės ir pasinaudoja įvairūs 
indėlininkai.

Kiti puolikai, tai buvę gen. dr 
Gaulle šalininkai, dešiniojo ar 
kairiojo sparno žmonės, dabar 
kalbą, kad nuvertinus franko va
liutą, režimas jau nebeištikimas 
buvusio “vado” sampratai. 

Prancūzijos socialistai
artė ja prie komunistų

“Liaudies frontas” prieš gaulistų 
daugumą

Paryžius. —Prancūzijos socia- 
' listąms nutarus tartis su komu
nistų partija, politinių stebėtoju 
tai laikoma svarbiu įvykiu - 
tai esąs esminis žingsnis atstatyti 
sociąlįstų - komunistų frontą, 
kaip 'atsparą gaulistų daugumai 
prancūzų parlamente.

Būdinga tai, kad socialistai sa
vo suvažiavime nepriėmė pasiūly
mo, kuriuo komunistai buvo pra
šomi pasmerkti Sovietų Sąjun
gą, jai okupavus Čekoslovakiją.

Kodėl socialistai virsta aštria 
opozicija?

Socialistai teigia, kad jų ir ko
munistų tikslas tas pats — panai
kinti kapitalizmą, dėl to ir jų su
tarimas visai galimas.

Politiniuose sluoksniuose reiš
kiama nuomonė, kad gen. de 
Gaulle iš politin. arenos išnykus 
ir prezidentu išrinkus G. Pompi
dou, dešinės ir kapitalizmo atsto
vą, tai socialistus verčia virsti 
smarkesne opozicijos atstove.

De Gaulle, prancūzų socialis
tų nuomone, buvęs pakrypęs į 
socializmą ir siekęs tokios san
tvarkos krašte, kuri būtų vidury 
tarp komunizmo ir kapitalizmo. 
Bet... tokios viltys jau išblėso ir... 
belieka prieš naująjį prezidentą 
kovoti...

Prancūzijoje stebimasi tokia so
cialistų laikysena, nes dar prieš 
tris mėnesius jie rėmė Prancūzi
jos nuosaikiuosius ir rinkimuose 
buvo pasisakę už tų nuosaikiųjų 
atstovą - buvusį prezidentinį kan
didatą Alain Poher.

TRUMPAI
Rusai kaltina JAV 

• • •ir Kiniją

Įžiūri JAV ir Kom. Kinijos 
suokalbį

MASKVA. — “Pravda” va
kar paskelbė savo komentato
riaus Viktor Majevskio straips
nį. Kaltinamos JAV-bės ir Kom. 
Kinija, nes jps, pagal Majevskį, 
vykdančios suokalbį bei siekian
čios “apsupti Sovietų Sąjungą”.

Kinai kaltinami išprovokavę 
praėj. savaitės susidūrimą pa
sieny, gi amerikiečiai, kaip pa
brėžiama “Pravdoje”, prez. Nix- 
onui lankiusis Rumunijoje, “sa
vo tiltų statymo užmojais” kurs 
tą įtampą Europos kraštuose.

“Krasnaja Zviezda”, sovietų 
kariuomenės organas, kaltina 
kinus: jie išprovokavę susidū
rimą, siekdami turėti medžia
gos prieš sovietus nukreiptam 
propagandos filmui. Esą, ru
sų sargybiniai radę kinų pa
sieny, juos atrėmus, paliktus 
filmavimo ir foto aparatus.

Lėktuvas - į Albaniją
ATĖNAI. — Graikų Olympie 

linijos keleivinis lėktuvas užva
kar per prievartą buvo nukreip
tas į Albaniją. Lėktuvas su 27 
keleiviais vakar grįžo į Graiki
ją. Tai pirmas atvejis, kai lėk
tuvas “pagrobiamas” bei nu
kreipiamas į Albaniją, kraštą, 
su kuriuo Graikija nepalaiko 
ryšių.

Čekoslovakijoj
Krašto gyventojai šiomis die

nomis masiniai pirko benziną, 
pasklidus gandams, kad šią sa
vaitę, invazijos metinių dieno
mis, benzino pardavimas galįs 
būti suvaržytas. Įstaigos siekia 
sustabdyti benzino pirkimo karš 
tinę.

• Dr. Blaiberg, P. Afrikoje, 
ilgiausiai gyvenąs su svetima 
širdimi, užvakar paguldytas li
goninėn. Sutrikus širdies veiki
mui, atsiradus kepenų negala
vimui, jo gyvybei gresia pavo
jus.

Blaibergo padėtis vakar vis 
dar buvo laikoma rimta.

kalendorius

Rugpiūčio 18 d.: šv. Agapi- 
tas, šv. Elena Imper., Man tau
tas, Alė.

Rugpiūčio 19 d.: šv. Jonas 
Eud., šv. Namadija, Astys, Švie-
suo’ė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien 
kiek vėsiau, temp. sieks 80 ir 
daugiau 1. F., ryt — be pakiti
mų.

Saulė teka 6:02, leidžias 7:47.

Princesė Anne, britų karalienals duktė, rugpiūčio 15 d. sulaukusi 
19 metų amžiaus.
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ŽEMAIČIAI, PARODA IR 

PASKOLOS

J. ERVYDIS

Kartais ir taip atsitinka, kad 
nelauktai ir netikėtai suskam
ba telefonas, negirdėtas ir ne
pažįsta rpas balsas šneka žemai
čių tarme. Nedelsdamas pasi
sako, kas esąs, ko norįs ir ko
kiu ręikąlu skambinąs. Be de
rybų sutikau ir pažadėjau at
vežti turimus mano asmeniškai 
rašytus a. a. prel. Povilo Pūkio 
laiškus.

Po kurio laiko paspaudžiu 
3948 So. Artesian gatvės durų 
skambutį. Tarpduryje pasirodė 
jaunų metų geltonkasė, gyveni
mo dulkių nesužalota mergaitė. 
Gyvu žvilgsniu kviečia vidun. 
Pasiteirauju, ar čia gyvena A-r 
leksas Pakalniškis. Atsakymas 
teigiamas, ir bėga atsivesti tė
velio. Netrukus atsirado ir šei
mininkas. Pasisakau, kas esu ir 
kokiu reikalu atvažiavau. Ima 
už rankos ir nusiveda, pristato 
žmonai, dukroms.

Netrukus kviečia užkandžių. 
Dukra Mirga su žemaitišku nuo 
širdumu ir vaišingumu vaišina, 
patarnauja ir drauge teiraujasi, 
įdomaujasi ir noriai pasakoja. 
Kalbame kaip seni pažįstami, 
dargi su žemaitišku akcentu. Pa 
sirodo, kad aš savo gimtąją tar
mę-gerokai pamiršęs.

Kalba užsimezgė bendrai su 
yjsais. Šeimininkas pradėjo pa
sakoti savo ‘bėdas”. Parodė, 
kaip jis įsiruošęs knygoms at
skirą kambarį, kuriame žada pa 
talpinti turimas knygas, žurna
lus ir savo archyvą. Nuoširdžiai 
supažindino su turima bibliote
ka. Iš to matyti, kad savinin
kas su spauda palaiko artimus 
ir tamprius ryšius. Besikalbant 
paaiškėjo, kad šeimininkė yra 
dienraščio “Draugo” vieno sky
riaus redaktorė. Visas atžaly
nas aktyviai yra įsijungęs į vi
suomeninę veiklą. Dažnai “Drau 
igę” užtinkami rašiniai su Mil
dos, Mirgos, Alekso ir Aloyzo 
parašais.

Išbuvau apie porą valandų. 
Per tą laiką neteko išgirsti nė 
vieno svetimos kalbos žodžio. 
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
Ši žemaičių šeima tik vakar y- 
ra atvažiavusi į šį kraštą iš Plun 
gės.

Po pietų atsisveikinęs paju
dėjau į namus. Mirga išleisda
ma kieme parodė po augančiu 
medžiu pastatytą stovylėlę, pa
sigirdama, kad brolis Aleksas 
atvežęs lauktuvių grįždamas iš 
Europos.

Nereikalinga daug galvoti ir 
galvą sukti, kodėl Al. Pakal
niškis domisi a. a. prel. P. Pū
kio man rašytais laiškais. Jis 
yra gimęs ir augęs Plungėje, aps 
čiai turėjęs progų iš arčiau ste
bėti a. a. prelato veiklą. O jis 
Žemaičiuose buvo žinomas kaip 
kilni kunigo asmenybė. Buvo 
darbštus Kristaus vynuogyno 
darbininkas. Kilimo nuo Kupiš
kio, tikras šiaurės lietuvis, ty
lus, uolus ir nuoširdus. Iš jau
nystės dienų turėjęs norą mo
kytis ir tapti kunigu. 1913 m. 
įšventintas kunigu, tada jau bu
vęs 3J metų amžiaus. Paskir
tas į .Plungę vikaru, čia pralei
do abu pasaulinius karus. Be-

klebonaudamas pastatęs 3 baž
nyčias : Plungėje, Stalgėnuose 
ir Pakutuvėnuose. Visos — Plun 
gės parapijos ribose. 1927 m, 
pakeltas į Telšių katedros gar
bės kanauninkus, o 1940 m. pa
keltas popiežiaus rūmų prelatų. 
Buvo nuolatinis Telšių vysku
pijos ūkiniams reikalams pir
masis patarėjas. 1945 m. ištrem 
tas į Sibirą, 1955 m. grįžo j Že
maitiją. Čia ilgiau pastoviai gy
venti buvo nebeįmanoma. 1964 
m. mirė žem. Kalvarijoje, ten 
ir palaidotas.

Al. Pakalniškis sąžiningai per 
žiūrėjęs laiškus ir surinkęs tin
kamas ir reikiamas žinias, ne
delsdamas parašė man laišką 
kviesdamas atvažiuoti laiškų at
siimti.

Peršasi mintis, kad A. Pakal
niškis turi iš senesnių laikų su
kurtą ir gerai išmąstytą planą, 
kaip a. a. prel. Povilą Pūkį tin
kamai įamžinti, kad jo Žemaiti
joje įmintos pėdos išbūtų ilgai.

Važiuodamas parsivežti laiš
kų, ryžausi aplankyti Alg. Gri
gaičio foto parodą, kuri buvo 
Chicagos centre 129 N. Wabash 
foto reikmenų krautuvėje. Pa
rodoje kūrinių buvo apie 20 į- 
vairaus dydžio ir turinio. Savi
ninkas man nepažįstamas ir ma
žai girdėtas. Iš šios parodos 
daug ką išsinešiau. Tiesa, kū
riniai buvo bekalbiai, bet nuo 
sienos balsiai šnekėjo, o lan
kytojams, ypač mėgėjams buvo 
gera proga pasimokyti.

Parodą aplankęs išskubėjau 
pas plungiškius. Antrą sykį sa- 
vo gyvenime į jų duris pasibel
džiau. Neberadau Mirgos —, ji 
jau ištekėjusi, o Milda kažin kur 
išvažiavusi. Namuose tebebuvo 
abu sūnūs. Skubiai užsimezgė 
šnektos, bet iš pradžios kalbė
jome apie orą ir praeitos nak
ties sapnus. Negaišdami pra
dėjome kalbėti ir kitais klau
simais. Šeimininkė pasakojo a- 
pie savo kilmės vietą — Salan
tus. Aš šnekėjau apie Žemai
čių Kalvariją. Šeimininkas pri
siminė anas jaunystės dienas. 
Augo du broliai ir dvi seserys. 
Tėvai ryžosi visus vaikus išmok 
alinti ir tvirtai ant kojų pasta
tyti. Pradžioje tėvai beūkinin- 
kaudami suvedė ūkiškus galus, 
bet kas metai padėtis sunkėjo 
ir buvo priversti privačiai sko
lintis. Paskolos sunkino gyve
nimą. Kartais buvo ir taip, kad 
reikėjo grąžinti ar aukštus pro
centus mokėti. Tėvas gavo rei
kiamą sumą pasiskolinti iš Že
maičių Kalvarijos smulkaus kre 
dito draugijos. Čia buvo mažes
ni procentai ir jokių “magary
čių” nereikėjo, o, be to, sumo
kėjus reikiamu laiku procentus, 
niekas negąsdindavo varžytinė 
mis. Padėtis pagerėjo ir visi 
keturi vaikai buvo išmokslinti. 
Dabar be vargo ir sunkumų šia
me krašte galim savo atžalyną 
pastatyti tvirčiau ant kojų. Už 
tai esąs anų laikų Žemaičių Kai 
varijos Ūkininkų smulkaus kre
dito dr-jos valdybai dėkingas, 
kad jo tėvui sudarė galimybę 
savo vaikus tinkamai paruošti 
gyvenimui.

Fordhamo universiteto lituanistikos klausytojų - studentų grupė po paskaitos — su lektoriais R. Salytė 
ir V. Čižiūnų. Nuotrauka Vyt. Maželio
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Dr Ant. Rudoko kabinetą perėm.
optometristas

ER. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL _ GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. lr 
ketv. l—4 lr 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

STUDIJUOJAME LIETUVIŲ 

KALBĄ

Jau keturioliktieji metai, kai 
Fordhamo universitete vasaros 
mętu vyksta lituanistikos kursai. 
Ir šią vasarą susirinko studentai 
iš įvairių Amerikos vietų ir net 
iš Kanados. Kursai tęsėsi aštuo- 
nias savaites.

Šią vasarą buyo trys lituanis
tikos kursai: lietuvių kalba pra
dedantiesiems, lietuvių kalba ir 
literatūra pažengusiems ir aukš
tesnis kursas — lyginamasis bal
tų kalbotyros kursas. Iš viso da
lyvavo *22 studentai. Lyginamą
jį baltų kalbotyros kursą dėstė 
prof. A. Salys ir prof. A. Sennas. 
Šį kursą klausė ir vienas univer
siteto profesorius — olandas dr. 
Bernen.

Pradedančiųjų grupėj dalyva
vo tie, kurie tik pradėjo studijuo
ti lietuvių kalbą. Juos mokė prof. 
A. Vasys ir R. Salytė. Šioje kla
sėje dėstytojai stengėsi visus pa
aiškinimus daryti jau lietuvių 
kalba. Vieni su kitais susikalbė- 
davom, nors, žinoma, su kliūti
mis.

Aukštesnei lietuvių kalbos ir 
literatūros klasei vadovavo V.Či- 
žiūnas. Jis daugelį metų dirbo 
Lietuvos mokyklose. Ir šiuose kur
suose mes jautėme jo entuziazmą 
perduoti mums savo žinias. Šio
je vyresnėje grupėje studentai su
sipažino su gramatinėmis formo
mis, jų vartosena, žodžių dary
ba, jų kilme bei kirčiavimu. Ne
maža laiko buvo skirta ir sintak
sės mokslui. Šios grupės klausyto
jai turėjo progą susipažinti ir su 
lietuvių literatūra, pradedant Do 
nelaičiu ir baigiant dabartiniais 
lietuvių rašytojais. Lituanistikos 
kursams sudaryta speciali lietu
vių literatūros ir kalbotyros bib
lioteka. Kiekvienas vyresnės gru
pės studentas turėjo perskaityti 
kelis kūrinius žymesnių lietuvių

rašytojų. Šioje grupėje kelias pas
kaitas skaitė prof. Salys —- apie 
kirtį ir priegaidės.

Be nuolatinių dėstytojų, buvo 
kviečiami svečiai lektoriai. Prof. 
dr. A. Šlepetytė-Janačienė kalbė
jo apie lietuvių tautosaką, ypa
tingai pabrėždama liaudies dai
nų grožį ir jų įvairumą. Kun. dr. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM, vaiz
džiai kalbėjo apie Lietuvos vals
tybės įkūrimą ir stiprėjimą ir a- 
pie Lietuvos valstybės vaidmenį 
Europos istorijoje. Dr. A. Budrec- 
kis skaitė paskaitas apie tolimes
nį laikotarpį iki padalinimų, pa
brėždamas tuos faktus, kurie pri
vedė prie Lietuvos-Lenkijos val
stybės žlugimo. Dr. Kostas Ost
rauskas mus nukėlė į dabartinę 
pavergtą tėvynę ir supažindino 
su dabartinės Lietuvos rašytojais.

Aplankė mus taipogi kun. An
tanas Saulaitis, SJ. Jis liepos 22 d. 
Fordhamo universiteto koplyčio
je atnašavo lietuviškas Mišias. 
Mišių metu studentai, pritaria
mi gitaros, giedojo lietuviškas 
giesmes. Po pamaldų auditorijoje 
buvo kun. Saulaičio paskaita. Jis 
kalbėjo apie metodus, kaip sudo
minti mūsų jaunąją kartą, kad 
ji domėtųsi lietuvybe. Jo draugiš- į 
ka šypsena, jo entuziazmas ir d'o-' 
mėjimasis l^tuviškais reikalais 
sukėlė mumyse pasiryžimą dirbti 
tautos reikalams. Po paskaitos 
kun. Saulaitis išvyko įiEuropą.

Daug mokėmės, tačiau riėpa- 
miršome mes ir pasilinksrtiinti. 
Prof. A. Vasys, kursų direktorius, 
suruošė mums iškylą prie Welsh 
ežero. Taip pat prof. Vasio bute 
buvo suruoštas priėmimas moky
tojams ir studentams. Pasilinks
minimai praėjo su pakilia nuo
taika, visur ir visada skambėjo 
lietuviškos dainos. Net ir svetim
taučiai ateidavo jų pasiklausyti.

GELIŲ LABSTYTOJAsS

Išvykstantiems iilgesniam lai
kui atostogų, rūpesčio sudaro 
paliekamos kambarinės gėlės, 
nes jos laiks nuo laitko reikalin
gos palaistymo. Išrastas auto
matinis kambarinių gėlių laisty
tojas vad. Platender, kainuojan 
tis apie 5 dol. šis prietaisas pa
laiko gėlėms atatinkamą drėg
mę. Baltas įtaisas — sausios 
žemės gėlėms, rudas — norma
lios drėgmės ir žalias — mėgs
tančioms daug drėgmės. Tinka 
naudoti gėlėms, kurių puodo dug 
no diametras nedidesnis jkaip 
puspenkto colio, j

— Laikas pakerta vislia,'
Ir didžiuosius ir mažtih.

— Nevv England Primet

Kai atėjo rugpiūčio 8 dieri^ 
studentai nerimo. Nerimornę'fifites 
ne tiek dėl egzamino, kUris tą 
dieną turėjo įvykti, kiek dėl to, 
kad reikės skirtis. Norėjome}' kad 
kursai taip greit’-' neužsibaigtų, 
kad mes galėtume toliau studi
juoti ir išsinešti su savim į atei
ties gyvenimą gilesnę meilę sava
jai kalbai, kultūrai ir savajai tau
tai.

Rūta Ruzgaitė 
Marytė Sandanavičiūtė

Kęstutis Sušinskas

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dien) uždaryta Ligoniai pritinami su
sitarus.

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

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINfiS LIGOS

Cravvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susiturima

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

Akušerija tr moterų Ilgos 
Ginekologine Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A 

2656 VVest 63 rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 iki S vai. Ir nuo 6 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
; 1 Bendra praktika
: SJ 2815 W. 71st Street 
Ofiso Vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 W. 63 rd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1391

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

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

Tel. — REllanee 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

Vai.: plrmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.. 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p„ 
trečiad. uždaryta.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opi,
8424 W. 03rd St., GR 6-1044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius l» 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RIRGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 787-2290 ofiso ir rezidenc)

Atostogose nuo liepos 28 Iki 
rugpiūčio 18 d.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATC 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKTŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, D

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REIianoe 5-4410 
Rez. GRovelhill 6-0617 

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

&

Alvudo Vaikų teatro jaunutis aktorius Kęstutis Černiauskas (iš k.) 
Ou draugėmis gerina savo sveikatą gera nuotaika Alvudo kultūriniam 
Šeštadienyje, Marųuette Parke. N^ty. jį. Magin

v

..MIDLAND B-v8 patar
nauja taupant lr duoda 
namams Įsigyti paskolas. 
Dškojame už pasitikšjimą 
lr esame pasiruošė Jum* 
patarnauti ateityje AND LOAN ASSOCIATION 

4048 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 80632 

PHONE: 254-4470Frank Zogas, President

PASSBOOK SAVINGS 
— o —

AU Accounts Paid and 
Compoiuided Ouarterly

6-MONTH SAVTNGS 
CERTIFICATES 

Minimum $1,000)
HSUUL)

Rezid. Telef. 239-4683
0R. K. G. BALUKAS

4HI SERIJA IR MOTERŲ EIGOS
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA

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

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

Tek 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Ullnois

Tel. ofiso lr buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadieniu*. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad., anti-au., ketvirt. tr penkt 
nuo 11 vai. lki 1 vai. p. p. Ir nuc 
S — 8 vai vakare. Trečiad. nuc 
ll vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad 
ll vai. ryto iki S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurcUa
Ofisas 2750 VV. 7 lst Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—1 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryt 
_______Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA KR MOTERĮ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1228

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. I 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kit 
laiku pagal su ai tarimą.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 6S-čios ir California 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez 888-2232

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
VaL: 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 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10-—1 p. p. 
Ligoniai priimami pasai susitarimą

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: plrmad., ketv., E—8 vai., 
antra lr penkt. 1—4 vai. 

PriimtnBJo tik au.ltaru*

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

draugas
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priimlnčja ligonius tik susitarus
Val^_2~* D- p- lp 6—8 vaL 

Trečiad. lr SeStad. uždaryta

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue 
Vai.: Dlrm., antrd'., ketv. <—8 vai 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal gualtartmą.
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Stalinizmo kryptimi

MAZUROVAS LIETUVOJE
SANTUOKOS IR SEIMOS TEISYNAS

Teisynas tarnauja sovietinei santvarkai stiprinti

Kaip sovietinė spauda pra- 
neša, rugpiūčio 5 d. okupuoto- 

“ je Lietuvoje lankėsi iš Mask
vos atvykęs “aukštas svečias”. 
Padedami “Mažosios tarybinės 
enciklopedijos”, su juo arčiau 
galime susipažinti. Mažu ro vas 
Kirilas Trofimovičius, gimęs 
1914 m. Gomelio srityje, “Ko
munistų partijos ir tarybų val
stybės veikėjas”. Neaukšto 

<9 mokslo žmogelis, gal nė gim
nazijos nebaigęs, tik išėjęs Go
melio autokelių technikumą, 
sužeistas fronte. 1947 m. ne
akivaizdiniu būdu baigė aukš
tąją komunistų partijos mo
kyklą. 1942 m. buvo rusų pa
tikėtas Gudijos komjaunimui 
tvarkyti kaip centrinio komi
teto sekretorius. Iki 1965 m. 

I išbuvo Minske, eidamas tai mi- 
nisteriių tarybos pirmininko, 
tai Gudijos komunistų parti
jos I sekretoriaus pareigas. 
Gudai jį žino kaip didelį rusin
toją. Jo ir kitų rusų spaudimo 
dėka Gudija gerokai kolonizuo 
ta rusais, gudų kalba išplėšta 
iš Gudijos mokyklų. Mazurovą 
reikia laikyti daliniu gudų tau
tos genocido vykdytoju. Ta
čiau tai tik karjeros pradžia: 
1965 m. Mazurovas paskirtas 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro komiteto na
riu. 1966 m. pateko į aukščiau
sio Sovietų organo — politbiu- 
ro narius. Tai labai aukšta, va
dovaujanti sovietų figūra, pas
taruoju metu — Sovietų S-gos 
ministerių tarybos pirmininko
I pavaduotojas.

Ta kietoji sovietinė figūra 
ir buvo Maskvos politbiuro pa
stūmėta į okupuotoją Lietuvą 
lietuviams komunistams “su
drausminti”.

Ach, mūsų akimis žiūrint, 
lietuviai komunistiniai va
deivos ir šiaip jau per daug 
rusams klusnūs: visi visomis 
išgalėmis stengiasi Maskvo į- 
akymus aklai vykdyti. Tačiau 
po Stalino mirties gal dėl “tarp 
žinybinio nesusižinojimo’’ tarp 
Maskvos ir Vilniaus susidarė 

. lyg ir kokių spragų. Tai lietu- 
vių kalba įstaigose kiek pla
čiau buvo pradėta vartoti, tai 
šiek tiek lietuviškesnių knygų 
išspausdinta, kibta į savo kraš 
to tyrimo darbus. Kartais lie
tuvis komunistas partietis mas 
kvinį žodį kiek kritiškiau pri
imąs ar dėl rusų vedamos li
nijos negarsiai paabejojus. 
Šiems “nelygumams” išlyginti 
į Vilnių ir atvyko Kirilas Tro
fimovičius.

KJT VTII.6 mini, kad K. Ma
zurovas pirmoje eilėje susiti
kęs su A. Barkausku, A. Fe- 
rensu, K. Kairiu, J. Maniušiu 
ir pagaliau su A. Sniečkum. 
Jo vizitas buvęs labai trum
pas: dar tos pačios dienos va
kare jis išskrido į Minską.

Trumpame pranešime apie 
jo kelionę skelbiama, kad jis 
“susipažino su Vilniaus archi
tektūros paminklais... buvo iš
vykęs į Trakus”.

Kiek mums žinoma, Mazuro
vas nėra architektūros specia- 

* listas. Nėra minima, kad jo 
palydovų tarpe būtų buvę pa
tyrusių sovietinių architektų. 
Kodėl jam staiga parūpo Vil
niaus ir Trakų senosios lietu
vių architektūros paminklai? 
Gal jis norėjo lietuviams padė
ti juos restauruoti?

Mums yra žinoma, kad jau 
ne nuo dabar lietuviai deda 
pastangas atkurti kai kuriuos 
Vilniaus, Trakų, Kauno, Biržų 
ir kt. vietovių architektūros 
paminklus. Tai daroma atka
sant jų pamatus, atliekant da
linį konservavimo darbą, pa
galiau paminklus atstatant. 
Nėra abejonės, kad pokario 
metais įvykdytas dalinis Tra
kų pilies atstatymas teigiamai 
vertinamas visų lietuvių. Ta
čiau už šio punkto jau prieš 
keletą metų buvo užkliuvęs^ N. 
Chruščiovas, smarkiai išbarda
mas Sniečkų ir kitus vadeivas 
“už rūpinimąsi smomis feoda

linėmis liekanomis”. Po to pa
minklų atstatymo darbai buvo 
apstoję, bet pastaruoju metu 
vėl buvo dirbama prie senojo 
Vilniaus barbakano. Žemosios 
pilies, Trakų pusiasalio, Kau
no, Biržų pilių ir kt. pamink
lų restauravimo. Rusams tai 
nepatiko. Mažytė jų imperijos 
provincija gali pasirodyti 
“mandresnė” ir gražesnė už 
Rusiją. Nepatiko ir tai, kad 
lietuviai ėmėsi labai kruopš
čiai, kad ir pamažu, restauruo
ti Vilniaus senamiesčio kai ku
riuos namus. Nuėmus naujesnį 
tinką, po juo buvo randami ne 
rytų, bet Vakarų dažnai goti- 
nio stiliaus pastatai. Buvo pa
vojus, kad Vilnius savo išvaiz
da virstų senu Vakarų miestu. 
Štai kodėl Kirilas Trofimovi
čius, nebūdamas architektas, 
taip labai “domėjosi” Lietuvos 
architektūros paminklais.

*
Toje pačioje sovietinėje spau

doje VHI.6 paskelbtas Liet. 
komunistų partijos centro ko
miteto ir Sovietinės Lietuvos 
"ministrų” tarybos “Nutari
mas dėl priemonių vaikų lite
ratūrai vykdyti". Jame nuro
doma, kad mūsų krašto vaikai 
labai mėgstą tarybinių (vadi
nasi, ne lietuvių) autorių kny
gas. Knygų vaikams esą išleis
ta labai daug, tačiau “trūksta 
gerų kūrinių apie didvyrišką 
tarybinės liaudies kelią, kovą 
dėl tarybų valdžios Lietuvoje, 
apie Lenino partiją, didįjį tė
vynės karą, partizanų žygius, 
apie komjaunimą ir pionie
rius”. Ta proga labai peikia
mas lietuvių autorių praktikuo 
jamas pasakos žanras. Tuo 
nutarimu Valstybinis spaudos 
komitetas įpareigojamas “im
tis reikiamų priemonių vaikų 
literatūros idėjiniam ir meni
niam lygiui kelti”. Atkreipia
mas dėmesys, kad “ypač rei
kia rūpestingai leisti literatū
rą iki mokyklinio ir jaunesnio
jo mokyklinio amžiaus vai
kams”.

Mūsų žiniomis šis nutarimas 
nebuvo taip paprastai paskelb
tas: lietuviai vaikų literatūros 
autoriai bei leidėjai, išleidę ne
blogų lietuviškų knygų vai
kams, buvo ir dar bus rusų 
cenzorių žiauriai išbarti.

*
Mus pasiekia žinios, kad 

Maskva, grąžindama stalinis- 
tinę rusinimo liniją Lietuvoje, 
yra nepatenkinta ir dabarti
niais okup. Lietuvos komunis
tų vadovais lietuvių tautybės. 
Vis mažiau Kremlius bepasiti- 
ki Antanu Sniečkum, kuris per 
daugiau kaip 30 metų prie vi
sokių aplinkybių, sugebėjo Mas 
kvos linijai įtikti. Daug kartų 
keitėsi Kremliaus viešpačiai, . 
lietuvių komunistų vadai, bet 
Sniečkus vis likosi savo vie
toje. Tačiau pastaruoju metu 
Sniečkui esą vis sunkiau pri
siderinti prie labai griežtos 
Maskvos linijos ir Kremlius 
vis mažiau juo bepasitikįs. Skel 
biama, kad “A. Sniečkus yra 
jau pavargęs”.

Sovietinė spauda, skelbdama 
iškilmėse ar priėmimuose da
lyvaujančių asmenų pavardes, 
ne visur Sniečkų pirmuoju mi
ni. Žinia, tai nieko ypatingo 
būtų demokratiniuose kraštuo 
se, bet tik ne Sovietuose. Ly- 
giaigrečiai, sekant jų spaudą, 
galima pastebėti, kad greta 
Sniečkaus, o kartais net pir-- 
miau už jį atsiranda Algirdo 
Ferenso pavardė. Tai 1928 m. 
Rozalime gimęs “partinis dar
buotojas”. Perėjęs komjauni
mą ir komunistines mokyklas, 
nuo 1961 m. gyvena ir dirba 
Maskvoje kaip “Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos centro 
komiteto darbuotojas”. Nesą 
abejonės, kad jis gal jau ne
trukus užimsiąs Antano Snieč
kaus vietą. Kalbama, kad ir 
visagaliam Mazurovui jis pri
imtinesnis. h. kv.

Praėjusio mėn. viduryje įvy
kusiuose aukščiausios tarybos 
posėdžiuose, Vilniuje, buvo 3var 
stytas santuokos ir šeimos tei
syno (kodekso) projektas. Jis 
buvo patvirtintas ir įsigalios 
1970 m. sausio 1 d. Pranešėjas 
A. Kairelis, įstatymu sumany
mu komisijos pirmininkas, gy
rėsi, kad teisyną net du kartus 
svarstė Vilniaus universiteto tei 
šių fakulteto ir teisinės komi
sijos atstovas. Teisyno apta
rime dalyvavę rajonų vykdomie 
ji komitetai, aukščiausias teis
mas, vyriausioji valstybės pro
kuratūra Vilniuje, aukštoji par 
tinė mokykla ir kitos įstaigos.

Kuriam galui buvo keltas 
triukšmas, jei teisyne pakartoti 
Sovietų santuokos ir šeimos įsta 
tymo pagrindą’’ Tiesa, kai ku- 
”.e klausimai pavesti respubli
koms, tačiau jk ne Vilniuje, bet 
Maskvoje iš anksto buvo* ap
spręsti.

Puolama Lietuvos teisinė 
sąranga

Nepriklausomos Lietuvos me
tais veikė keturi teisynai. Vy
riausybės, valstybės taryba ir 
teisininkai, ypač antrame nepri
klausomos Lietuvos dešimtme
tyje, neparodė rimtų pastan
gų šiam klausimui išspręsti.

A. Kairelis panaudojęs; ko
munistinio žodyno rezgini ir pa
sirinkęs klaidingą būda aiškinti 
svetimu teisynų pakentimą, kal
tino dėl neįstengimo savųjų tei
synų paruošti:

“Toks kodeksas Lietuvoje pri
imamas pirmą kartą. Buržuazi
nės diktatūros metais Lietuvo
je galiojo visiškai kitokie san
tuokos ir šeimos įstatymai. Kaip 1 
žinia, Lietuvos buržuazija savo 
valdymo metais neįstengė pa
rengti savų kodeksų. Ji naudo
josi kitų valstybių įstatymais, 
kurie atitiko buržuazinės dikta
tūros esmę ir tikslus. Ypač ar
chaiški buvo santuokos, šeimos 
įstatymai. Didesnėje Lietuvos 
teritorijos dalyje galiojo cari
nės Rusiios įstatymai, kuriuo
se atsispindėjo išnaudotojiškos 
buržuazinės visuomenės prie
spauda, persipynusi su ypač re
akcingomis baudžiavinių san
tykių liekanomis. Prie šito be
lieka pridurti, kad pagal bur
žuazinėje Lietuvoje galiojusius 
įstatymus santuokos ir šeimos 
santykiai buvo laikomi pirmiau
sia turtiniais santykiais, ir jie 
buvo reguliuojami civilinės tei
sės normomis. Tokiu būdu san
tuoka buvo laikoma viena iš ci
vilinių teisinių sandorių rūšių.

Vyresniosios kartos žmonės, 
be abejo, prisimena, kaip bur
žuazijos valdymo metais buvo ,

pažeidžiama sąžinės laisvė. Nors 
buržuazinės Lietuvos konstituci
jose buvo numatyta galimybė 
steigti civilinės metrikacijos or
ganus, tačiau, pataikaujant kle
rikalinei reakcijai, jie taip ir 
nebuvo įsteigti. Didesnėje res
publikos teritorijos dalyje ne
buvo civilinės metrikacijos. Ci
vilinė metrikacija buvo tik Klai
pėdos krašte, kur galiojo kaize
rinės Vokietijos Civilinis kodek
sas”. —

Apie sąžinės laisvę tikrai ne
tinka A. Kaireliui šnekėti. Jo iš
puolis dėl praeities, jei jis ir tei
sus būtų, juokingas, kai Lietu
voje tegalioja tik Maskvoje pa
tvirtinti įstatymai.

Sovietinis teisynas
Santuokos ir šeimos teisynas 

pad. į 6 skyr. Pirmame sky
riuje aptariama šeimos svarba 
sovietinėje santvarkoje. Ten 
šnekama apie moters ir vyro 
lygiateisiškumą, nepaisant tau
tybės, rasės ar religijos skir
tingumo. Ir stalininėje konstitu 
cijoje užtikrintos lygios teisės, 
nors jomis tesinaudojo tik val
dantieji. Kitiems teliko tik ly
giateisė baimė.

Antrame skyriuje aptariama 
santuoka. Ji teisėta, jei suda
ryta civilinės metrikacijos įstai
gose. Leidžiama susituokti su
laukusiems 18 m., išskirtinais 
atvejais turintiems 17 metų. 
Santuokos metu įgytas turtas 
priklauso abiems šeimos na
riams. Numatyta tvarka išsi
skirti. Prieš išskiriant, teismas 
deda pastangų šalis sutaikyti.

Trečias skyrius tvarko tėvų 
ir vaikų santykius. Tėvų pirmo
ji pareiga vaikams skiepyti ko
munizmą. Tėvai įpareigojami 
rūpintis vaikų fiziniu ir proti
niu ugdymu.

Kituose skyriuose aptariami 
teisinės globos santykiai, civi
linės būklės aktų registravimą 
ir Sovietų piliečių santuoką su 
svetimšaliais. Pažymėtina, kad 
pagal santuokos teisyną ,jei vie 
na šeimos šalis yra Sovietų pi- 
lietis-tė. vaikai taip pat Sovie
tų piliečiai.

Civilinės metrikacijos apeigos
Komunistų partija jau seniai 

deda pastangas sukurti naujus 
papročius, iškilmingomis apei
gomis privilioti tuoktis metri
kacijos įstaigose. Pranešėjas A. 
Kairelis pateikia šiuos sampro
tavimus apie santuokos iškilmin 
gumą:

Ypač norisi pažymėti projek

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENĖ RASA
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Ji stebėjo kaip bažnyčių apskriti kupolai ir smailūs 

bokštai stiepėsi į aukštį, o viduje jų sienas puošė nuo
stabios mozaikos ir nemirštą meno kūriniai, kurių pa
žiūrėti čia suplaukė žmonės iš viso pasaulio. Pažangaus 
mokslo sukurti stebuklai bluko prieš šį amžiną grožį, ku
ris išliko, nes jo tikrosios vertės niekas negalėjo pakeis
ti.

Jos keliai linko prieš nuostabų paveikslą, iš kurio 
Kristus žvelgė j žmoniją atleidžiančiomis akimis ir skaus 
mas, vargas ir nelaimės čia virto nereikšminga žemiška 
dalia, kuri bus atpirkta dangaus palaimoje. Ji klupo ant 
šalto marmuro laiptų, dengiančių medžio pakopas, ku
riomis žengė Atpirkėjo pėdos paskutinėje žemiškoje ke
lionėje už nuodėmingą žmogų. Ir jos širdis tvino meile, 
atlaidumu ir gailesiu, kuris maišėsi su džiaugsmu, kad 
ji galėjo čia būti.

Muziejų sienos, nuklotos nuostabiais gobelenais, ir 
galerijos paveikslų, kurių dažų spalvingumas ir tapybos 
technika iki šiol dar liko paslaptimi, slinko prieš Auk
sės nuostabos pilnas akis kaip vienas ištisas grožis, ku
riam apibūdinti trūko žodžių ir sąvokų.

Ji landžiojo po katakombas, kuriose prieš šimtme
čius dusliai aidėjo besislapstančių krikščionių baimingi 
žingsniai ir kurių sienose dabar beliko sutrūniję kau
lai ir marmure ar akmenyje iškalti įrašai su seniai pa
mirštais vardais ir vos išskaitomais skundais.

JURGIS VĖTRA to 14 straipsnį, kur sakoma, 
kad civilinės metrikacijos orga
nai sudaro iškilmingą santuo
kos registravimo aplinką. Tokiu 
būdu reikalavimas iškilmingai 
registruoti santuoką tampa tei
sine norma, privaloma santuo
kos registravimo organams, ži
noma, jeigu su tuo sutinka su
situokiantieji asmenys.

Reikia pažymėti, kad mūsų 
respublikoje jau plačiai paplitu
sios naujos civilinės metrikaci
jos apeigos, ypač iškilmingos 
santuokos apeigos. Santuokos 
daugiausia sudaromos šventiš
kai ir iškilmingai, o tai tiesio
giai prisideda prie galutinio 
išnykimo tokių liekanų, kaip re
liginės santuokos apeigos, ilgą 
laiką traukusios bažnvčion tam 
tikrą piliečių dalį. Reikia pasa
kyti, kad bažnytinių santuokų 
skaičius mūsų respublikoje me
tai iš metų mažėja.

Projektas taip pat numato, 
kad ir gimimai būtų registruo
jami iškilmingai. Naujos civili
nės vardynos, registruojant gi
musius, kurias sėkmingai jau 
praktikuoja daugelis respubli
kos civilinės metrikacijos orga
nų, yra veiksminga ateistinės 
propagandos priemonė. Tai liu
dija smarkiai sumažėję krikš
tijimai kulto įstaigose. Per pra
ėjusį dešimtmetį jų skaičius su
mažėjo beveik dvigubai".

Komunistų partija panaudoja 
visas priemones sukirpti žmogų , 
pagal jų išmieras. Tai darė vi
sos fašistinės valstybės. Tikra
sis vaizdas paryškįjo joms žio
gus. Komunistai, sulauks tokių 
pat išdavų, kaip ir .fašistai.

t ’ t 1— Vienam Dievui r’ užtenka 
laiko; bet išmintingas žmogus 
moka stvertis progos, kad jr; 
jis paprastai gali surasti tiek, 
kiek jam reikia. _ J. R. LovveJl

—
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Kalnai ir kloniai puošia Airiją. Anneanara apylinkės.

Ji vaikščiojo po gėlėse skęstančias kapines ir verkė 
prie vaiko stovyklos, kuris stengėsi prikelti amžinti mie
gu užmigusią motiną.

Ji tirpo, nyko iš menkumo prieš šio miesto ir jo pra
eities didybę, o širdin pamažu grįžo ramybė ir susitai
kymas su likimu. Bet kojos nenuilsdamos vis mynė ak
menuotą Romos grindinį, vis naujais takais, į nematy
tas dar bažnyčias, tarp lyg naujai išaugusių paminklų, 
į neaplankytus sodus, nes jos dienos čia buvo suskai
čiuotos, o ji norėjo viską pamatyti.

— Viską? Tam reikia metų metų! — žinojo Auk
sė ir troško pasilikti, pritapti, priklausyti, būti dali
mi to miesto, kuris kalbėjo jai suprantama kalba, ku
rio pulsas atitiko jos širdies dūžius, kuris ramino ilgesį 
ir kažką žadėjo.

Sekmadienį ji nuvažiavo į Ostiją, romiečių mėgia
mą pajūrį, kur norėjo atsigauti, nes akys buvo persiso
tinusios — žiūrėjo ir nematė, o širdis taip kupina, kad 
jausmai veržėsi per kraštus, lyg vyno sklidina taurė.

Diena, kaip ir dauguma Romoje praleistų dienų, 
buvo saulėta ir graži. Ji jautėsi romietė, viena iš tų, ku
rie skubėjo į pajūrį atsigauti nuo savaitės darbų.

Autobusas lėkė lyg į lenktynes, nardė tarp mažų 
automobiliukų, kurie signalizavo spiegiančiais balsais ir 
mėtėsi iš vienos kelio pusės į kitą, lyg šokdami pagal sa
vo pačių muzikos taktą. Žmonių buvo pilna gatvėse, 
parkuose ir pakelėse. Sekmadienį visi veržėsi į gamtą. 
Jie judėjo, skubėjo, kalbėjo visi kartu, skerėčiojo ranko
mis, griebėsi už širdies, juokėsi, pyko ir atrodė laimingi

Auksė jautėsi kaip teatre.

Autobuse šalia jos sėdėjo moteris, kuri mėgino 
Auksę kalbinti — kažką pasakojo, šypsojosi, rodė pirš
tais, bet Auksė nieko nesuprato ir tik kratė galva. Mo
teris patraukė pečiais, šyptelėjo ir nusiramino. Po kiek 
laiko ji vėl atnaujino savo pastangas. Sį kartą jai padėjo

įspūdžiu nuotrupos
KIESINGERIUI ATSILANKIUS

GRAŽINA K KI VITKIENĖ

Š. m. rugpiūčio 7 dieną pieti
niame Baltųjų rūmų kieme iš
kilmingai buvo sutiktas Vakarų 
Vokietijos kancleris Kurt Kie
singer. Prezidento Nixono jis 
buvo priimtas kaip sąjunginin
kės, draugingos vakarų Euro
pos valstybės vadovaujantis as
muo.

Prieš prezidentui išeinant iš 
Baltųjų rūmų atvykusį svečią 
sutikti, nuo aukštojo rūmų bal
kono buvo girdėti trimitų gar
sai, po to aviacijos orkestras 
grojo prezidento maršą. Jiems 
atėjus į tribūną buvo grojamas 
Vokieti ios himnas. Tuo pat me
tu iš netoliese pastatytų patran
kų buvo iššauta 19 šūvių — 
barbės saliutas. Saulės šviesoje 
žalių medžių fone vienas po ki
to pakildavo nuo patrankų ne
dideli dūmų kamuoliai. Išklausę 
Amerikos himno, prezidentas su 
kancleriu, lydimi pulkininko 
Dausrherty, ėjo pro išsirikiavu
sių iškilmių uniformomis penkių 
Amerikos dalinių karių eiles pri 
imt parado. Tartum pareikšti 
šių abiejų tautų ir jįj vadų drau
giškumui, bnvo grojamas dau
geliui senosios kartos asmenų 
pažįstamas marša?. — Alte Ka- 
meraden. Tiek korespondentų, 
tiek ir atėjusių į šias iškilmes 
asmenų tarpe buvo nemaža vo
kiečių. Daugelis jaunuolių mo- 
jaVo vokiškomis trispalvėmis 
vėliavėlėmis.

Tą dieną Baltuosiuose rūmuo
se buvusieji fotografai ir ko
respondentai net du kartu buvo 
įleisti į prezidento kabinetą, kur 
vyko pasitarimai tarp šių dviejų 
valstybės vadų. Vokietijos kane 
lesrisv .laisvai angliškai kalbėda
mas, tarp kitko pastebėjo ko- 
rpšpondentams. kad šie pasita
rimai ypač sklandžiai vyksta 

.------------ -------------
ov jf-

?„<

kaimynas, prie jo prisidėjo kitas, dar trečias ir netrukus 
visi autobuse kalbėjo, stengėsi paaiškinti ir— viskas veltui 
— vieni kitų nesuprato. Bet Auksė linkčiojo ir juokėsi, 
o su ja juokėsi ir visi keleiviai.

Pro langą slinko miškai, laukai ir vėl miškai. Tarp 
medžių augo žolė, o ant jos, pasitiesę skaras, sėdėjo žmo
nės, valgė, kortavo, aplinkui bėgiojo vaikai ir žaidė 
sviediniu. Visus gaubė sekmadienio poilsio nuotaikos.

— Kodėl mes nemokame ilsėtis? — pagalvojo Auk
sė. Ji prisiminė savo motiną, kuri nepabūdavo be dar
bo, vis prosydavo, siūdavo ar virdavo.

— Nėra laiko, — sakydavo, kai Auksė ragindavo 
pailsėti. — Pailsėsiu, kai numirsiu.

Amerikoje kitoks gyvenimas. Ten žmonės taip už
siėmę ateities kūrimu, kad užmiršta gyventi ir pasi
džiaugti dabartimi.

— Dirba, kad turėtų, o turėti nėra kada, nes rei
kia dirbti, — atsiduso Auksė ir su pavydu žiūrėjo į 
žmones, kurie mokėjo būti laimingi.

Tolumoje mėlynavo Viduržemio jūra, kurioje ban
gos šokinėjo baltais zuikučiais.

Vos sustojus autobusui Auksė iššoko ir pasuko van
dens link. Kojos klimpo į smulkų, karštą smėlį ir jau 
už keletos žingsnių ji turėjo nusiimti batus. Basa pasi
leido bėgti į jūrą, nes nuo karščio degė padai. Lengvos 
bangelės plovė krantus ir Auksę nukrėtė šiurpas, kai 
užliejo kojas. Širdis plakė nuo bėgimo ar nuo džiaugs
mo, kurį pajuto akiai neaprėpiant plačios erdvės.

— Žmogus veržiasi į laisvę.., — daugiau pajuto, 
nei prisiminė ji žodžius, ir joje kilo ilgesys, nenoras bū
ti vienai.

Ji pasiilgo draugystės? Mama gi vis ją bardavo:
— Kodėl tu viena? Kodėl neieškai draugų?

(Bus daugiau).

dar ir dėlto, kad jis (Kiesinger) 
yra tiek pramokęs ang’iškai, 
jog su prezidentu galįs ka’bėtis 
be vertėjo. Prezidentas Nixon, 
draugingai rypsoilamas''3 kanc
leriui ir ten buvusiems žinių a- 
gentūrų žmonėms, lyg norėda
mas nutolti nuo buvusių pasi
tarimų, atkreipė susirinkusių 
dėmesį į kabinete esantį didelį 
rašomąjį stalą, pastebėdamas, 
kad tai esąs stalas buvusio pre
zidento Woodrow Wilsono. Ne
toli jųdviejų, sėdėjusių ant so
fos, ant mažo stalelio stovėjo 
du puodeliai su neišgerta juoda 
kava.

Vakare į suruoštos Baltuo
siuose rūmuose kanclerio gar
bei vakarienės menu buvo į- 
trauktas ir vokiškas valgis — 
Muensterio sūris. Paruoštus iš
kilmingoms vaišėms stalus puo
šė vazos su įvairiaspalvėmis, į- 
vairiarūšėmis gėlėmis, tarp ku
rių kukliai šypsojosi baltos, gel 
tonos ramunės ir žydrios rugia
gėlės.

Vakarienėn pakviestų svečių 
tarpe buvo ir du žymūs buvę 
Valstybės departamento sekre
toriai demokratai: Dean Ache- 
son ir Dean Rusk su žmonomis.

Kitą dieną, penktadienį, po 
prezidento pasitarimo su Vokie
tijos kancleriu Baltųjų rūmų 
rožių sodelyje įvyko neįprastos 
iškilmės paminėti Nixono res
publikonų partijos nominacijos 
į prezidentinius kandidatus me 
tinei sukakčiai. Nuo Baltųjų 
rūmų viršaus paleisti tūkstan
čiai įvairiaspalvių balionų mi
nėjimui pridavė ypatingai šven
tišką nuotaiką, drauge lyg ir 
pabrėžiant atsisveikinimą su 
Washingtono Baltaisiais rūmais, 
kuriuos prezidentas palieka vi
sam mėnesiui, su savo šeima ir 
štabu persikeldamas į Kalifor
niją. Su juo išvyksta taip pat 
ir dauguma didžiųjų žinių agen
tūrų atstovų.

Spaudos skyriaus sekretorius 
Ronald Ziegler jau ketvirtadie
nio popietės apžvalginėje spau
dos konferencijoje, be eilės pa
teiktų naujausių žinių ir atsa
kymų j susirinkusiųjų paklausi
mus, pranešė norintiems vykti 
į Kaliforniją korespondentams, 
kokia ten bus jų veikimo pro
grama, kur jie galės susirinkti 
išklausyti kasdieninius naujau
sių žinių pranešimus, kada galės 
tuvą (kelionės ir kitas išlaidas 
apsimoka patys) ir t. t. Tad ten 
vykstantiems geriau pažįsta
miems teko palinkėti sėkmės 
ir mėnesiui atsisveikinti.

A »
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MOSU KOLONIJOSE
PĮioetux, Arizona

Ranka rankon su kitais 
pavergtaisiais

Šjs miestas yra vienas iš jau
niausių ir greičiausiai augančių 
Amerikoj miestų. Jei 1949 m. ja
me buvo apie 80.000 gyventojų, 
tai šiandien jis jau turi ne ma
žiau 400.000. Tai šilto, sauso ir 
malonaus klimato miestas. Lietu
vių jame gyvena apie 350. Jie tu
ri savo. gražų klubą su didele sa
le ir nemažų žemės sklypu, ap
sodintu gražiais medeliais. Kiek
vieną sekmadienį laikomos lietu
viškos pamaldos.

Buvo paminėta pavergtų tau
tų savaitė, kurią pravedė komite
tas, sudarytas iš įvairių tautų at
stovų: garbės pirm. senatorius Ba 
rry Goldwater, pirm. ukrainietis 
W. Chopinskyj, vice pirm. lietu
vis Vytas Mocartas; nariais dir
bo Emilija Jasonienė ir Janina 
RimaviČienė. Gubernatorius J.
Williams išleido specialę prokla
maciją, paskelbdamas pavergtų 
tautų savaitę.

Ta proga komitetas gerame 
viešbutyje surengė puikią vaka
rienę pagerbti Dr. Ku Cheng—
Kang, kuris yra laisvosios Kinijos 
prezidento Chiang-Kai-shek poli
tinis patarėjas. Jis tą pačią dieną 
atvykęs iš Kinijos sustojo Phoe- 
nix, buvo šioj vakarienėj, pa
sakė puikią prieškomunistinę kal
bą ir sekančią dieną išvyko į Wa- 
shingtoną. Po vakarienės, su ten 
dalyvavusiom tautiniais rūbais 
lietuvaitėmis G. Mieželiene, J. Ri- 
mavičiene ir E. Jasoniene nusifo
tografavo. Sekančią dieną jų fo
tografija buvo patalpinta vietos 
laikraščiuose.

Kita proga Arizonos universite
to modemiškoj salėj įvyko pa
vergtų tautų savaitės minėjimas 
su menine dalimi. Prisirinko a- 
pie 8-900 svečių. Pirmiausia A- 
merikos kariai į sceną įnešė jū
rininkų, oro laivyno ir marinų 
vėliavas. Po to mokyklos ber
niukai (12-13 metų) į sceną įne
šė ir pastatė sekančių pavergtų 
tautų vėliavas: Armėnijos (paver 
gtal920 m.) Azeiberdžano (19 
20), Baltgudijos (1920), Kazaki- 
jos (1920), Georgijos (1920), U 
krainos (1920), Estijos (1940),
Latvijos (1940), Lietuvos (1940),
Albanijos (1946), Bulgarijos (19 
46), Serbijos (1946), Lenkijos 
(1947), Romunijos (1947), Če
koslovakijos (1948), Š. Korėjos 
(1948), Vengrijos (1949), R. Vo
kietijos (1949), Kinijos (1949),
Š. Vietnamo (1944) ir Kubos (19 
60).

Invokaciją sukalbėjo kun. Ch.
Poling, ištikimybės priesaiką per
skaitė kongreso narys Ed. Der- 
vinski. Trumpą atidarymo žodį 
pasakė komiteto pirm. V. Chopi
nskyj. Vietos gubernatoriaus pro- 
klarpaciją perskaitė vienas apy
gardos teismo teisėjas. Atsistojimu 
pagerbti prieš komunizmą kovo
jantys Amerikos kariai.

Pagrindinę prieškomunistinę 
kalbą pasakė jau minėtas svetys 
iš laisvosios Kinijos Dr. Ku.

Po šios oficialiosios dalies se
kė meninė programa: amerikie
čių jaunimo šokių grupė pasiro
dė su trimis šokiais: ukrainiečių 
tautiniu šokiu, lietuvišku Miki
ta ir amerikiečių kalnų šokiu.
Jaunimo choras padainavo kele
tą amerikiečių dainų. Vienos auk
štesniosios mokyklos mokinių or 
kestras iš 60 dalyvių atliko kele
tą gražius klasiškos muzikos kū
rinių.**’’ '

Susirinkusieji negalėjo atsidžiau 
gti tokiu gražiu amerikiečių jau
nimu, kuris taip mėgsta meną ir
muziką ir gan aktyviai prisidėjo i *2% — 20% — pigia® motam

r 1 i už apdrauda nuo ugnies lr automo, 
blllo pas

Viena iš tokių šeimų yra Vlado 
ir Rožės Žilinskų, į kurią dėme
sį atkreipė vietinė amerikiečių 
spauda dėl jų dukrelių, išskirti
nai pasižymėjusių moksle. Vyres-
ninii rJuVto Rarhnra 5i nflvnuflri tome iš lauko. Taisome mūra “tuck- nioji duktė Kamora si pavasari DOlntlmr„ Pllnat anaidraude* visas 
baigė Framinghamo valstybinę ko
legiją, gaudama iš biologijos ba

A. ABALL ROOFING GO.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da-

prie šios pavergtų tautų savaitės 
surengimo. J.V.

Waltham, Mass.

Siekia mokslo

Tai nemažas miestas, beveik 
Bostono priemiestis. Čia gyvena 
keletas lietuviškų šeimų, tačiau 
didesnio- lietuviško veikimo nėra.

kalaurato laipsnį žymiu Magna 
cum Įaudė. Tuoj ji gavo pilną 
valdžios stipendiją trims metams 
ir yra pasiryžusi tęsti savo moks
lą Illinois universitete. Visą lai
ką ji buvo dekano garbės sąraše 
ir priklausė Kappa Delta Phi or
ganizacijai. Jos sesuo Šilą šiemet 
baigė Waltham aukštesniąją mo
kyklą, kaip geriausia mokinė, ga
vo valdžios stipendiją ir įstojo į 
Mass. universitetą Amherste stu
dijuoti istorijos.

. J
Judviejų brolis Dovidas-Judas 

mokosi aukštesniojoj mokykloje. 
Jis mėgsta muziką ir laisvai gro
ja gitara ir klerneta.

Tėvas Vladas jaunose dienose 
priklausė lietuviškam orkestrėliui 
ir grodavo lietuvių piknikuose bei 
kituose parengimuose. Dabar jau 
18 metų dirba Raytheon elektro
nikos įmonėj vieno skyriaus vy
resniuoju. J.V.

polntlng”. Ptlnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku
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TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
I. M I G L I N A S 

Krautuvė Marųuette Pke. 
2346 VV. 69th Street 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063
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KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

SEPTYNIASDEŠIMT

SEPTYNI ANEKDOTAI
KRIZAS PLEPERIS

Kai jumoru išsakomi vargai, 
skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

Iš tos gyvenimo taisyklės ki
lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 

i nuotaikas.
— Ką galima nupirkti už se

ną rublį?
— Nieko.

— O ką už naują?

— Dešimt kartų daugiau.

Tokiu ir panašiu jumoru yra 
perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams. L

Miegumas erdvus kambarys su vir
tuvės teise, dirbantiems. 6729 
Artesian, Linas aukštas. Kreiptis 
iki 4 vai._______________________

R E aT7^bVtTt1Ė~
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

Naujas liuksusinis 

12 BUTŲ
apartmentlnis namas su balkonais. 
Pilnai išnuomotas (leased). Paja
mų $2,250.00 per. mėnesį.

6251 So. Mason Avenue 
Tel. 469-8282 arba LA 3-3267

HELP VVANTED — MOTERYS

EXPERIENCED COMPTOMETER 
OPERATOIi AND OFFICE

Steady work.. Good starting salary.

B-G FOODS, INC.
1444 So. Michigan, Chicago 

_______ Tel. — HA 7-7967_______

CASHIER WANTED
Steady Work. Age 20 to 45 

40 to 48 Hour Week 
Good Starting Salary

GĖRALO AUTO WASH C0. 

8200 Skokie Boulevard
Skokie, Illinois

TEL. 679-2223
CASHTERS

No Experience Necessary.
Basy wo.rk in pleasant surnoundlngs.

Good starting salary. Mušt be ma
ture, neat appearing and in good 
healt|i.

Apply ln person only.
2427 E. 72nd Street

HELI VVANTED — VYRAI

EXPERIENCED & OVER 25
Small interesting offiee. 

Diversified duties
GOOD STARTING SALARY 
Work in your neighborhood

8818 N. Clark St. Call 348-2950

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieninių ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GK 6-3134 arba GR (1-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

Vak. Vokietijos kancleris Kurt 
Georg Kiesinger pareiškit, Jad -jis* 
yra pasiruošęs paremti Anglijos 
svarą, kad neištiktų finansinė kri
zė, atsiradusi Prancūzijoje ir kitur 
nuvertinus franką.

RADIO PROGRAMA

niausią Lietuvių Radio Pro- 
Naujoj Anglijoj, iš stoties 

iYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 

lulinių žinių santrauka ir ko- 
itarai, muzika dainos ir Mag* 

dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreipusį): Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvray, So. Bustom, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gannamam ir 
dienraštis “Drau:

M I S C E L L A N E O U

CONSTRUCTION CO,
= SS
—** REZIDENCINIAI,
E KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI E

JM57 VVest 69th Street 
Tel. HE 4-7482

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tek CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA

CI Namų, gyvybes, 
automobilių, 

sveikatos, biz
nio.
Patogios 
uaokeiimu sa 
lygos.

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

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus b 
kitus daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8068

FRANK ZAPOLIS
3308% VVest OSth Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4380

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. TeL TA 7-5980

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 6Srd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

iimiiiiiiimitiiiimiiRnsmiiimimitiiiiiii 
AIDAS TARP 

DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 
O. NENDRfi

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kur’ 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jieips.ir sau atei
tį.

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kain; 
$5.00.
Hllnois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Botų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 
Mflr. 3 butai po 4 kamb. ir raš-

72 ir Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte lr 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. 828,000.

Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun
galovv. 13 metų senumo. 321,200.

Mūr. 3 butai po 4 kamb. ir ras
tine. Gazo ŠUdymas. Garažas. Prie 
ofiso. 821.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. 885,000.

VAINA REALTY
2517 VV. 71st St — RE 7-9515

lįi aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) lr 4 kamb. Prie 69 lr Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

4 kamb. švarus modernizuotas me
dinis. Prie 69 lr tVestern. Taksai 
$150. Alumin. langai. $10,000.

6 kamb. modernizuotas mūr. buii- 
galovv prie 71 ir California. 23,500.

5% kamb. 0 metų. Geras mūr. 
bungalow. prie 67, i vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma 
Alumin. langai. Garažas. $29,500.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood 1:10,600.

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

REAL ESTATE

BILLER TYPIST
vviith full range of oo. benefits. For 
60 words per minute. Excell. salary 
Age 25 to 35. Able to type at least 
intorvievv — MISS WHITH.
GENERAL BATHROOM PRODUCTS 

CORPORATION
2201 Touhy Avė., FJk Grove Village' 

PHONE 439-1S06

HELP VVANTED — VYRAI

JANITOR
Days:2:30 P.M. to 11 P.M. 
Steady work — 5 day week

Contact MR. WEIST 782-9230 
BAUSCH & LOMB OPTICAL CO. 

LITE CLEAN UP WORK IN 
VVAKEHOUSE OFFICE 

Loop area. Eve’s 2 to 10:30 P.M. 
Steady employment. Good wages & 
working conditions. — Under 60 
years of age. Tel. 644-8820

BUS DRIVERS 

WANTED

VVILL TRAIN.
Skokie Schools. Women preferred. 
Goo<j stapting salary. Short hours. 

Overtrme. Hospitalization.

CaU OR 6-9000, Ext. 95 
for appointment

DISTRIBUTOR VVANTED
For Fantastic New Cosmetic 

Product, Recomended by Doctors.
MODEL1,S BRAND, INC.

6 E. Lake 236-0875

MOVING
Apdraustas perkranstymaa 

Įvairių atstumų

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

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr-oonditlonlng — ’ 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- Ira.ran.i,

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Westem, Chlcago V,

Telefonas VI 7-8447

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiii

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis 

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
........................................................... im

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPRESS 

MARQVETTE GIFT PARCEL SERV. 
2«08 flOth St. Tel. WA 6-2787
2501 69th St. TeL VVA 6-2737
8333 So. Halsted St. Tel. 264-3320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gaL Free di
5622 So. Racine,

5Į4 kamb. mūro bungalovv, 9 me
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge tr garažu. 43 ir Riockwoli. 
823,000.

18 vienetų mūr. atnaujintas room
lng house prie Lincoln Parko, 2 
bloką Iki ežeft). $17,500 pajamų. 
Kaina $70,000. -
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tax 
> i; / < Notary Public
2737 VV. 43rd St. — CL 4-2390

AR NORITE 6% MORGIČIŲ? 
Marąuette pko rajone parduoda

mas 2-jų butų mūr. Įmokėjus 
$8,800.oo perbusite 6% morgičių. 
Modern. plytelių vonia, gazu ap
šildomas, 2 maš. garažas. Skam
binkit 925-2888.
Mflr. 2-jų butų po 554 kamb. 2 
maš. garažas. Naujas gazo boileris. 
Apyl. 66 ir Maplevvood. Savininkas.
OA 5-3897.

IŠ GERŲ RANKŲ
2-jų butų mūras. Naujas šildymas. 

Platus lotas. Geležine tvora. Garažas. 
Marą. P. $21,600.

8 kainh. mūras. 2 maš. mūr. ga
ražas Plytelių vonia. Kabinetų vir
tuve. Gazo šildymas. Apie 67 Rock- 
vvell. $22,500.

2-jų butų švarus tvirtas mūras. 
Naujas gazo šildymas. Blokas nuo 
Marų. P. $27,600.

Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-jų 
metų, 7 kamb. mūras. Daug žemes 
paskirta sodui ir alėjoms. Pamaty
kite.

5 kamb., apie 10 metų, gelsvas 
mūras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai. Marąuette pke. $23,900.

4 butų mūras. Gage parke. Gert. 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

įjotas 30 p. Marų. Parke 811,000

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

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

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
ALEX ŠATAS—REALTOR

Main Office 5727 W. Ceiraok Rd., Cicero, flL Tol. OI. 6-22S8 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti t mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
fiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii

NERIS
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET T£L <71-0321

DIE SET UP &
STOCK MAN

Company in Addison needs man to 
do various duties.

Hours 7 A.M. to 3:30 P.M. 
Gąad pay seale and benefits. 
Easy occcss — No-rth Avė. 

and Lake st.

Avanti R. & D., Ine. 
543-9350

PERMANENT 
LABORATORY HELPER

Duties include vvorking with chem- 
tst and technicians. Janitorial work 
and keeping raw material supplies 
ln a paint laboratory. Mušt be draft 
exempt.

J. W. STERNS, 447-8760 
Valspar Corp., 7701 W. 47th St. 

LYONS, ILLINOIS 

EXPER’D OR IN,EXPER’D

SECURITY
GUARD

Can eam $100 or .more per week. 
Full or part time work. Excellent 
conditions.

THE WM. J. BURNS 
INTER’L DETECTIVE AGENCY 

221 No. La Šalie Street
CHICAGO, ILLINOIS

An R2qual opportunity employer

BLOW MOLD 

FOREMEN

Experienced With Blow Molding 
and capabie to take full charge 
of a shift. Top Pay. Company 
Benefits, APPLY IN PERSON 

or Phone 248-0800

G0THAM INDUSTRIES 

2669 N. Clybourn

Man vvanted to

DRIVE & LOAD TRUCK
6 day week. $į£Q,00 per week to 
start, $250.00 regularly. . ■

447-0048, evenings

Mail Room Supervisor
Supervisory Experienee Esaential. 

Mušt Be Familiar With Gollatins. 
Folding, Duplicattrtg Maehine and 
Mail Distribution. Excelle.nt Trans
portation, Paid Vacation, Free 
Health and Life Insurance. Comprc- 
hensive Pension and Profit Sharing.

CALL MR. PIETSCH 
TSC

4747 N. Ravenswood 334-7900

Platinkite “Draugę”. 

Remkite “Draugę”.

HELP VVANTED —
-----
VYRAI

ARE YOU A SELF STARTER?
We need a man escperienced in Line Produetion Set-ups. Mušt 

have knowledge of Riveters, Eyeleters, and tne ability to Super
vise Produetion Workers. Working knowledge of ųųality control 
and tiinie study helpful. Ebūceilent opportunity, Salary plūs Bonus, 
profit sharing and other benefits.

Please contact MR. R. S. LINN

UNDERWRITER’S SAFETY DEVICE C0.
4332 No. Kedzie, Chicago, III. Tel. 583-4080

HELP VVA N TED — MOTERYS

HELP WANTĖD
LADIES

(AGE. IS NO PROBLEM)

NEEDED IMMEDIflTELY

For light line work in our modern NEVY Food 
Processing Plant.

DAY SHIFT — 7:30 A.M. - 4:00 P.M. 
HOU&EWIVES SPECIAL SHIFTS 

9 A-M. — 3 P.M. OR 5:30 P.M. — 11:30 P.M.
WE WILL TRAIN
EXCELLENT BENEFITS

UNIFORMS FURNISHED 
MUSIC WHILE YOU WORK

Apply in person 9 a.m. - 5 p.m.
Monday through Friday 
Saturday 9 a.m. - 1 p.m.

POLO
FOOD PRODUCTS CO.

601 E. Algonquin Rd. Schaumburg, Illinois

% mile west of Meachaim Rd. on Route (62

e



ta! BUVO PRIEŠ 50 METŲ
(Ištrauka iš atsiminimų)

4. VAIČEMCNAS

Jei 1918 m. lietuvių tautai bu- taragis nieko nesupranta. Esą, 
YO labai reikšmingi kaip nepri- kai tas agitatorius ką nors gar- 
kfausomybės paskelbimo, atgimi siau pasako, tai Baltaragis ir šau 
mo metai, tai 1919 m. buvo tos kia: “Tiesa, tiesa, tikra tiesa!” 
nepriklausomybės išsikovojitno Kitas Austakavos kumetis Gurs- 
metaį. Juk Lietuvą norėjo pasi- ki.% kuris sekmadieniais uoliai 
grobti visi trys didieji jos kaimy- lankė bažnyčią ir net poterius 
nai: rusai, vokiečiai ir lenkai. O lenkiškai kalbėjo, džiūgavo, kad 
ir broliškoji latvių tauta parodė kumečiai to susirinkimo metu ga
antibroliškus veiksmus, kai ji, pa
sitaikius gerai progai, užgrobė 
Lietuvos teritorijos dalj Eglainės 
- llukštės rajone, o buvo pasiė
musi ir Palangą.

Iš tų visų Lietuvos priešų Jo
niškėlio gyventojai matė tik ru
sus bolševikus, kuriems padėjo ir 
kai kurie nesusipratę lietuviai. 
Buvo ir tokių lietuvių, kurie, nie 
ko blogo negalvodami, tarnavo 
bolševikams. Vieną kartą du Jo
niškėlio milicijos pareigūnai su 
raudonais raiščiais ant rankovių 
traukinėliu nuvažiavo i Pakruo
jį. Tenai jie buvo areštuoti kaip 
bolševikai. Jie sakėsi, kad' jie dir
ba dėl nepriklausomos Lietuvos.- 
Vėliau viskas buvo išsiaiškinta. 
Jie užsidėjo baltus raiščius ir ko
vojo prieš bolševikus.

Iš aršesnių Joniškėlio bolševikų 
buvo Baltaragis, kilęs iš Meška- 
laukio kaimo. Kai bolševikai iš 
Joniškėlio buvo išnrušti, jis nepa
sitraukė su bolševikais. Vėliau jis 
buvo sušaudytas.

Aktyviai bolševikų pusėje kovo 
Jo Neimanas, kilęs iš Joniškėlio 
miestelio. Ar jis buvo žinomų Jo
niškėlio Neimanų giminė — ne
žinau. Kai bolševikams buvo blo 
gai, jis pasigrobė Joniškėlio dva
ro arklį ir išjojo kariauti prieš lie
tuvius. Buvo atjojęs į Austakavos 
dvaro kumetyną. Čia jis rusiškai 
kalbėjosi su iš Rusijos kariuome
nės grįžusiu K. Raišiu. Vėliau jis 
dingo ir niekas apie jį nieko ne
begirdėjo.

Joniškėlio apskrities vykdomo
jo komiteto pirmininkas buvo 
koks tai Bušmanas. Jis pasitrau
kė kartu su iš Lietuvos išmuštais 
bolševikais ir dingo. 1965 m. jau 
pavergtos Lietuvos lietuviškas ko 
munistas Gaška išleido knygą, 
kurioje išskaičiuoti lietuviškieji 
komunistai, Rusijoje pačių bolše
vikų sušaudyti. Sušaudytųjų skai 
čiuje yra ir Bušmanas. Bolševikai 
laikosi dėsnio: mauras darbą atli
ko, mauras turi mirti. Tokių lie
tuviškų komunistų bolševikai ta
da nužudė apie 200. Kaip oku
pantai leido išleisti tokią knygą?

1919 metų pradžioje Joniškė
lio žemės ūkio mokyklos salėje 
buvo suruoštas vaidinimas. Vaidi
no kokias tai komedijas neblogi 
aktoriai. Komunistinės propa
gandos nebuvo. Vaikai į tą vaidi 
nimą buvo įleisti veltui. Po sa
lę vaikščiojo Sabaitė su kokiu tai 
vyru ir pardavinėjo vaidinimo 
programas. Man krito į akis jos 
kirpti plaukai. Vyresnieji vaikai 
aiškino, kad tai “bubikofas”. 
Taip pat jie sakė, kad Sabaitė 
esanti komunistė. Ar ta Sabaitė 
buvo vėliau Joniškėlio valsčiuje 
jąnoroo kontraktoriaus Sabo se
suo — nežinau.

Komunizmas tarp neturtingų
jų Lietuvoje ir 19*19 metais ne
buvo populiarus. Tiesa, vargin
gieji Lietuvos gyventojai norėjo 
gauti geresnes darbo bei atlygi
nimo sąlygas. Jie tada ir nežino
jo, kad komunistinėje santvarko
je darbininkams darbo sąlygos ir 
atlyginimai dar labiau suprastė
ja. Darbininkus gąsdino komu
nistinė santvarka, nes jau tada 
komunistai skelbė, kad visi dir
bantieji turės valgyti ,iž bendro 
katilo. Moterys komunizmo dar 
bijojo ir dėl to, kad jis skelbė be
dievybę. Mūsų motina net pasa
kydavo: “Kur tu matei santvar
ką, kad žydas duotų šliubą?” 
Tautiniai reikalai darbinin
kams buvo neaiškūs.

1919 metų žiemą Joniškėlio, 
Austakavos ir Gustonių dvaro ku 
mečiai buvo sušaukti į Joniškė
lio dvarą, į tų dvarų savininko 
B. Karpio rūmus susirinkimui, 
kur raudonas agitatorius jiems 
kalbėjo apie komunistinį rojų. 
•Grjžęs iš -to susirinkimo mūsų tė
vas juokėsi, kad kaimynas J. Bal-

lėjo pasėdėti ant Karpio minkš 
tų suolų (sofų).

Dvarų darbininkų dauguma 
komunizmu nesidomėjo, nes ko
munizmas jiems nieko gero neža 
dėjo. Bet kai kurie socialistų lai
mėjimai darbininkus džiugino. 
Kartą trys kumetės kalbėjosi apie 
darbininkams padarytus paleng
vinimus. Viena jų sakė: “Tik 
nuo cicilikų — 1905 metų dar 
bininkams palengvėjo. Anksčiau 
dvaruose kumetėms per metus 
už mažą atlyginimą reikėjo iš
dirbti 120 darbo dienų, o dabar 
tik 60 dienų- Tai didelis skirtu
mas”. Nemalonu, kad toks pagy
rimas teko “cicilikams”. Kodėl į 
darbininkų reikalus neatkreipė 
dėmesio kitų pažiūrų žmonės. 
Popiežiaus Leono XIII enciklika 
Rerum Novarum buvo išleista 
1891 m. O ji daugiausia ir lietė 
darbininkų reikalus.

Iš vienos pusės atrodo, kad kai 
rieji buvo savo tautos, ypač ne
turtingųjų globėjai, bet ištikrųjų 
taip nebuvo. Kai 1922 m. vasario 
15 d. Lietuvos seimo buvo priim
tas Žemės reformos įstatymas, į- 
galinantis dvarų žemes išdalinti 
bežemiams, kairieji balsavo prieš 
tą įstatymą. O tautininkai reika
lavo, kad dvarininkams būtų pa
likta po 300 hektarų žemės. Tas 
rodo, kad Lietuvoje tik krikščio
nys demokratai ėjo su sayo tauta, 
su liaudimi.

Lietuva yra žemės ūkio kfhš-

Cincinnati apylinkėje, Ohio valstybėje, siautė smarkus tornado, padary
damas daug žalos. Vienuose sugriautuose namuose ugniagesiai rado mo
tinos ir sūnaus lavonus.

A. -f A. ONAI BUGAREVIČIENEI 
mirus, gilią užuojautą jos sūnui HENRIKUI, jo žmo

nai ELENAI ir jų giminėms reiškia

Marija Ignatavičienė 
Ona ir Vytautas Remeikiai 
Eugenija ir Kazys Kriaučiūnai

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.
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Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 

— nurodymais ir pamokymais ■— įvairiais gyvenimo klausimais.
Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku

muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.
Šv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau

tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:
POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos..,

viešojo gyvenimo klausimais — m.v. 3.50
k.v. 4.00

ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13 
apie masonus

ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA
Šv. Tėvo Jono 23-čiojo
Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje

0.50

1.50

Perskaitė Draugu. duokHe kitiems pasiskalbti

“Gintaro” vasarvietės vasarotojų dalis. Iš kairės j dešinę sėdi: S. Ta
mašauskas, Venys, Plančiūnas, Venys, S. Rukuižienėi, prof. A. Rukui- 
ža, Radziulytė, Juodgudienė; stovi inž. J. Bukšnys, V. Karaitienė, V. 
Janušaitienė. M. šarauskienė, J. Janušaitis, Bukšnienė, Kovienė, Ku- 
želiauskas, Varnaitienė, Vilutytė, Lietuvininkienė, Maciukevičienė, 
Šarauskas, Purienė, inž. Sarpalis. Paskutinėje eilėje stovi: Lietuv
ninkas, Varnaitis, Varnas iv Bikulčius. Ant žemės sėdi mūsų atžaly
nas -— jaunieji vasarotojai.

tas, todėl joje žemės reforma bu
vo būtinybė. Reikėjo, kad dau
giau Lietuvos žemės atitektų to 
krašto šeimininkams — vargin
giems lietuviams. Tuo metu Lie
tuvoje dar buvo daug stambių 
dvarininkų svetimtaučiu: Koma
rai, Totlebenai, Keiserlingai, 
Roppai, Zubovai, Naryškinai, 
Pšezdzieckiai, Karpiai, VasilČiko- 
vai ir kiti.

Keistokas gestas buyp italo ar
kivyskupo Zecchini, Vatikano at 
stovo Lietuvoje. Jis, lenkų dvari
ninkų veikiamas, stengėsi paveik 
ti Lietuvos vyriausybę, kad Lie
tuvoje žemės reforma nebūtų pra 
vesta. Nenuostabu, kad Italijoje, 
kur yra Šv. Tėvas ir 322 vysku
pijos, žemės reforma nebuvo pra 
vesta. Gal dėl to Italijos komunis 
tų partija turėjo per septynis mi
lijonus narių, kai Lietuvoje lais
vės laikais komųtlistų partijoje 
tebuvo apie 2JD00 narių, kurių 
tik apie 25 prbc'. lietuvių.

Jaunimui^besikurianti Lietu
vos kariuomenė darė didelį įspū- 
dį jae tik dėl to, kad ji buvo Lie
tuvos kariuomenė, bet ir dėl to, 
kad ji gražiai atrodė. Kartą, kai

Nuotr. A. Karalčio

Joniškėlis jau buvo lietuvių ran
kose, per miestelį prajojo lietu
vių raitelių būrys. Jų drabužiai, 
ginklai, šarvuotė ir karinė tvar
ka kreipė mūsų dėmesį. Bolševi
kų raiteliai dažnu atveju atrody
davo kaip jojančių čigonų ban
da.

Bolševikų karių kovos nuotai
ka buvo menka, nes jie neturėjo 
kilnių kovos idealų. Nenuosta
bu, kad lietuviai nugalėdavo 5 - 
6 kartus gausesnius bolševikų da
linius. Bolševikai sayo kariuome
nėje tvarką palaikė tik azijatiš
ka drausme: už kiek didesnius 
nusikaltimus būdavo baudžiama 
mirtimi ir net be teismo sprendi
mo.

Kada lietuviai užėmė Joniškė
lį — tiksliai neatsimenu. Tik ži
nau, kad tuo pat metu bolševikai 
buvo nuvyti iki Pasvalio. Ten po 
trumpų kautynių kai kurie bol

Mielai mamytei Lietuvoj mirus, sūnų

INŽ. JONĄ GUMBELEVIČIŲ,..“' " 
IR ŠEIMĄ,

nuoširdžiai užjaučia

Joana ir Alfonsas Gorčiai 
Vita ir Petras Kemežrai

iiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avo.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9538 

mmiiiiiiiiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiia

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, latdotuvSma 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ
BEVERLY BHTZLS GF.LIN'YČIA 

2443 W. OSrd Street, Ohlcngo, Illinois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

sKELBKrras “drauge"?

ševikai metė ginklus ir pasidavė 
nelaisvėn. Jų skaičiuje buvo ir 
lietuvių. Vienas JU — Ašmonavi- 
čius, Joniškėlio dvaro kumečio sū 
nūs. Jį lietuviai paleido, nes jis 
buvo džiovininkas ir greitai mi
rė.

Tos šeimos ir trečias sūnus bu
vo susižavėjęs komunizmu. Kai 
1940 m. bolševikai užgrobė tėvy
nę, pamačiau jį su raudona žvaig 
žde prie krūtinės. Bet jis tą žvaigž 
dę greitai numetė į šiukšlyną, nes 
atsikando bolševikinės santvar
kos. Anot jo, “bolševikai per 
daug meluoja. Jie žada visokį gė
rį, o duoda tik blogį”.

J
Išmušti bolševikai dar grįžo į 

Joniškėlio apylinkę balandžio mė 
nesį. Lietuviai su jais kovėsi Pa- 
mažupių-Katkūnų kaimų rajoną, 
o gal ir kitose vietose. Tuo metu 
buvau Čeniškių kaime. Daugu
ma Čeniškių kaimo gyventojų, iš 
ėję i pakluonę, sekė tas kauty
nes, nors pačių karių nebuvo 
matyti, nes kautynės vyko už 3- 
4 kilometrų. Ūkininkai kalbėjo, 
kad lietuviu kulkosvaidžiai kale
na tankiau, nes jie yra vokiški, 
o bolševikų rečiau, nes jie yra ru
siški.

Nors 1919 m. lietuviams teko 
kovoti ir su vokiškos kilmės ka
riais — bermontininkais, bet 
žmonės juos vadino kolčiakinin- 
kais. Apie Kolčiaką buvo sudėta 
ir trumpa dainelė:

Kolčiake, Kolčiake, tau Dievas 
nepadės,

Nušovei bernelį, 'kas mane 
mylės!

Admirolas Kolčiakas vadova
vo baltiesiems rusams Sibire. Ir- 
kucke jis buvo čekų generolo iš
duotas bolševikams. Bolševikai jį 
sušaudė. Prieš pat sušaudymą, jis

Pasinaudokite Draugo „tlassiiied“ skyriumi.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
<LACJKAWIGZ)

2424 W. 69th Street Tet REpublic 7-1213 
2314 W. 38rd Plaoe Tet Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. California Avė. Tei, LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. I.ibianicj, Avė. Tel. YAnto 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50eh Avė., Cicero, III. Tel. OL 2-19Q3

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 Btt. rugpiūčio m. 18 d.

išsiėmė portcigarą su caro mono 
grama, užsirūkė cigaretę ir pasiu
lė po cigaretę savo ekzekuto- 
riams.

— Skelbimas: Prarasta, va

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1969 
,m. rugpiūčio 16 d., i2 vai. 15 min. dienos metu mirė mūsų 
mylima sesuo ir teta

A. -f- A.

EMILIJA PETRAUSKAITĖ,
gyvenusi 926 W. 52nd St. Gimė Lietuvoje, Žagarės apskr..

Kūnas pašarvotas Mažeika-iEvans laid. koplyčioje, 6845 
So. Western Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpiūčio 
20 d., 9:15 vai. ryto iš koplyčios į Šv. Kryžiaus parap. baž
nyčią ir po gedulingų pamaldų velionė bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines. 1

šeima prašo gėlių1 nesiųsti.

Giliai nuliūdę lieka: sesuo Sofija Graužinienė su vyru Juo
zu, seserų vaikai su šeimomis: Gytis Krikščiūnas, Danutė Ka
ružienė, Julija Janonienė, Vytautas ir Gediminas Jatuliai ir 
kiti giminės.

Lietuvoje liko trys seserys: Jadvyga, Marija ir Teresė, ir 
brolis Alfonsas su šeimomis.

Laidotuvių direkt. Mažeika-iEvans, Tel. RE 7-8600.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 VVest 71 st Street Tel. 476-2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

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

-v-—

PIRKfiTE DABAR TIESIOG NUO
M R . NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Dulkiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Miesto.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

'Vienas blokas nno kapinių.

kar, tarp saulėtekio ir saulėly
džio, dvi auksinės valandos ap
suptos 60 deimantinių minučių. 
Radybos nesiūlomos, nes valan
dos dingusios amžinai.

— Horace Manu
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X Kun. Juozas Dambrauskas, 
tėvų marijonų provincijolas, rug 
piūčio 16 d. atvyko į Chicagą 
ir šiandien su provincijos tary
ba, kurią sudaro kunigai An
tanas Miciūnas, Donaldas Pet
raitis, Jonas Savukynas ir Pra
nas Garšva, pradeda posėdžius. 
Šiuose posėdžiuose bus išrinkti 
namų vyresnieji ir paskirti kiti 
įvairūs atsakingi darbų parei
gūnai. Taip pat bus apžvelgti 
artimiausi darbai ir nustatytos

| X Amerikos Lietuvių taryba 
'visų Amerikos lietuvių organiza
cijų atstovus ir visus Lietuvos 
laisvinimo darbą remiančius lie
tuvius kviečia dalyvauti Amerikos 
Lietuvių kongrese Detroite.

X Vaikų nameliuose, 69-toje 
g-vėje dar yra keletas vietų atei
nantiems mokslo metams. Prašo
mi tėvai nedelsiant pasirūpinti re 
gistracija ir užsitikrinti sau vietą 
pageidaujamoje pamainoje. Infor
macijai skambinti R. Bartuškie- 
nei, tel. 471-0250.

x Kunigai Fabijonas Kireilis, 
Juozas Marčiulionis ir Jonas 
Velutis, arkivyskupijos savait
raščio "New World” pranešimu, 
priskirti prie Šv. Kristinos pa
rapijos.

X Kazys Rožanskas, stropusis

plūdimiai. Pranešama, kad jie 
užsidarys rugp. 24 d. Paplūdi
miai atdari kasdien nuo 1 vai. 
po piet iki 10 vai. vak.

Lietuvių Prekybos rūmų direkcija. Iš kairės į d^š (sėdi) — ,Ant. J. Valonis, Juozas Bacevičius, pirm. 
Kaz. G. Oksas, Fel. Raudonis, William J. Kareiva ir Ronald Gregg; (stovi) — Petras Vilkelis, Stanley 
Balzekas, Vyto Shukis. John Pachankis, Bruno Gramontas, John G. Evans ir dr. Kazys Šidlauskas. 
Nuotraukoje nėra dr. J. J. Jerome ir Adolfo Baliūno.

CHICAGOS ŽINIOS
APSKRITIES PAPLŪDIMIAI d. Mokslo ir pramonės muzie-

UŽJilDARO
Cook apskrities miškų rezer-

jaus ruošiamame bankete. Jeigu 
prezidentas Nixonas neišsiųstų

vato žinioje yra tiktai trys pa- astronautus lankyti pasauliu
1 i I rl t s i v-. r*. J . 11 n 1 r, T, /"\n fYO 11 lrn rl » 4 Vi. m'valstybes, gali būti, kad visi trys 

vėl atsilankys Chicagoje.
REIKALINGA MOKYTOJŲ
Chicagos arkivyskupijos mo- 

i POLICININKAI IŠLEIDŽIA fcyklų sistemai dar trūksta apie 
KUNIGUS . mokytojų. Norintieji moky

Chicagos katalikai policinin- tojo darbo gali tučtuojau kreip 
kai yra susibūrę į šv. Judo są- lis i mokytojų verbavimo direk 
jungą, kuri remia jaunuolius torių Philip D’Appley tclef.^. 
stojančius į kunigų seminarijas. 527-3200.

veiklos gairės. Posėdžiuose taip dienų knygnešys, pasiūlė savo 
pat dalyvaus provincijos sekre- ?lka “Draugui” ruošiamos gegu

žinės (pikniko) proga. Gegužinė, 
kaip jau skelbėme, įvyks rugpiū
čio 31d. (sekmadienį) Bučo dar
že. K. Rožanskas turės knygomis 
apdėliotus stalus. Čia bus galima 
įsigyti pačių naujesnių ir seniau 
išleistų lietuviškų knygų. Visi, 
atvykę į gegužinę turės progos ir 
liet. knygomis apsirūpinti.

X Agota Šuopienė, besirūpinda
ma savo dukrų ideologine sąmo

torius kun. Antanas Nockūnas 
ir ekonomas kun. Pranas Skro
denis.

X Lituanistinių mokytojų gru
pė iš Chicagos vakar išvyko į 
Dainavos stovyklavietę, kur 
šiandieną prasideda lietuvių mo 
kytojų savaitė, kurios metu bus 
išklausyti pramėšimai ir aptarti 
mūsų jaunimo auklėjimo bei
mo ymo Mausimai. Į Ohicagą ne> uoljaį perka knygas, aiškinan- 
makytojai sugrįš ateinantį sek-'gjas komunizmo tironijos baisu- 
madienį, rugp. 24 d. ■ mą. Taip ji neseniai įsigijo stam-

X Lietuvos vyčių sendraugių bias Solženicino knygas “Cancer 
kuopos susirinkimas įvyksta Ward” ir “The First Circle”. 
rugpiūčio 20 d., trečiadienį, 8 Taipgi laikraščiuose užtikdama i 
vai. Vyčių namuose. Bus paskai- svarbesnes žinias apie komunizmo
ta su diskusijomis, aptarti or
ganizaciniai reikalai. Visi kvie
čiami dalyvauti. '

X Stanley Balzekas jr., Lie
tuvių kultūros muziejaus Chica
goje savininkas, šiuo metu atos 
togauja Europoje ir lankosi į- 
vairiuose kraštuoise.

X Kun. A. Jaunius apsigyveno 
Sv. Jurgio parapijos klebonijoje

diktatūrą, iškerpa jas ir paprašo 
savo studentę ir moksleivę pa
skaityti. Nori, kad jos būtų pilnai 
sąmoningos demokratės ir lietu
vės ir savo ideologijoje nepasi
mestų, lankydamos universitetą, 
kur papučia visokie vėjai.

X Chicagos akademikai skau
tai - skautės planingai ruošiasi 
šių metų akademinei stovyklai,

ir talkina bažnyčioj bei parapijos ^uru įvyks rugP- 23 rugsėjo
darbuose.

X Irena Radienė ir Margarita 
Momkienė suorganizavo Karilės 
Gedutytės ir Antano Rudžio, Jr., 
vestuvių Mišioms chorą, sukvies- 
damos dainininkus iš Dainavos 
ansamblio, Operos ir Marąuette 
parko parapiios ebom. Ch^r^ 
giesmės darė gilų įspūdį vestuvių 
apeigose dalyvavusiems.

X “Taurė gyvatos maloni, kai 
su draugais ją dalini” — rašė 
mūsų poetas Adomas Mickevi
čius 1820 Kaune, savo odėje. 
“Giesmė jaunystei”. Tai buvo 
prieš pusantro šimto metų, bet 
ši tiesa nėra pasenusi. Tai ga
lės įsitikinti kiekvienas, kai at
vyks į “Draugo” gegužinę Bučo 
darže rugpiūčio 31 dieną (sek
madienį) ir susitiks ten su vi
sais savo pažįstamais.

X “Draugą/’ aukomis parė
mė: po 3 dol. — Mrs. A. Luk
šys, J. Lukošius, Ant. Marma. 
Aukotojams nuoširdžiai dėkoja
me.

X Amerikos Lietuvių Kon
gresas įvyks Detroite, Statler 
Hilton viešbutyje, rugpiūčio 30- 
31 d. Pradžia šeštadienį 10 vai. 
Organizacijos prašomos siųsti 
delegatus. Visi atstovai ir sve
čiai, norintieji gyventi viešbuty
je, prašomi registruotis ALTo 
biure: 6818 So. IVestem avė. 
Chicago, III. 60636. Chieagiečiai 
važiuojantieji į Detroitą auto
mobiliais ir galintieji paimti vie
ną — du keleivius, prašomi pra
nešti tel: 778-6901. Pakvietimus 
į banketą galima gauti ALTo 
biure arba DLOCe, 2002 Ferdi-

1 dienomis Rako stovyklavietėje 
prie Custer Michigan. Registruo 
ja vadovė J. Rasiavičiūtė, telef.
585-9500 (iki 4 vai. p. p.) ir 
776-3254 (po pietų).

x Lietuviškų parengimą, 
vykstančių Chicagoje ir apylin
kėse, kalendorius skelbiamas 
kiekvieną mėnesį “Drauge”. Or
ganizacijos bei draugijos, ruo
šiančios platesnio masto paren
gimus, prašomos apie juos pra
nešti redakcijai, nurodant paren Mykolas Maas-ot Liet. televiz P? 
gimo ruošėją, laiką ir vietą. programoje. Nuotr. M. Nage

LIETUVIŲ OPEftOS NAUJIEJI 
RŪPESČIAI

JURGIS JANUŠAITIS

Kai vasaros karštomis dieno
mis nemaža lietuvių poilsiauja 
Michigano pakrantėse, rodos, 
niekas mūsų kultūrinio gyveni
mo apraiškomis Chicagoje nebe-

Lietuvių operos lėšų telkimo 
komiteto koordinatorių Vacį 
Petrauską. Su juo teko dažnai 
pabendrauti praėjusių dviejų 
operų sezonų metu. Jis tada ėjo

norėtų domėtis. O pasirodo, kad spaudos “šefo” pareigas. Tada
yra žmonių, kurie ir atostogų 
metu rūpinasi ateities kultūri
niais darbais.

“Gintaro” vasarvietėje neti
kėtai sutinku pareigos vyrą,

jį pažinau kaip rūpestingą, ne- 
atlaidų ir pareigos žmogų. Po
kalbyje nuklystame į Lietuvių 
operos problemas.

Ateinančio sezono metu jam 
tenka taip pat nelengva parei
ga — lėšų telkimo rūpesčiai. 
Mūsų darbščioji Opera visada 
buvo, yra ir bus reikalinga stip
rios visuomenės paramos, nes 
operų pastatymai siekia dešim
timis tūkstančių. Tad operų lan
kytojai ir mecenatai ir išveža 
šią sunkią finansinę naštą.

pilnas sąstatas yra: Vacys Pet
rauskas — koordinatorius, Lucy 
M. Norus — pirmininkė nuo pat 
Komiteto suorganizavimo, Biru 
tė Briedienė ir M. Kripkauskie
nė - vicepirmininkės, Aldona 
Brazis, Aldona Buntinas, Al
dona Gylys, Antanina Kaušie- 
nė, Blanche Kezes, Emilija Kie- 
lienė, Mary Krauchunas, U. 
Lipčienė, Joan Oksas, S. Ol
šauskienė, L. Petirikonienė, A. 
Žliteris, I. Spriihdienė, N. Wit- 
chiell, ir A. Zunas — narės.

Šiuo metu komitetas intensy
viai dilba ruošdamas nuotaikin
gą parengimą, kuris įvyks š. m. 
rugsėjo mėn. 14 d. Gold Coast 
(Kilty’s) restorane, 4545 West 
95th. Street, Oak Lam, III.

Bus skaniai paruošta vakarie
nė. Po jos, Baliui Pakštui gro
jant, šokiai. Be to, turėsime pro
gos pasigėrėti trumpa, nuotai
kinga lietuviška programa.

Šios lėšos labai reikalingos

Ikio šio rudenio sąjunga yra į 
kunigus išleidusi 71 asmenį
TRYNUKAI SVĖRE PO TRIS 

SVARUS
Filipinietė Maria Araujo, atos

togaudama Chicagoje, Grant li
goninėje pagimdė trynukus. 
Kiekvienas svėrė po tris svarus. 
Jos vyras Rafael, tarnautojas 
prie Švedijos lėktuvų linijos, 
apie laimikį išgirdo užsienyje.

KONGRESININKAS MIRĖ
Pereitą šeštadienį palaidotas 

miręs 6-tojo distrikto kongresi
ninkas Daniel Ronan, 55 metų,

KONSTITUCINĖS 
KONVENCIJOS DELEGATAI

Illinois valstijos sekretorius 
Paul Powell paskelbė sąrašą 
kandidatų į konstitucinę kon
venciją. Pirminiai rinkimai į- 
vyks rūgs. 23 d. ISąraše randa
mi ir šie lietuviai kandidatai: 
Juozas Radhunas iš 27-to sena- 
torinio distrikto, Kazimieras 
Oksas iš 28-to ir Donaldas Žėg
lis iš 46-to.

PAGROBĖ IK SUDEGINO 
AUTOBUSĄ

Trys ginkluoti vyrai pavogė
gyvenęs 1049 N. Laramie. Jis | West 'Towns autobusą iš stoties

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
JAUNIMAS LIETUVIŲ 

TELEVIZIJOJE

Jau ketvirtus metus vingiuo-

zytė veržte veržiasi į LTV, sce
ną, pasirodymus. Jai nerūpi iš
dykauti pakampiais. Tikiu, kad 
kiekvienas tėvas ir motina, nori

lyte Eidu'kaitė, kuri pirmą kar
tą debiutavo solo, išsireiškė, 
kad ji niekad neturėjusi tiek 
džiaugsmo širdyje, kaip dabar, 
galėdama išpildyti kelias lietu
viškas dainas tūkstančiams te
levizijos žiūrovų Chicagoje ir 
apylinkėse. Jai tas vakaras am
žinai atmintinas, pasiryžusi ir 
toliau mokytis, dainuoti būti 
televizijoje.

Beveik kiekvieno jaunuolio- 
lės troškimas tobulint savo ta- 

nand ^t.~ ~Mi^.” 48209. lentus- Lietuvių televizijos pro-
Banketas įvyks sekmadienį, rug- §rama įPina troškimus į gy-

tais keliais žengia Lietuvių te- tik gero savo vaikams, todėl, 
levizijos programa 26 kanalu, jei kurie vaikai turi talentą, te- 
Nemaža mūsų jaunimo ir jų or- gu nepagaili laiko ir lėšų tam 
ganizacijų joje dalyvavo. Su talentui ugdyti. Todėl, jei kas 
visais tekdavo išsikalbėta. Dau- galite, leiskite pasirodyti vieš:!, 
gelis atsakė, kad dalyvauti ma- dalyvauti LTV programoj, tegu 
lonu, nors ir būna baimės. D a- jaunimas gyvena ii* kuria lietu

Prieš porų metų Lietuvių naujai Verdi 4 veiksmų “LIKI- 
Operos Valdybos iniciatyva bu- GALIA” operai pastatyti 
vo išbandyti nauji būdai lėšoms ateinančių metų pavasarį, o taip 
telkti. Atseit buvo sudarytas Pat išlyginti ir “Danos” skolas 
specialus Lėšų telkimo komite- dėstė Vacys Petrauskas, ku
tas, kurio užduotis yra rengti riaim, atrodo, operos rūpesčiai 
įvairius parengimus, kurių pel- ** vasarą neduoda ramybės, 
nas būtų skiriamas kaip tik Lie- “Gintaro” vasarvietės pavė- 
tuvių operos egzistencijai užtik- sYje dar palietėme ir daugiau 

Lietuvių operos problemų, ku-
Pradžioje šį komitetą sudarė riomis n atjoji Operos valdyba 

tik šešios čia gimusios lietuvai- §yvena *r vasaros metu,. Nebru- 
tėb. Visos darbščios ir geros or- kus baigsis vasarojimo sezonas, 
ganizatorės. Jos sugebėjo su- Sūgrįiš darbo laikas ir Lietuvių 
kelti lėšų “Fidelio” ir “Danos” operai. Naujasis maestro Vy- 
pastatymams. j tautas Marijošius jau rugsėjo

mėn. pasirodys Chicagoje ir su 
‘Dana” taip pat nedavė pel- Lietuvių operos kolektyvu bei 

no, bet paliko nuostolių. Tad soĮįgtais aptars ir “Likimo Ga- 
lėšų telkimo komitetas, besi- ijos>> pastatymo problemas. O 
ruošiant naujam sezonui, ypač pQ intensyvus darbas iki pa- 
sukruto. Komiteto sąstatą pa- vasafįOj kada vėl galėsime ge- 
didino iki 18 narių, nuoširdžių rėtig šio darbštaus kolektyvo 
Lietuvių operos talkininkių. Ko- našiais vaisiais.
miteto sąstatui padidėjus, į dar 
bą komitete aktyviai įsijungė 
B. Briedienė, M. Kripkauskienė, 
prisiimdamos vicepirmininkių 
pareigas. Ir šio sezono Komiteto

atstovavo Washingtone dalį va
karų Chicagos, Cicero ir Ber- 
wyną.

UNIVERSITETO SKYRIUS
Chicagos Roosevelt universi

tetas rūgs. 22 d. atidaro Wau- 
kegano padalinį, kuriame trečia 
ir ketvirtamečiai studentai ga
lės imti verslo administracijos 
kursus.
ASTRONAUTAS MUZIEJUJE

Astronautas Neil Armstrong, 
pirmutinis žmogus išlipęs mėnu
lyje, civilis, ne kariškis, priėmė 
pakvietimą dalyvauti rūgs. 19

Danutė Bartkutė — akordeono 
solistė liet. televizijoje.

Nuotr. B. Brazdžionio

prie Chicago ir Austin gatvių. 
Jie apvogė ir išmetė autobuso 
vairuotoją. Vėliau autobusas 
rastas visiškai sudegęs prie 540 
W. 59 st.
DALYVAVO ASTRONAUTŲ 

BANKETE
Astronautų pagerbimo ban-# 

kete Los Angeles iš chicagiškių 
dalyvavo gubernatorius Richard 
Ogilvie, Sun-Times leidėjas B. 
Howard, leidyklos prezidentas 
J. Johnson, United lėktuvų lini
jos prezidentas George Keck, 
WGN kompanijos prezidentas 
W. Quaal, midionierius Clemcnt 
Stone ir Midwest Broadcasting’ 
kompanijos prezidentas Augusv 
Meyer. Bankete dalyvavo 1,440 

. asmenų. Už banketą viešbučiui 
užmokėta $43,200.

narys Laurinaitis. Programą pa
ruošti ir pravesti teko man.

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

. Kazys Veikutis, pirm., Ri-

viškoje aplinkoj, vis dalis jo iš
liks ateičiai.

LTV ne kartą davė progos 
pasireikšti ir mūsų organizaci
joms: skautams, LF, LB, šau
liams, ramovėnams, net jų fil
mą netrukus išleis į viešumą. 
Suteikė net progą padiskutuoti 
lietuvių Šv. Kazimiero kapinių 
reikalus. Dalyvavo pirm. A. Re- 

f gris, pirm. Giedraitienė, dr. K. 
Bobelis, kapinių sklypų dr-jos

Liet. televizija visoms orga- mas Sukauskas, Petras Pago- 
nizacijoms laiko atviras duris Jus> Vacys Lelis, Antanas Su- 
,ateiti į programą, jei ne talentų, kauskas ir Petras Januška, De

piūčio 31 d. 8:00 vakare.
(sk.) ALT.

X Kas turi kokių klausimų
akcijų pirkimo ir pardavimo 
reikalais, įprašoma kreiptis į 
stockbrokerį Arūną Vasį, Howe, 
Barnes & Johnson, Ine., telf. 
782-9600. (sk.)

x Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ii gal mokate už $25,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 149 dol., pas Frank Zapoli 
jūs mokėtumėt 117 dol., sutau
pydami 32 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (pr.)

venimą _  didelis LTV leidėjų
nuopelnas. Rugp. 10 d. LTV pro
gramoj vėl pasirodė nauja, ta
lentinga akordeonistė Danutė 
Bartkutė, gražiai išpildžiusi net 
4 kūrinius. LTV žiūrovai jr i li
ko dėkingi. Ji tikrai myli muzi
ką, bet mokslas ir darbas kar
tais neleidžia pasireikšti. Trečio
sios kartos Amerikoj gimęs iau 
nimas, sakykime, Mykolas Ma- 
eiott - Malinauskas groja aKor- 
deonu, tačiau jis veržiasi prie 
lietuviškos muzikos. LTV gra
žiai grojo, Ateities Atžalyne da
lyvavo, liet. tautinių šokių iš-

lygas “Naručio” valgyklos kon 
diterijoje Vilniuje ir apie tame 
pačiame name darbininkų gyve
nimą “Komjaunimo tiesa” ra
šo: “Dirbam visą parą. Kūrena-^ 
si krosnys, kurios taip įšildo 
mūsų butus, jog nėra kuo kvė
puoti. Langų negalima atidary
ti, nes veržiasi dūmai, įvairūs 
kvapai. Darbininkai naktimis 
Išūkauja, įjungia kaukiantį ven
tiliatorių. Taip “pailsėjus” ten
ka į darbą žygiuoti”.

— Išlikų komunistų politru- 
kų grupė, vadovaujama spaudos 
biuro vedėjo pavaduotojo V. Be 
ko, buvo atvykusi į Lietuvą. 
Aplankė komunistinių laikraščių 
redakcijas ir tarėsi su komunis 
tų vadais bei propagandistais.

1 — Pabaltijo alaus darbuoto- ■
jų konferencija buvo sušaukta 
Vilniuje. ISvarstyti alaus gami
nimo ir pagerinimo klausimai. 
(Svečiais dalyvavo Maskvos, 
Charkovo, Minsko ir Kaliningra
do aludariai.

— Kamajuose, Rokiškio ap
skrity, pastatytas ir atidarytas 
paminklas tose apylinkėse kri- 
tusiems rusų kariams.

— Šiaulių dramos teatras šią 
vasarą gastroliavo Palangoje ir 
kitose Žemaitijos vietose.

— Vengrijos chemijos ir labo
ratorijų paroda suruošta Vilniu
je VHI. 9—17 dienomis.

- ISlavėinienė. Meninėje dalyje 
kun. P. Butkus, S. Skorulis, v. 
Kazokas, Daiva Labutytė pa
skaitė ar padeklamavo.

_  Melbourne buvo demons
truojamas filmas iš Nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo, kurį 
savo laiku susuko broliai Matu 
zai. Iš JAV jį atvežė ten viešė
jęs ISL Narušis.

— N. Varnauskienė mirė ir 
buvo palaidota Centenial kapi
nėse prie Adelaidės. Buvo veik
li Adelaidės lietuvių moterų sek 
cijos narė. Mirė sulaukusi 76 
metų amžiaus.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Apie darbininkų darbo są-

troito Lietuvių organizacijų cen
tro valdybos nariai, aktyviai da
lyvauja Amerikos Lietuvių kon
greso rengimo darbuose. Valdy
ba jau sudarė registracijos, ban
keto, nakvynių, finansų ir jau
nimo komisijas. Detroito Lietu
vių organizacijų centras yra 
nuolatinis ir svarbus Amerikos 

— Atlanto rajono skautai,-ės 
susirinks į savo “ITrakų” sto
vyklą ir stovyklaus 24—30 die
nomis netoli Worcesterio, Wor- 
cester County 4 — H. Caonp. 
No. Spencer, Mass. Telef. 617— 
885-4891. Vadovaus v. s. O. Mo
lis, ps. G. Stankūnienė, s. R. 
Lora, s. C. Kiliulis ir ps. R. Ja
kubauskas. Registracijos reika
lais kreiptis pas stovyklos iždi
ninką ps. A. Glodą, 15 Ayrshi- 
re Rd., Worcester, Mass. 01604, 
telef. 617 — 754-4326. 

AUSTRALIJOJ
— Rašytojas Mykolaitis-Puti

nas buvo paminėtas Wollongon- 
ge, talkininkaujant lietuviams 
iš Sydnėjaus. Minėjimą pravedė

Šv. Kazimiero lietuvių kapinių reikalu pasikalbėjimas Liet. televizijos • Alanas Gasiūnas. Pluoštą atsi 
programoje. Iš k.: B Brazdžionis, J. Laurinaitis, pirm. A. Regis, pirm, (wunimų apie Putino

parodymui, tai diskusijom ar 
naujų kūrinių pristatymui. Taip 
pat LTV pasiruošusi ir patar
nauti organizacijoms sudaryti 
filmus iš lietuviškos veiklos į- 
vairių švenčių proga. Padėkime 
LTV ilgiau išsilaikyti — tai mū
sų lietuvybės simbolis, kur nė 
vieno jaunuolio širdy uždegs pa
siryžimą, toliau (būti lietuvių pa
sididžiavimas.

Bal. Brazdžionis

Nuotr. LTVi moko. Mano paties dukrelė Ka- į Giedraittfene ir dr-. K. Bobelis,
vaikystę 

pateikė jo sesuo M . Mykolai ty ti;

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik ruri gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk.. 6211 So. Westem PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais tr ketvirtadieniais nuo 9 tkl 9:S0. Kitom dienom nuo 
9 tkl 6 vai. vak. Sekmadleniau uždaryta.


