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Kas naujo 

R. Europoje
Sovietai, kaip parodė krizės ry

• tų Europoje, dar nėra išmokę 
bendrauti su savo sąjunginin
kais. Pirmoji komunistinio bloko 
krizė įvyko prieš 20 metų, kai iš 
komunistinės organizuotos Šei
mos rėmų pasitraukė Jugoslavi
ja. Vėliau sekė sukilimai, neramu 
mai ar lūžiai Lenkijoje, Vengri
joje, Kinijoje, Albanijoje ir Ru
munijoje. Maskva, visų nesutari
mų nepaisydama, dar nėra iš-

* mokusi reikiamai tvarkyti santy 
kių su savo sąjungininkais. Kri
zės atvejais — kaip yra įrodę į- 
vykiai su Čekoslovakija — sovie
tai linkę santykius visiškai atšal 
dyti, vesti prie lūžio ar žvangin
ti ginklais bei kelti invazijos, gin 
kluoto įsikišimo grėsmę.

Nauji politikai Rytų Europoje
JAV užsienio atstovai pastebi, 

kad šių dienų Lenkijoj* šaknis 
leidžiąs tautinis komunizmas ro
dąs vis daugiau antikomunizmo 
žymių. Paskutinio lenkų partijos 
centro komiteto plenumo metu, 
politbiuro narys Stp. Jendrichow 
ski teigė, kad Lenkijoje kyląs na
cionalizmas atrodo nepavojin
gas, bet galutinoje išvadoje jis 
vistiek parodysiąs “priešsovieti- 
nes iltis”. Tai buvo žodžiai, nu
kreipti prieš vidaus reikalų mini 
sterio gen. M. Moczaro “partiza
nus”, kurių lojalumas Maskvai 
galįs būti ne toks stiprus, kaip jie 
patys giriasi.

Rumunija — geriausias
Kinijos partneris prekyboje

Sovietų S-gos prekyba su Kom. 
Kinija nuolat smunka — 1967 
m. prekyba, ją palyginus su 1966 
m., nusmuko net 60 proc. Tuo 
tarpu Pekino ryšiai su rytų Eu
ropos kraštais teikia kitokį vaiz
dą — jie vis kyla. Rumunija yra 
virtusi pačiu svarbiausiu Kinijos 
partneriu prekyboje. Naujos su
tartys pasirašytos su Čekoslovaki 
ja, Bulgarija, Vengrija, Lenkija 
— vis dėlto, prekyba su tais kraš 
tais jau menkesnė, ją palyginus 
su 1960 ir sekančiais keleriais me 
tais.

Komunistai susirūpinę jaunimu
Jaunimas, jo polinkiai teikia 

komunistams vis didesnį rūpestį. 
Darbininkų, mokytojų, inžinie 
rių ir gydytojų tarpe 40 proc. su
daro jauno amžiaus žmonės, jau 
nesni kaip 30 m. amž. Juos visus 
prižiūrėti ir priversti būti ištiki
mais partinei linijai — neleng
vas uždavinys.

Komjaunimui minint 50 m. į- 
steigimo sukaktį, Kremliaus va
dams kelia rūpestį jaunimo tar
pe pastebimas polinkis domėtis 
“maksimalizmu” —jį apima ma 
oizmas, trockizmas, anarchija, pa 
galiau, pagal sovietus, “klaidingi

Lenkija, kurioje tebekyla nacio
nalizmo nuotaikos. Komunistų par
tijos susirūpinusios nuotaikomis ir 
kituose rytų bloko kraštuose.

Užrašas ant kryžiaus: ‘‘Žuvę!
Vietname, pataikius rusų kulkai, 
paleistai iš rusiško šautuvo”. Drau
gija prieš prekybą su sovietais 
platina tokius lapelius, nes JAV-se 
pastebimas polinkis — plėsti pre
kybos ryšius ne tik su sovietais, 
bet ir su jų satelitais.

Spaudoje
Kai amerikiečiai neskiria rusų 

nuo kitų
Šią vasarą Chicagos spauda pa
skelbė keletą grubių netikslumų. 
Volodimir Majevski, Ukrainos 
laisvės organizac. pirm., laiške, 
kurį paskelbė “Chicago Tribū
ne”, primena dienraščio birželio 
30 d. padarytą klaidą — pokario 
metais iš Vokietijos buvę grąžin 
ta į savo kilmės kraštus ne 900 
tūkstančių rusų, bet ukrainiečių, 
gudų, lietuvių, latvių, estų, gru
zinų, armėnų ir kitų. Jie buvo grą 
žinti per prievartą, “draugiškai” 
parėmus kai kuriems Vakarų 
kraštams. Laikraštis klydo, tei
gęs, kad tie žmonės buvo grąžin 
ti į savo kilmės kraštus. Ne, jie 
buvo išgabenti į Sovietų priver
čiamojo darbo stovyklas.

Majevski teigia, kad tokie ne
tikslumai tik kenkia ne rusų tau 
tų vedamai savo kraštų išlaisvi
nimo kovai. Tai žaloja ir ob
jektyvumo reikalavimus. Gaila, 
sako Majevski, kad dienraštis ne 
paminėjo, kiek buvo tokių, ku
rie, nenorėdami būti prievarta 
išvežti, nusižudė.

Tas pats “Chicago Tribūne” 
liepos 27 d. vėl įrodė savo ne- 
nuovoką. Apie Chicagon atvyku
sį kardinolą Slipyj antraštėje pra 
nešta, kad jis “Rusų kardinolas”. 
Čia antausis ukrainiečiams, kurie, 
reikia manyti, savo laiškais re
dakcijai skatins susirūpinti didės 
niu dėmesiu rytų Europai, juo la 
biau, kai Chicaga, nors ir Mid- 
west miestas, tačiau ne Afrikoje 
ir esama nemaža šaltinių patik
rinti, ar ukrainiečiai — rusai, ar 
savaiminga, prieš sovietus kovo
janti tauta.

Graikijos naujoji konstituci
ja bus pateikta balsuoti gyven
tojams š. m. rugsėjo 29 d. Re
žimas paskelbė, kad nebalsuo
jančių laukianti kalėjimo baus
mė, nuo vieno mėnesio iki metų.

bei kenksmingi” San Diego, JAV 
profesoriaus dr. H. Marcuše teigi
niai. Jis kalba apie revoliucinius 
pasikeitimus visoje pasaulio so
cialinėje sistemoje.

Čekoslovakai ir jų uranijaus 
ištekliai

Čekoslovakija yra vienas svar
biausių uranijaus gamintojų pa
sauly. Patys čekoslovakų moksli
ninkai jau reiškia nepasitenkini
mą uranijaus pardavimą apgau
busia paslapties skraiste.

Jei kasmet iš krašto būtų išvež
ta 10.000 tonų paruošto urani
jaus, tai kraštui galėtų teikti 170 
mil. dol. metinių pajamų. zTuo 
tarpu tas uranijus, jo žaliava, 
siunčiama į Sovietų Sąjungą ir 
labai nepalankiomis kainomis.

Suskilę komunistai ir dėmesys Europai
R. Nixon spaudos atstovams nepaneigė jo galimos kelionės į Maskvą — Pasisakė 
už reikalą taikos ir kt. klausimais tartis su sovietais.

Komunizmas teikia suskilusio 
pasaulio vaizdą

MIAMI BEACH. — R. Nixo- 
nas, dar prieš vakardienos rin
kimus, gausiai susirinkusiems 
spaudos atstovams nurodė savo 
pažiūras ir daugiausia palietė už 
sienio politikos sritį. Nixonas 
per ištisą metų eilę buvo pasi
žymėjęs griežta prieškomunis- 
tine laikysena, tiek užsienio, tiek 
ir vidaus srityse. Dabar jis pa
reiškė, kad yra pakeitęs kai ku
rias pažiūras, nes ir komuniz
mas yra pasukęs kita kryptimi.

1960 m. komunizmo pasaulis 
buvo galima laikyti vientisiniu, 
monolitiniu, tačiau šiandien? Jis 
dabar jau suskilęs, šizofreniš
kas, labai išsišakojęs ir tai ypa
tingai ryšku rytų Europoje. Ni- 
xono nuomone, atėjęs metas 
tartis su Sovietų Sąjunga.

Didysis dėmesys — Europai
R. N Nonas spaudos atsto

vams nurodė, kad busimasis 
naujasis prezidentas, demokra
tas ar respublikonas, pirmoje

Čekoslovakų kariai - vieni pajėgiausiu
PRAHA. — Čekoslovakijos 

kariuomenė laikoma viena stip
riausių ir geriausiai apmokytų 
bei apginkluotų visų rytų blo
ko armijų tarpe. Dar prieš II 
pas. karą čekoslovakų kariai 
specialistų laikyti trečioje vie
toje, po vokiečių Wehrmachto 
ir sovietų Raud. armijos.

Tai, kad Prahos vadovauja
ma kariuomenė yra virtusi pa
jėgiausia rytų Europoje, yra 
viena priežasčių, kodėl Maskva 
tiek buvo susirūpinusi Čeko
slovakijoje vykdytomis, nuo š. 
m. sausio mėn., reformomis.

Maskva susirūpino, kad Pra
hos vadų vedamas laisvėjimo 
vyksmas nedarytų poveikio 
ypač į Lenkiją ir R. Vokietiją. 
Dėl to ir buvo atsiradę Krem
liaus argumentai, kad Praha 
nesugebanti apginti jos vakarų 
sienos su Vak. Vokietija.

Čekoslovakija apgynė savo 
armijos vardą

Jau žinoma, kad Maskvos rei
kalavimas įvesti į Čekoslovaki
ją rytų bloko dalinius buvo at
mestas. Neseniai net ir vienas 
žinomas teisininkas buvo nuro
dęs, kad rytų bloko kraštai, tei
siniu atžvilgiu, negalį įvesti į 
kurio nors nario kraštą savo 
karinių dalinių, tam kraštui ne
sutikus. Pagaliau, Prahos poli-

Thomas Masaryk, Čekoslovakijos 
atgimimo tėvas ir ilgametis preziden
tas. Dėl laisvės idėjų kilo Maskvos — 
Prahos krizė

eilėje turėtų skirti dėmesį Eu
ropai. Vienas klausimų, tai san
tykiai su Prancūzijos preziden
tu de Gaulle, kitas — reikalas 
surasti priemonių D. Britaniją 
grąžinti į Europą.

Dėl žinių apie jo paties kelio
nę į Maskvą, jis patvirtino, jog 
jo “‘štabo” aplinkos politikai 
jam pasiūlę keliauti į užsienį ir, 
galimas dalykas, į Maskvą. (Ži-

R. Nixon, geroje nuotaikoje, ta
čiau, vakar įvykę prezidentinio 
kandidato rinkimai Miami Beach 
nebuvo sklandus.

tikai įtikino Maskvą ir kitus, 
kad jos kariniai daliniai visiš
kai pajėgūs bei patikimi.

Skaičiaus atžvilgiu, Čekoslo
vakijos kariuomenė turi apie 
230,000 vyrų ir dar 35,000 la
kūnų. Dar priskaitytina 35,000 
saugumo dalinių. Tuo būdu, šio
ji armija skaičiumi yra antroje 
vietoje po Lenkijos.

Tiesa, čekoslovakų šarvuočiai 
yra 10 metų senesni už sovietų 
turimus. Tačiau čekoslovakai 
turi itin gerą kariuomenės or
ganizaciją. Skodos ir kitos įmo
nės gamina vienus geriausių 
automatinių ginklų. Aviacija 
turi apie 700 lėktuvų, daugiau
sia sovietų naikintuvus, be to, 
keletą pasenusių bombonešių. 
Prie karinių dalinių iš dalies 
tenka priskaityti 40,000 žmonių 
“liaudies miliciją”.

R. vokiečiai nebepuola 
Prahos

R. BERLYNAS. — Ulbrich- 
to krašto spauda, dar prieš Bra
tislavos rytų bloko kraštų pasi
tarimą (rugp. 3) smarkiai puo
lusi Prahos reformas bei poli
tinę kryptį, po suvažiavimo jau 
neskelbia ideologinės polemi
kos. Partijos organas “Neues 
Deutschland? rašė apie tai, kaip 
Ulbrichtas buvo sveikinamas 
Bratislavos gyventojų. Nė žo
džiu nepaminėta apie tai, kad 
slovakai ir net rytų vokiečių tu
ristai buvo Ulbrichtą nušvilpę 
ir jo adresu buvo šūkių: “Ke
liauk namo”. Be to, rytų vokie
čių skaitytojai, aišku, nepatyrė, 
kad W. Ulbrichtui atvykus į 
•Bratislavą, Dubčeko su juo pa
sisveikinimas buvo pats šalčiau
sias.

Šiuo metu R. Vokietijos re
žimas tyli ir dar neaišku, ar jis, 
po Bratislavos pasitarimų, pa
suks griežtesnės ar švelnesnės 
politikos tiek vidaus, tiek ir už
sienio politikos atžvilgiu.

B. prez. Eisenhowerio, kurį 
užvakar palietė stiprus šeštasis 
širdies smūgis, sveikata teikia 
pastovumo žymių. Vis dėlto, gy
dytojai teigia, kad gali būti ne
tikėtumų.

noma, jį išrinkus prezidentiniu 
kandidatu.) Dar sunku pasaky
ti, ar tokia kelionė įvyksianti, 
tačiau jei ji įvyktų, tai maždaug 
po savaitės dabartiniam suva
žiavimui pasibaigus ir dar prieš 
demokratų konvenciją Chicago- 
je (rugpiūčio 26 d.).

Kitais šaltiniais, Nixono ke
lionei nesąs priešingas Valst. 
departamentas, atrodo, nesi
priešina ir Kremliaus sluoksniai. 
Šiems būtų kaip tik įdomu pa
tirti R. Nixono pažiūras.

Praha ir dvasininkai
Nuolaidos dvasininkams, bet 

atimto turto negrąžins
PRAHA. — Čekoslovakijos re

žimas vėl leido eiti pareigas Ro
mos katalikų vyskupui Stapan 
Trochta — jis grįšiąs į Lito- 
merice dieceziją. Aukščiausias 
teismas Prahoje nusprendė su
stabdyti anksčiau skelbtus nuo
sprendžius, palietusius vieną 
vyskupą ir apie 40 kunigų. Vys
kupas Trochta, 63 m. amž., 
1954 m. buvo kaltintas “šnipi
nėjimu Vatikano naudai” ir nu
teistas 25 m. kalėti, 1960 m. jis 
buvo paleistas, su sąlyga, kad 
dirbsiąs “visuomenės naudai”. 
Jis kelerius metus dirbo papras
tu darbininku statyboje, vėliau 
patyrė širdies smūgį. 
Reabilituoti jau trys vyskupai

Prahos valdžia prieš kelias 
savaites buvo reabilitavusi du 
vyskupus, taip pat buvusius su
imtus po 1950 m., Novotno val
dymo laikmečiu. Tai Budweis 
vyskupas Josef Hlouch ir Bmo 
vyskupas Karei Skoupy.

Čekų ir slovakų dvasininkai 
ir toliau privalo prisiekti būti 
ištikimais respublikai. Nenuma
toma grąžinti iš jų, prieš 20 me
tų, atimtą turtą.

Prez. Tito į Prahą
Prisibijo entuziazmo 

prezidentui Tito atvykus
PRAHA. — Jugoslavijos pre

zidentas Tito, du kartus atidė
jęs savo kelionę į Prahą, numa
toma, atvyks jau šį savaitgalį. 
Šioji viešnagė, manoma, kiek 
atpalaiduos krašto gyventojų 
tarpe įsivyravusią įtampą, be 
to, iškels “nepriklausomo ko
munizmo” reikšmę.

Prahos partiniai vadai, su A. 
Dubčeku priešaky, kiek prisibi
jo, kad gyventojų sutikimas, Ti
to atvykus, galįs būti perdaug 
triukšmingas ar entuziastingas, 
o tai... galėtų pykinti Maskvą. 
Iš kitos pusės ir pačiam režimui 
aišku, kad jei ne Tito parama 
Dubčekui, vargiai Kremlius bū
tų padaręs nuolaidų Prahai. Dėl 
to neabejojama, kad krašto gy
ventojai Jugoslavijos diktatorių 
sveikins, išsilieję į gatves ir šū
kaudami. Tas sutikimas bus 
skirtingas, palyginus su santū
riomis nuotaikomis, Brežnevui 
atvykus.

Vad. vargšai — negrai už
vakar gavo 52 bilietus ir pate
ko į respublikonų suvažiavimo 
salę Miami Beach. Spėjama, kad 
N. Rockefelleris dėjęs žygių 
juos įleisti. Bilietus, be kitų, neg 
rams išdalino šen. Percy iš Illi
nois ir New Yorko meras J. 
Lindsay.

J. Kennedienė su šen. E. Ke- 
nnedy šiuo metu graikų turtuo
lio Onassis jachta plaukioja 
Graikijos vandenyse.

Triumfuojantis, pasitikėjimo kupinas Richard M. Nixon sveikinamas 
šalininkų užvakar, Miami Beach

Ukrainiečiai demonstravo
Sudegino sovietų vėliavą

LONDONAS. — Keli šimtai 
ukrainiečių vakar demonstravo 
ties Sovietų Sąjungos ambasada 
Londone. Jie atvyko su plaka
tais, skelbiančiais priešsovieti- 
nius šūkius. Ties ambasados rū
mais ukrainiečiai viešai sudegi
no sovietų vėliavą.

Ukrainiečiai protestavo prieš 
Ukrainoje sovietų vykdomus 
rašytojų, menininkų bei kitų in
telektualų persekiojimus. Kai 
kurie šūkiai skelbė: “Su
teikite jiems bent tiek laisvės,

Vėl kaltinimai Paryžiuj
PARYŽIUS. — Vakar Pary

žiuje įvykusiame 16-me Wa- 
shingtono ir Hanojaus derybi
ninkų posėdyje JAV delegacijos 
pirm. Harriman kaltino Š. Viet
namą — jis toliau telkiąs dali
nius Pietų Vietname. Komunis
tai, savo ruožtu, kaltino JAV- 
bes, nes jos plečiančios karo 
veiksmus ir toliau smarkiai puo
lančios Š. Vietnamo taikinius.

Vis dėlto, buvo ir kitų pro
švaisčių. Hanojus nurodė, kad 
pastaruoju metu sausumos 
veiksmai P. Vietname žymiai 
sulėtėję. Antra, JAV atstovas 
pareiškė, kad Amerika pasiry
žusi paleisti 14 Š. Vietnamo be
laisvių.

Harrimano pavaduotojas, C. 
Vance, šiuo metu yra atvykęs 
į JAV. Jis turėjo pasitarimus 
su D. Rusku ir C. Cliffordu, be

KALENDORIUS
Rugpiūčio 8 d.: šv. Jonas

Vian., šv. Lelija, Tulgirdas, Dai
va.

Rugpiūčio 9 d.: šv. Romanas, 
šv. Agatonika, Pilėnas, Gražutė.

ORAS
Kada atvės oras?

Amerikos rytus ir vidurio 
valstijas palietęs šiltas, drėgnas 
oras sietinas su iš Meksikos 
įlankos pusės atslinkusia šilta 
oro banga. Jau beveik savaitė 
jis vargina gyventojus. Tik Chi- 
cagoje šią vasarą dienų su 90 1. 
ir daugiau laipsnių F. temp. bu
vo 15. Tikimasi vėsesnio oro 
ryt, penktadienį, gal šeštadienį.

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, kiek vėsiau, temp. 
sieks 80 ir daugiau 1. F., galima 
perkūnija, ryt — debesuota, 
laukiama vėsesnio oro.

Saulė teka 5:51, leidžias 8:02.

kiek jų turi rašytojai, intelek
tualai Čekoslovakijoje”.

TRUMPAI 
Pašto streikas Kanadoj 
Streikas tebevyksta 3 savaites

OTTAVA. — Kanados vy
riausybės įgaliotiniai nuo pra
ėjusio sekmadienio dieną ir nak
tį vedė derybas su pašto tar-

patvirtins pašto 24,000 tarnau
tojų. Streikas galįs būti baigtas 
dar šią savaitę.

Pašto tarnautojų Kanadoje 
streikas prasidėjo liepos 18 d. 
Tarnautojai reikalavo jų valan
dinį atlyginimą pakelti 75 et., 
tuo tarpu vyriausybė siūlė 49 
et. Vidutinis atlyginimas siekia 
2.57 dol.

Se,n. M. Mansfield
• j Maskvą

NEW YORK. — Šen. M. 
Mansfield, senato daugumos va
das, rugpiūčio 6 d. išskrido dvie
jų savaičių kelionei į Europą. 
Šiuo metu jis lankosi Maskvoje 
ir, numatoma, turės pasitarimus 
su Kremliaus vadais. Apie pa
sitarimų pasėkas jis informuos 
Senato užsienio reikalų komisi
ją.

Mansfield dar lankysis Praho
je, Paryžiuje ir Londone.

Pekinas kaltina JAV-bes: esą, 
du amerikiečių lėktuvai rugpiū
čio 5 d. pažeidę R. Kinijos oro 
erdvę.

M. Mansfield, JAV senato daugu
mos vadas, šiuo .metu vieši Mask
voje. Jis išvyko, ne kaip valst. de
partamento, bet senato užsienio ko
misijos atstovas. Mansfield dar 
lankysis Prahoje, Paryžiuje ir 
Londone.
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APYGARDOS SUSIRINKIMAS 
NEWARKE

N.Y.-N.J. apygardos vyčiai bir 
želio 2 d. buvo susirinkę Ne- 
warke, Robert Treat viešbutyje. 
Dienos šeimininkais buvo 61 
Patersono kuopa. Susirinkimą 
malda atidarė kun. Petras Ze- 
meikis. Jo malda buvo skiriama 
neseniai mirusiems vyčiams: C. 
Mack ir Juozui Balazui.

Buvo perskaitytas ir priimtas 
protokolas susirinkimo, įvykusio 
tame pačiame mieste kovo 10 d. 
Buvo išklausyti ir priimti valdy
bos narių pranešimai. Devynios 
kuopos dalyvavo susirinkime.

Darata Dutkutė sveikino susi
rinkimą 61 kuopos vardu. Kun. 
Petras Žemeikis pasakė religinio 
turinio kalbą apie Šiluvos Dievo 
Motiną.

Į 55-jį vyčių seimą, įvykstantį 
rugpiūčio 22-25 dienomis Phila-

delphijoje, atstovais buvo išrink
ti Nancy Kober iš Great Neck ir 
Elena Kulber iš Brooklyrio. Pa
vaduotoju išrinktas Pranas Vaš
kas. Balsavimu nutarta į seimo 
leidinį įdėti pilno puslapio svei
kinimą. Buvo aptartos rezoliuci
jos, kurios bus pateiktos seimui.

Buvusi centro valdybos pirmi
ninkė Elena Šaulytė iš Philadel 
phijos sveikino susirinkimą ir 
kvietė visus atvykti į seimą. P- 
lė Šaulytė yra seimo rengimo ko 
miteto pirmininkė. Dabartinis 
centro valdybos pirm. Aleksan
dras Vasiliauskas kalbėjo apie 
tragiškąsias birželio dienas, ku
rias lietuviai kiekvienais metais 
pamini. 1

Ona Mitchell, Loreta Stukie- 
nė, Darata Dutkutė ir Antanas 
Kober išrinkti į komitetą, kuris

turės rengti vaidinimą ir šokius 
spalio 26 d. Šv. Mykolo parapijos 
salėje, Bayonnėje. 29-ji Netvarko 
kuopa pranešė, kad ji turės iš
kilmingą vakarą su vaišėmis ir 
šokiais spalio 12 d. Šv. Jurgio sa
lėje, 180-82 New York Avė.

Nutarta sekantį apygardos su
sirinkimą šaukti rugsėjo 15 d. 
Keamy mieste, Lietuvių Katali
kų bendruomenės centre, prie 
Duke gatvės ir Davis Avenue 
susikirtimo. 90-ji kuopa bus to 
susirinkimo šeimininkais.

Susirinkimas baigtas malda ir 
vyčių himnu.

Apygarda dėkoja Daratai Dut 
kūtei ir kitiems patersoniškiams 
už puikias vaišes po susirinkimo. 
Taip pat reiškią užuojautą Con- 
stance Mack ir Juozo Balazo šei
moms ir giminėms.

F. V.
GIMTADIENIS
CLEVELANDE

Clevelando vyčiai senjorai bir 
1 želio mėn. buvo kiek veiklesni, 
turėjo net tris susirinkimus. Pir
masis, Antano Bujoko vardinių 
proga, įyyko solenizanto puošnių 
namų šeimos kambaryje. Var
dines rengė pats Antanas Bujo-

kas, o jam padėjo P. GJugodienė, 
U. Gaižutienė, Ag. Navickienė ir 
dar kitos vytės. Buvo tartytum 
vienos šeimos sueiga.

Prie stalo pirmasis žodį tarė 
Zigmas Tarutis. Jis sveikino vytį 
Antaną ir pakvietė tarti žodį pir
mininką J. Sadauską. Pirm. vy
čių senjorų yardu sveikino savo 
skyriaus narį. Antanas turįs lietu 
višką ir vytišką širdį ir mokąs su 
visais sugyventi.

Po to gražiai ir nuoširdžiai 
sveikino Antano artima draugė 
tų vaišių šeimininkė P. Glugo- 
dienė. Ji visus paprašė sugiedoti 
“Ilgiausių ir laimingiausių me
tų”. Solenizantas Antanas savo 
trumpame žodyje dėkojo už atsi-
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lankymą, sveikinimus ir dovanas 
ir prašė pasilikti pas jį ilgiau, 
bendrai praleisti popietę.

Senelis

~dVk~<Tr A V r M A s

Iš VIDAUS IK IS LAUKO 
Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

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

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

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Ui patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St„ II auk.. PR 6-1063
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Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė

* A: optometristas
DR. EDMURD E. CIARA

- 2709 W. 51st Street 
Tel — GR 6-2400

Vai. pagal eualtarlma: Pirm., antr., 
ketv 2—B. 7—9 vai. Penkt. 2—6 Ir 
šeštad. 10—S vai.
Ofa 736-4477, Hm. PR O-SO1M1

Dabartinė Lietuvos Vyčių organizacijos centro valdyba, kurios ka
dencija greitai baigsis. Šio mėnesio 22-25 dienomis metiniame seime 
Philadelphijoje bus išrinkta nauja valdyba. Nuotr. G. Janutas

MŪSŲ KOLONIJOSE
LANKYS LIETUVOS ĄŽUOLĄ 

ANNAPOLY ‘
Baltimore, Md.

Vadovaujant Baltimorės Lie 
tuvių Draugijos Tarybai, Mary 
lando lietuviai lankys Lietuvos 
Ąžuolą Marylando sostinėj, An 
napolyje, sekmadienį, rugpjū
čio 25. Tarybos pirmininkai, 
a4v. Tomas Grajauskas, sekre
torė Lucė Laskauskienė, iždi
ninkas Juozas Bradūnas, ir na
riai Genė Austrienė ir Vladas 
Bačanskas, ir kiti, deda pastan 
gas padaryti lankymą sėkmin
gu.

Gubernatorius Spiro T. Ag- 
new davė leidimą vartoti Seimo 
salę valstijos rūmuose. Apeigos 
visuomet esti pradedamos prie 
Lietuvos Ąžuolo ir baigiamos 
Seimo salėje.

Jaunutis Ąžuolaitis (tada gal 
porametis) buvo atgabentas 
1936 metais iš Lietuvos į Ame
riką, ir jau per trisdešimt du 
metu suspėjo sulyginti savo 
petį su brolių Amerikos ąžuolų 
ir seserų guobų pečiais.

Tas ąžuolas atžymėjo įvykį, 
kuris išjudino platesnę lietu
vių Amerikoje veikmę Ameri
kos lietuvių gerovei ir Lietuvos 
labui.

Kai 1934 metais Marylando 
gubernatoriumi buvo išrinktas 
Harry W. Nice, kuris buvo pa
lankius lietuviams, tolaikinė 
Tarybos valdyba J. Žigas, 
pirm., ir K. Laukaitis, vice- 
pirm y, vadovaujant adv. Vin
cui F. Laukaičiui, per senato
rių Joseph M. Wyatt, (demok
ratą) pravedė “Senate Joint Re 
solution”, kad kasmet Lietu
vos Nepriklausomybės diena, 
Vasario 16, būtų Marylande le
galiu šventadieniu: kad šalia 
Amerikos ir Marylando vėlia
vų, būtų iškelta ir Lietuvos vS-

i liava, ir kad mokyklose būtų 
kalbama apie Lietuvą. Guber
natorius Hąrry W. Nice (res
publikonas, kuris ir V. Laukai
tį paskyrė teisėju) pasirašė 
'‘Joint Rezoliuciją”. Ir iki šiol 
“Vasario 16, Lietuvos Respub
likos Diena”, kasmet yra šven
tadienis; skelbiamas gubertiato 
riaus proklamaeija. Ir Balti
morės miestas skelbia tą dieną 

' šventadieniu ir kitų valstijų bei 
miestų lietuviai Amerikoje gau- 

! na gubernatorių ir mėrų prok- 
| lamacijas.

Sį kartą vietos Taryba iškil
mingai aplankys Lietuvos Ąžuo 
lą. IX. 25 d., 10:30 vai. rytą, 
prie Lietuvių Svetainės, 851 
Hollins Street prasidės orga
nizuotis iškilminga kelionė. Bus 
autobusas ir automobiliai pa
puošti Amerikos ir Lietuvos vė 
liavėlėmiš. Prie Ąžuolo žada 
šokti tautiškų šokių grupė. Bu
vo nutarta kviesti Lietuvos at
stovą Juozą Rajecką, buvusį 
Baltimorės pašto viršininką, 
Vincą F, Laukaitį, kuris vado
vavo Lietuvos Dienos Marylan
de įsteigimo ir ąžuolaičio sodi
nimo darbams. Baltimorės lie
tuviai ruošiasi gausiai daly
vauti; prisidės ir Washingto- 
no broliai ir sesutės.

Washingtoniečiai gali atvyk
ti tiesiog j Annapolį, ir apie 

j 11:45 v. rytą būti šiauriniame 
State House šone, pakaklėje.

[ (Ten lankytojai susispies). Prie 
1 ąžuolo yra akmuo su pažymė- 
’ jimu. Iš Annaplio grįžtančių 
Baltimorės Lietuvių Svetainėje 
lauks bendri pietūs užbaigai
Ąžuolo lankymo.

Julė Rastenienė

Phoenix, Arizona
SULAUKĖM E LIETUVIO 

KUNIGO
Kun. Antanas Valiuška Tuc- 

son vyskupo paskirtas Phoenix 
lietuvių kapelionu. Jo adresas: 
1110 No., 16th Str., Phoenbt, 
Ariz., 85016. Gyvena senelių 
prieglaudoj — Saered Heart 
Home for Aged, kurias aptar
nauja seselės — Little Sisters 
of tihe Poor. (Telef. 258-0268.

Ten yra erdvi patogi koply
čia, kurioje kiekvieną sekma
dienį bus laikomos šv. Mišios 
lietuviškai 11 vai.

Jau tiek metų buvome be lie
tuviško dvasios vado; priklau
sėm vietinėms parapijoms. Vie
ni mūsų dėl kalbos trūkumo nu- 
stojp eiti išpažinties, kiti nau
dojosi pravažiuojančių lietuvių 
kunigų paslaugomis.

Kun. Valiuška — jaunas, 
energingas, nuoširdus ir jaut
rus lietuviams — didelis įnašas 
mūsų lietuvių kolonijai. Visą 
laisvą laiką nuo tiesioginių pa
reigų pašvenčia lietuviams, lan 
kydamas juos ir padėdamas 
išspręsti daugelį problemų. Vis 
suranda daugiau lietuvių šei
mų ir jas supažindina su liet. 
bendruomene, liet. klubu. Kas
kart vis didesnis būrys susiren
ka pamaldoms. Tikėkim, kad dė
ka lietuvio 'kunigo drąsiau lie
tuviai kursis PbotmiKe. J, r.

—r Jordanas praėjusį pirma
dienį paprašė Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybą uždėti' sankci
jas Izraeliui už izraelitų užpuo
limą tariamų teroristų bazes 
jordaniečių žemėje.

Juzės Daužvardienis

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES

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

Puiki dovana lietuvėms ir nelie- 
tuvėms

Kaina — $2.50
Illinois State gyventojai prie kalno* 

turi pridėti 5% taksy.
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir bitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
Chicago, UI. 60632. Tel. Y A 7-5980

M O V I N G
Apdraustas perkraustyraas 

(vairių atstumų

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

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

PAS H. SEI6AN JAU VASARA!
Apsirūpinkite geriausių firmų rūbais, kol yra didelis pasi

rinkimas, kaip Groshjre, Kotony “500”, Phoeaūc ir kitu. Lengvi 
tropikiniai kostiumai, kelnės ir išeiginiai marškiniai ir kt.

čia atvykę tėvas ir sūnus ras visa 
kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi 
tarnautojai kalba lietmiškai ir jums ma
loniai patarnaus.

Tik ką gauta iš ITALUOS kostiumų, 
marškinių ir kt. aprangos.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (husky).

ATVYKITE TUOJAU PAT, KAD GALĖ
TUMĖTE Iš KO DAUGIAU PASIRINKT.

SEIGAN'S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ 

4640 South Ashland Avenue
TEL. — YArds ’l-1272

Atidarė vakarais; pirmad., ketvirta^, o kitomū dienomis iki 6-tos 
vai. vakaro. Liepos ir rugp. mėn. sekmadieniais uždaryta.

10% — 20% — SO% pigiau mokėsit 
ui apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pa«

F R A N K ZAPOLIS
3208)4 West 95th Street 

Chicago. Illinois 
Tel. GA 4-8654 Ir GB «-13311
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MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place. WA 5-8063 
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MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustyraas.
Dgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais Ir sekmadieniais nuo 8:80 Iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7150 South Maplewood Avenue 
Chicago. Illinois 606200 

VISOS PROGRAMOS Iš WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413

Rezld. Tel. 239-4683
0R. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGO8, 
GINEKOIAIGINft CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaskl Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priims ligonius pagal susitarimų,
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63r«l Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
yak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dlen) uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rot, telef. WAlbrook 6-5076.

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRosoect 8-1717 

Res. 3241 West 66th Plaoe 
Tel.: REpublle 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre-
Člad/ienlala uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Wesl 63rd Street 
Kampas 68-čtos Ir California 

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

Trečlad Ir kitu laiku pagal susltar. 
OflMO telef. 476-4042 

Rezld. tel. YVAlbrook 6-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, res. 388-223*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1—5 tiseč Ir fiešt. tik
susitarus.

Ofiso — HE 4-6768.

DR. M. BUDRYS
ADERGUA

2751 West 51st Street
Valandos: antradienlgla penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitartai*.

GYD'ytoja’ irDECKYS
R CHIRUURGfi

8PECIACYBP — NERVU IR 
EMOCINftS EIGOS 

CRAVVEORD MEDICAL RIJ>G. 
6440 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimu

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

Akušerija Ir moterų Ilgos 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001- '■>—-T   9-1 ■ ■ ' -    
Ofiso HR 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ava. kampas) 
Vai. kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 12—8 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRoepect 8-9081
DR. JANINA JAK&EVIfrlUS

J O K « A
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOK
2656 VVrirt 63rd Street 

Pirmad-, antrad. ketvtrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 v. Ir nųų 6 iki 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso va), kasdien nuo 6 Iki 9 v. r.; 
šešj. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susi
tarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 West 63rd Street

Vai.: kasdien, nuo 1—4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 9-1381
DR. F. V. KAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So, 49th Conrt, Cicero

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

Tel. — REUance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojos)
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 18-4 vai. p. p., 6*8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad 
uždaryta,

TeL ofiso br buto OLymplo 2-4160

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street, Cicero
Atostogose nuo rugp. 5 iki 18 d. 

Reikalui esant kreiptis j dr. E. Kauni;.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
0PWI AUSTA

MEDICAL BUILDING 
7166 South VVesMn Avenne 

Pirmad.. antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
puo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad
11 vai. ryto iki g vai. p p.

Ofiso telef. RE 7-1160
Rea. teL 239-2919

DR. MARI1A LIRAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonaa HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

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

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

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos

2454 W«et 71st Street

scatad. 8 ss, r, — s v, popiet

ajssooiate optometrists 
IAetiivlškAi kalba

DR. FRAHK PLECKAS, OPT.
S424 W. SSrd St, GB 6-10M 

Tikrina akla. Pritaiko akinius lt
“oontact lensee”.

Valandos pagal susitarimų.
Uždaryta trečiadieniais.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7607 

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

Išskyrua trečlad.lenj

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzie Avenne

Vai., pirmad., antrad.. ketvlrtad. lt 
VuJ., pjriuud-, antrad., katvlrlad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. (r

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPIX1 ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2746 West 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: pirm. nuo 6 iki 8 v. p. p.; ant
rad. ir ketv. nuo 9 Iki 11 v. ryto Ir 
nuo 6-8 v. v ; penkt. nuo 9 Iki 11 v.
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu: 

Telef. REpublle 7-2200

DR. LEONAS SEJBUTIS
inkstų, pūsles ir prostatų 

CHIRURGUA 
Ofisae 2454 W. 71st Street 
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Čekoslovakijos dramos epiloge

RUSIJA BE KAUKĖS
Sovietai ir bendroji komunistų linija

Ką reiškia meškiški So vietų vadų apsikabinimai?

PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKU 
APSIJUNGIMAS

5

Šiurpios, baisaus laukimo 
dienos Čekoslovakijoj jau pra 
ėity. Bent tuo tarpu. Tauta, 
o drauge ir visas pasaulis lais
viau atsikvėpė, nors dar liko 
nemaža neaiškių klausimų.

Šia proga mes norime Če
koslovakijos įvykius palyginti 
su panašios rūšies įvykiais Lie 
tuvoj 1940 m. birželio mėn. vi
dury. Juk yra nemaža pana
šumų: tas pats priešas, sovie
tų karių bazės krašte; pana
šūs ultimatumo punktai, lienią 
kraštui paklusti rusams, paša
linti nepalankius valdžios pa
reigūnus. Bet buvo ir skirtu
mų: kiek skirtinga geografinė 
padėtis, didesnis gyventojų 
potencialas, gerai paruošta ka 
riuomenė, tvirta karinė pra
monė, gal būt, didesnė ir tau
tos vienybė.

Gerai atsimename, nors se
nokai tai buvo, kaip įvykiai 
klostėsi Lietuvoje. Čekoslova
kijos įvykiai tebėra dabartis. 
Tik dalį smulkmenų atidengė 
Vakarų Europos spauda. O če 
koslovakai rusišką grėsmę ne
lengvai pergyveno.

*
“Jaunesnio brolio” pasikal

bėjimai su “vyresniuoju” (ru
su) nevyko tokia dvasia, kaip 
bolševikų spauda ir net komu
nizmo vadovai rašydavo apie 
“socialistinių šalių draugys
tę". Čekai atsisakė vykti į ru
sų teritoriją tartis, rusai ne
norėjo šnekėtis Čekoslovaki
jos žemėj. Pasitarimai vyko 
nedidelėj Ciernos stotelėj, Slo
vakijoj, apie 500 km. nuo Pra
bos, prie pat Ukrainos sienos. 
Buvo sprendžiamas Cekoslova 
kijos “būti ar nebūti” likimas. 
Geležinkelio kino salėje šiuo 
kartu nebuvo rodomi filmai: 
vyko tikroji drama; Prabos li
beralinių kmunistų vadas Ale
ksas Dubčekas drauge su 16 
savo politbiuro narių dėjo vi
sas pastangas išlaisvinti kraš
tą nuo rusiškosios grėsmės. 
Tris dienas ėekoslotvakai rungė 
si prieš Sovietų Rusijos kom
partijos 13 narių elitą. Pirmas 
atsitikimas Sovietų istorijoje, 
kad 13 saloninių vagonų su to
kiu gyvu kroviniu pervažiavo 
svetimos valstybės sieną. Klau 
simas svarbus: buvo rišamas 
pe tik Čekoslovakijos, bet ir ko 
munizmo d e m o kratizaci jos 
klausimas.

• -h *' •
■į . . ' ★

Ne tik Čekoslovakijoje, bet 
ir visame pasaulyje nebuvo ra 
mu. Visos valstybės, neišski
riant Amerikos ir Vak. Vokie
tijos, nusiplovė rankas, paskel 
bdamos nesikišiančios į Čeko
slovakijos “vidaus reikalus”. 
Vokietija jau seniai suplanuo 
tus karinius manevrus prie Ce 
koslovakijos sienos perkėlė j 
“neutralią švabiją”. Visur kur 
savo daugybė gąsdinančių ži
nių, o dar daugiau gandų. Bu
vo skelbiama, kad čekoslova
kų konservatyvūs ir liberalai 
komunistai suskilo. Drauge 
ėjo žinios (net iš Lietuvos ir 
ypač Rytų Prūsijos — Kara
liaučiaus srities), kad per Lie
tuvą ir iš R: Vokietijos, nuo 
Elbės ir Silezijos, iš Ukrainos 
5r Š. Vengrijos Čekoslovakijos 
link vežami šimtai tūkstančių 
Sovietų karių “didiesiems po
kario meto manevrams”. Tik
slas — suskaldyti Čekoslova
kiją į dvi dalis, eventualiai pa 
ruošti čekams du “katilu”. 
Tauta buvo santūriai, bet ne
buvo rami. Prahos ir kitų mie 
stų svetainių orkestrai grojo 
tas pačias meliodijas, kaip ir 
prieš 30 metų, kai Hitleris į 
Čekiją žygiavo: “Prie mūsų 
sienų stovi čekų sargybos!” 
Gatvėse neramiai debatavo vy 
rai: kas būtų, jei rusai pultų, 
.jeigu čekų armija neturėtų 
laiko susimobilizuoti ? Apsi
spręsta, jei negalėtų organi
zuotai priešintis, kiekvenas 
stotų preš Ivaną bet kur 
pagriebtu ginklu-

Veikta ir kitais būdais. Su
manyta paruošti speciali lais
vės peticija Dubčekui parem
ti. Tik prie vienos (vaikų na
mų) krautuvės peticiją pasi
rašė 85,509 asmenys. Beveik 
kiekvienas jų ir savo adresą 
pridėjo. Jablonece pasirašė 
apie 400 ten besitreniruojan- 
čių čekoslovakų atletų. Para
šai buvo renkami kinuose, te
atruose, sporto aikštėse, prie 
maudyklių. Kareivinėse iškel
ti plakatai: “Jie nepraeis!” 
Per tris dienas pasirašė dau
giau kaip pusantro milijono 
čekoslovakų. Tik vienas pake
tas su parašais, surinktas prie 
vaikų namų Prahoje, svėrė 16 
kg. 250 gramų. Jis ir kiti bu
vo nuvežti į Ciemią saviškiam 
paremti. Čekoslovakų komuni
stų partija savo amžiuje nebu- 
bo gavusi tokio stipraus tau
tos “pasitikėjimo” ir pritari
mo. Už tautinius Čekoslovaki
jos komunistus tomis kritiš
komis dienomis meldėsi visų 
religijų kunigai bei tikinčiųjų 
minios.

Panašių priemonių griebėsi 
ir Maskva. Jų agentai kaž ko
kiu būdu po rusu paruošta 
“peticija” surinko 82 parašu. 
Fotostatiniu būdu jie buvo pa 
skelbti viso pasaulio Maskvai 
palankioje komunistinėje (ne
išskyrus ir ok. Lietuvos) spau 
doje. Bet tik 82 parašai!...

★
Iš Ciernos žinių nebuvo. 

Spaudos, radijo ir televizijos 
atstovų kėdės ten buvo tuš
čios. Sovietai iš čekų buvo ab
soliučios tylos pareikalavę. 
Tik Prahos radijas kartais iš
sitardavo, jog “nėra įprasta, 
kad krašto politika būtų už 
uždarų durų vedama.”

O derybose komunistiniai 
broliai nelabai broliškai susi
tikdavo. Nė rankos vieni ki
tiems nepaduodavo. Cekoslo- 
vaku vardu pirmąsias dvi die
nas kalbėjo beveik vienas Dub- 
čekas. Kalbėio slovakiškai, 
nors savo jaunystėje 13-a me
tų buvo Rusijoje praleidęs ir 
rusiškai puikiai kalbėjo. Sovie 
tai norėjo, kad ir kiti delega
tai, ypač konservatvvūs ko
munistai, šnekėtų. Tačiau ir 
jie laikėsi Dubčeko linijos.

Vakarais rusiški vaeronai pa 
judėdavo. — sovietų delegaci
ja išvykdavo į Ukrainą ir ap
sistodavo Cop miestely je. Čia 
jie ir valgydavo. Reikalineus 
maisto produktus jai atvežda
vo iš R. Vokietijos.

Juo ilgiau tęsėsi slapti pasi
kalbėjimai, juo daugiau rusai 
iš čekų girdėdavo antisovietiš- 
kų balsų. Ne geriau buvo ir 
kitur. Miestuose pardavėiai 
atsisakydavo aptarnauti ru
sus. Čekų kariai apkuldavo sa 
vo “bendrus manevrų drau
gus rusus”. Prahos aikštėje 
dvi čekės kirto antausį Iva
nui. Darbininkai grasino strei 
kais, studentai demonstracijo
mis. Tačiau po trijų dienų iš 
Ciernos atėjo sausas komuni
katas, skelbiąs, apie naujas 
derybas Bratislavoje, dalyvau 
jant lenkams, vengrams, bul
garams, rytų vokiečiams. Če
kai vėl pasisakė prieš “geru 
kaimynų dalyvavimą. 15,000 
jaunuolių išėjo demonstruoti. 
Tačiau A. Dubčekas pranešė: 
“Viskas gerai. Mes nežengė
me nė žingsnio atgal.” Čekai 
suprato esą išgelbėti. Dubče
kas virto jų didvyriu.

Taip. trumpai suglaudus, vy 
ko Čekoslovakijos drama. Če- 
koslovakai, kad ir gerokai nu
sileidę, iš esmės išlaikė. Nau
ja rusų kariuomenė nebeper- 
žengė jų sienos, o “manevri
niai” rusų daliniai, jeigu dar 
ne visi yra apleidę kraštą, tu
rės jį apleisti šiomis dienomis. 
Tautos laisvė, kad ir tautinio 
komunizmo rėmuose, buvo ap 
saugota. Pasauliui, neišski
riant ir pačių komunistų, ji pa 
rodė tikrąjį rusų veidą — be 
kaukės. h. k.

Prieš 50 metų įsteigus komu 
nistinį internacionalą, rusai va 
dai sukalė rėmus nesuskaldo- 
mam komunistiniam pasauliui, 
kuris turėjo būti jų vadovauja
mas. Be to, jie akiplėšiškai vi
suose pakampiuose rėkė ir šū
kavo, kad, girdi, komunizmas 
esąs pašauktas vesti žmoniją 
į galutinį tikslą, į tokią visuome 
ninę santvarką, kuri atstos bet 
kokį įsivaizduojamą rojų. At
rodo ši vienybė tegalėjusi truk
ti du dešimtmečius, rusų šautu
vui užkorus komunistų režimus 
rytų Europoje antrajam pašau 
liniam karui besibaigiant. Šių 
režimų gyvenimas priklausė 
nuo Stalino malonės ar nema
lonės.

Dabar yra keturiolika komu
nistų valdomų valstybių skirtin 
gose tarptautinėse sąlygose. 
Maskva, kuri kaltina Jungti
nes Valstybes, kad, girdi, jos 
bando būti pasaulio policinin
ku, turi didelių bėdų valdyda
ma ir prižiūrėdama savo komu 
nistinį pasaulį. Ji įtaigoja, kad 
visos komunistų partijos turi 
laikytis bendrosios politinės li
nijos. Bet tai reiškia ne ką ki
tą, kaip paklusnumą Sovietų 
Rusijos užsienio, kariškai, eko
nomiškai politikai.

Bendroji linija smaugė Čeko
slovakiją ir jos reikalus blogi
no, nes toji linija buvo priešin
ga jos gyvybiniams reikalams, 
panašiai, kaip Jugoslavijoje bu 
vo 1948 metais ir Kinijoje Chru 
ščiovui vykdant nustalinimą. 
Nepaslaptis, kad komunizmui 
daug kur pagelbėjo įsigalėti 
skurdas, alkis, ligos, neteisy
bės, žmonių pavergimas ir ne- 
siorientavimas kas neša laisvę 
ir gerovę, o kas nori pasaulį pa 
keisti smurtu ir žmogaus išnie
kinimu. Ten, kur komunizmas 
pastatė koją, ten nelaisvė ir ne
apykanta įsigali laisvam ir sa
varankiškam žmogui, nors ko
munizmo ideologai sakosi ku
ria “naują žmogų ir pasaulį”. 
Tik gaila, kad laisvasis pasau
lis, įskaitant aukštus ir žymius 
katalikų vyrus, nesupranta so
vietinio sąmokslo ir iš baimės 
komunistiniam smurtui taiks
tosi prie Sovietų Rusijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
koegzistencijos bei tų dviejų di 
dėlių jėgų politikos.

KOMUNIZMO BEJĖGIŠKŲ- 
MAS

Pasaulis negaluoja dėl žmo
nių nepažinimo to paties pasau
lio, kuriame jie gyvena; jame 
yra daug trūkumų. Bet ne ko
munizmo galioje yra tuos trū
kumus ir negalavimus pašalin
ti. Tam ryškiai liudija Sovietų 
Rusijos ir kitų komunistų val-

K. BARAS

į domų kraštų politinis, ekono
minis bei socialinis gyvenimas, 

i Juk yra daug sėkmingesnių 
! priemonių tiems negalavimams 
pašalinti. Ryšium su tuo įsidė
mėtinas anglų istoriko filosofo 

i Toynbee posakis: Komunizmas 
nėra žmonijos išsivystymo vir- 

''šūnė. Marksizmas - leninizmas 
mums testato uždavinį jį nuga- 

I lėti geresnės teisingesnės tvar- 
’ kos įvedimu.

Įvykiai Čekoslovakijoje svar 
būs ne tik amerikiečiams, besi
rūpinantiems tautų laisve, bet 
ir pasaulio valstybininkams, 
'kurie ieško būdų ir kelių įgy- 
i'vendinti socialinį teisingumą.

Bet antirusiškoji įtampa taip 
pat patvirtina vėl svarbią tai
syklę: tu nesuprasi komunistų, 
nebent tamsta įsivaizduosi, kad 
jie gali būti gudrūs ir durneliai 
tuo pačiu metu.

Nesnaze bare Prahoje pen
kios šokėjos išėjo scenon apsi
rengusios vienuolių rūbais. Va
dovaujanti mergaitė pagiedojo 
maldą į mikrofoną. Tada jos 
visos pradėjo kraipyti užpaka
lius ir savo “menišką” pasiro
dymą baigė apsinuoginimu vie
na po kitos.

Tai yra populiari vieta rau- 
’ donosios vyriausybės didiesiem. 
Partijos uolieji sušilę plojo už 
šį “menišką” pasirodymą prieš 
katalikų Bažnyčią, kad net nuo 
lubų tinkas ėmė kristi.

, KOMUNISTŲ BANDYMAI
' i

Apie 70 nuošimčių čekų tra- 
. diciniai yra katalikai. Religinį 
tikėjimą komunistai bandė pa
keisti pagoniškomis apeigomis 
ii- komunistų partijos garbe bei 
'pasididžiavimu. Bet vis dėl to 
jiems nepavyko visiškai užgę- 

’sinti religinės liepsnelės Čeko- 
s’ovakijoje.

Maskvos mašinerija veikia 
Čekoslovakijoje tikėjimui už
slopinti ir asmenybėm sugniuž- 

1 dyti, ypač jaunimo tarpe. Krem 
liaus propagandinė mašina luo- 
.'šina čekoslovakus kaip indivi
dus ir asmenis.

Bet komisarams nepavyksta 
įtikinti čekų, kad Sovietų Rusi
ja turinti vadovauti pasauliui. 
Čekų ištikimybės priesaikoje į- 

’ jungiamas šis dalykas: “Meilė 
Sovietų Sąjungai, mūsų tėvynės 

’ir nepriklausomybės gynėjui”.
O vis dėlto tie uolūs, inteli- 

) gentiški, patrauklūs žmonės 
1 yra bohemai, slovakai, mora- 
į vai, nerusai. Mažiau kaip 10 
nuošimčių yra komunistai, ir 

: jie negali suprasti kaip pasau- 
1 lio garbė, einanti Sovietų Ru
sijai, gali jiems tekti. ;

UŽTVANKA
Romansą

JUOZAS TOLIUŠIS
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Aš nespėjau nieko daugiau pasakyti: Liudos mama 
nuo gonkų mojo ranka ir kvietė mus vidun. Įleidau 
Liudą pro vartelius, o pats stovėjau ir kažko laukiau. 
Ne, aš žinojau, ko laukiau: Liudos žodžių. Nuo jų pri
klausė, ar aš turėjau grįžti ar užeiti. O gal jie lems 
daug daugiau, gal visą mano gyvenimą?

— Jonai, — ji tarė taip tyliai, kad aš vos išgir
dau, — užporyt bažnytkaimyje šaulių šventė. Ateik, jei 
kas nesutrukdys. Aš irgi būsiu. Ir labanakt!

Ir nepadavus rankos, nubėgo takeliu.
Šaulių šventė! Tikrai, Taunių samdinė čiulbėjo apie 

ją jau visą savaitę. Manęs tą dieną nebūtų sutrukdęs 
nė antrasis pasaulio tvanas.

Gandriukai dar vis rėžė sparnais orą ir aš, paly
dėjęs juos smagiu žvilgsniu, pasukau į namus. O vieni
šas dviratis liko rymoti prie vartų.

Ligi šaulių gegužinės mudu su Kaziu nieko naujo 
neatlikome. O man taip norėjosi išeiti į laukus ir dar
buotis be sustojimo, nes tos kelios dienos be darbo ištįso 
ligi begalybės. Aš nežinojau, ką ateinantis sekmadienis 
lėmė, bet laukimas buvo didesnis negu bet kada mano 
gyvenime. Trankiausi, kaip Čičinsko vėlė, namuose ir 
sodo alėjose, bet juose buvo tuščia ir nyku.

Tačiau Kazys mane įtikino, kad mes būtinai turi

RUSIŠKOJO BOLŠEVIZMO 
l KELNES

Maskva spaudžia, kad čekai 
nešiotų rusiškojo bolševizmo 
kelnes, pasiūtas jų imperialisti- 
škose įmonėse, nors Kremliaus 
vadovai pažadėję “netrukdyti” 
socialinių ir laisvėjimo refor- 
dnų, bet Bratislavoje stalininio 
režimo šalininkai aiškiai pasa
kė Čekoslovakijos reformų va
dui A. Dubčekui, kad “tavo vai 
džios žmonės tenedrįsta kriti
kuoti vyresniojo brolio”. Čier- 
noje ir Bratislavoje Maskva ga
vo didelį smūgį už Čekoslovaki
jos vadų inkviziciją. Atrodo, 
kad Kremliaus vadai nesustos 

: Ciernos ar Bratislavos pusiau- 
kelyje, bet bandys neleisti Če
koslovakijai išsilaisvinti iš ru
siškos meškos letenų, nes ki
taip būtų suardyti Sovietų Ru
sijos imperialistiniai planai. 
Tenka tik apgailestauti, kad 
Lenkijos komunistų partijos 
vadovas Gomulka, nukentėjęs 
nuo Stalino režimo, talkina So
vietų Rusijos imperializmui, su
planuotam jau rusų carų lai
kais. Argi Gomulka jau užmir
šo kiek Lenkija yra nukentė
jusi nuo rusų carų imperializ
mo?

Kad tik meškiški Kremliaus 
vadovų apsikabinimai čekoslo
vakų vadų Čiernoje ir Bratis
lavoje nebūtų įvadas į sovietinę 

Į programą Čekoslovakiją paver
sti savo dvaru. Maskvos vyrai 
dreba dėl bet kurios tautos sa
varankiškų ir nepriklausomų 

j vyrų.
Jei ne Vakarų ištižimas ir 

baimė Sovjetų Rusijos “jėgos”, 
tai Sovietų politinis silpnėji
mas būtų daug didesnis ir tai 
atsilieptų ir į jos respublikų

Miami Beach miestas, kuriame vyksta respublikonų konvencija. Žemai ’—: prabangiškai įruošti pastatai, 
kuriuose dalyviai posėdžiauja.

I arkliams glėbį šieno, ir mes patraukėm gegužinėn. Prie 
upės kaip tik sugriaudė maršas ir aikštėje žaidę vai
kai nudulkėjo anon pusėn. Tarpvartėse būriavosi mar
gos suknelės ir dar kažko laukė.

Už šventoriaus šauliai buvo užėmę visą pakrantę.
Stora virvė, apkabinėta spalvotomis vėliavėlėmis, laikė
si įsikibus šventoriaus tvoron, o kitas galas, apraitęs 
keliolika medžių ir persirangęs pro tautiškų motyvų 
vartus, nuvingiavo plačiu lanku paupin. Du tvarkdar- 
riai, pasipuošę baltais raikščiais, lakstė išilgai virvės ir 
gainiojo vaikus, bandančius slapta įsmukti vidun. O šie 
niekaip negalėjo nustigti anapus virvės: žvilgančios 
dūdos pūpsojo užtvaros viduje, tolimojoj kertėj. Šioje 
Šventėje vaikams jos buvo svarbiausia atrakcija.

Taunių mergina atsiskyrė nuo mūsų jau seniai, ir 
mudu su Kaziu vieni nuplaukėm pro klegantį jauni
mą. Pilkos uniformos — jos, tur būt, sugriuvo iš visos 
apskrities — trimis eilėmis buvo apgulusios provizoriš
kai sukaltą barą ir vėsinosi geltonu skysčiu. Diena ne
buvo karšta, bet iš kalbų aš sumečiau, kad šauliai 
prieš tai turėjo šaudymo rungtynes, tad dabar alus ir 
įspūdžiai gausiai liejosi aplink visą pasagos formos ba
rą. Pajūrio mokyklos vedėjas su Ignu irgi kėlė bokalus, 
ir Kazys nutempė mane prie jų.

— Ar girdėjot, kas su Liuda atsitiko? — sušuko 
mums Ignas. — Vedėjui reikėtų už tai makaulę sukulti.

Aš staiga pajutau, kad pulsas pagreitėjo ir bijo
jau ištarti žodžio. I iesa, aš anksčiau dairiausi Liudos, 
bet jos niekur nemačiau. Kas nors tikrai atsitiko! Ir 
kiek čia dėtas mokyklos vedėjas? Bet jis per ramus žmo
gėnas, kad galėtų ką nors padaryti. Tačiau vistiek buvo 
neramu ir klausiamu žvilgsniu žiūrėjau į Igną.

UBna dautfaaU

me palaukti pirmadienio, ir pievas laikinai užmiršome. | 
Pirmadieni jau užtvankos atidarymas ir Kazys norėjo 
patikrinti, kiek tikslūs buvo jo skaičiavimai. Būsią tada 
nuleisti visi skydai; vanduo pakilsiąs ligi mašinas suk
siančių sparnų ir Kazys žinosiąs tikrąjį pagrindinio sau
sinimo griovio nuotakumą.

Ignas taip staigiai baigė užtvanką, o mudu ar jau 
buvome įpusėję? Pirmadienį atvyks EpšteinaS su sū
num, atvažiuos apskrities didžiūnai perkirpti šilkinės 
juostos ir paleisti darban malūno. Tiesa, ir jiems dar 
reikėjo lentpjūvę užbaigti, bet lentpjūvei nebuvo sku
bu: miškas dar ošė ir laukė pirmo sniego.

Kazys grįžo iš Pajūrio ir atnešė vėliausias žinias.
— Buvo planuota juostą perkirpti sekmadienį, ge

gužinės dieną, bet ar gali šauliai temdyti tokį didelį į- 
vykį? Ir projekto dydis ir Igno orumas galėtų nuken
tėti. O dabar žiūrėk, kokie du dideli įvykiai: sekmadienį 
atvyks apskrities šaulių vadas, pirmadienį — apskri
ties viršininkas! Pajūryje tokie dalykai ne kasdien at
sitinka.

— O mums ir neliks ko bekviesti, — atsakiau su 
šypsena, bet širdies gilumoje pirmadienio bijojau. Jis 
man lėmė, jei ne pralaimėjimą, tai bent sumažinimą 
mūsų visos vasaros triūso ir vilčių į mažą gniužulėlį. 
Bet mudu įvykių pakeisti negalėjome.

Sekmadienis išaušo apsiblausęs, o vakarinis dan
gaus pakraštys grasė lietumi. Bet gegužinėn ir akme
nų kruša nebūtų manęs sulaikiusi. Pasikinkėm Taunio 
lineiką, įsikėlėm jo samdinę ir išvažiavome. Laukus 
migdė keista ramuma, ir aš neabejojau, kad lietaus 
šiandien neišvengsim. Bet ar jauniems svarbu? Vaisti
nės kieme, kuris buvo tapęs mūsų Pajūrio vizitų išeities 
tašku, iššokom iš vežimo ir išsikinkėm. Kazys pametė

KAZYS KLEIVA

Katalikas nesunkiai apspren
džia organizacijos reikšmę. Baž 
nyčios, lygiai kaip tautos ar 
valstybės, gyvenimas yra mil
žiniškas organizacinis junginys. 
Lietuvis katalikas, kuriame pa 
šaulio kontinente begyventų, 
negali pamiršti, kas jis yra, ko 

i kios jo pareigos Bažnyčiai, ko
kie jo uždaviniai savajai tautai 
ir kaip jis suderina aplinką.

Kiek sunkiau su praktišku lie 
tuvių katalikų organizuotumo į- 
gyvendinimu. Dvasininkai, juo 
labiau pasauliečiai yra daugiau 

linkę į individualią veiklą, negu 
į organizuotą kryptį. Tačiau at
naujintas Bažnyčios gyveni
mas, lietuvių tautos likimo kan 
čos, lietuvių išsiskirstymas įvai 
riuose kontinentuose kaip tik 
ir verčia lietuvius katalikus bū 
ti organizuotais, apjungtais.

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų federacijos valdyba 
apsisprendė už pasaulio lietu
vių katalikų vadovybės arba 
centro suorganizavimą. Tuo tik 
siu jau pereitais metais pasiun
tė raštus davsininkams ir pa
sauliečiams veikėjams įvairiuo
se kontinentuose. Visi gautieji 
atsakymai iš Kanados, P. Ame
rikos, Europos, Australijos kai 
•bėjo už reikalo svarbumą ir or
ganizacinį apsijungimą. Ameri
kos L.R. Kat. federacijos tary
bos: “Suvažiavimas, išklau-

santykius su Kremlium, nes, 
aišku, kad labiausiai susipratu
sios bei gajausios iš jų sau rei
kalautų daugiau laisvės. Bet 
Vakarų neapsisprendimas ir 
svyravimas ne kartą Kremliaus 
vadovus ištraukė iš politinių 
bėdų pelkės.

sęs pranešimo lietuvių katalikų 
tarptautinio apsijungimo rei
kalu, nutaria, kad toks gyveni
mo iššauktas apsijungimas yra 
būtinas ir paveda A. L. R. K. 
federacijos valdybai imtis apsi- 

| jungimo organizavimo”.
Apsijungimo o r g anizavimo 

darbas yra didelis, kontinentų 
ribos plačios, todėl ir su asme
nimis bei veikėjais susižinojimo 
galimybės atima daug laiko. Ta 
čiau esame laimingi painfor
muoti, kad 1968 m. geg. 28 d. 
išėjo pradinis organizavimosi 
gairių aplinkraštis. Jame tarp 
kitko sakoma: “Jungdamiesi į 
katalikų organizacijas, siekia
me tobulesno krikščioniško pa
sireiškimo, savų parapijų gyve
nimo atnaujinimo, katalikiškos 
veiklos išeivijoje suderinimo ir 
sustiprinimo, tautinių uždavi
nių vykdymo, šiems tikslams 
įgyvendinti reikalingas lietuvių 
katalikų tarpkontinentinis orga 
nizacinis apsijungimas. Todėl 

• reikia suorganizuoti pasaulio 
lietuvių katalikų vadovybę ar
ba centrą.”

A. L. R. K. federacijos val
dyba siūlo federacijos formą 
apsijungimui. Įvairiuose kraš
tuose veikia įvairios lietuvių 
katalikų organizacijos. Jų nau
dingos veiklos nereikia sustab
dyti, bet jas galimai visus vei
kiančias reikia apjungti į kraš
to federaciją. Jei kuriame kraš
te nėra tokios katalikų orga
nizacijos, reiktų įkurti katali
kų federaciją su skyriais. Kra
štai, kurie yra daugiau ar ma
žiau susiorganizavę, yra prašo
mi atsiųsti atstovus į Ameri
kos L. R. Kat. federacijos kon-

(Nukelta i 7 psl.)



Geri užkandžiai ir gėri
mai, linksmas orkestras, se
ni draugai ir įdomi progra
ma padarys šią dieną nepa
mirštama. Bus svarbus pra
nešimas visiems rūpimais 
reikalais.

PRALEISKIME VASAROS SEKMADIENĮ TARP SENŲ DRAUGŲ!
Šį sekmadienį, rugpiūčio mėn. 11 dieną Bruzgulienės Sodyboje, 8274 Kean Avė., Willow Springs įvyksta 
Šv. Kazimiero Lietuvių Kapiniu Sklypų Savininkų Draugijos ruošiamas

LINKSMAS PIKNIKAS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

KOMITETO PRANEŠIMAS

JAV ir Kanados Lietuvių tre
čiajai tautinių šokių šventei pra
ėjus, kai kurioje spaudoje pasiro
džiusiuose aprašymuose yra pasi
taikę netikslumų, klaidinančių 
skaitančiąja visuomenę ir netiks
liai nušviečiančių šventės rengi
mo vaizdą. Šventės rengimo ko
mitetas, nenorėdamas tuos netiks 
lumus atitaisinėti atskirai, randa 
reikalo paskelbti šiuos paaiškini
mus:

praėjo penkeri metai. Tada šven
tėje dalyvavo 28 šokėjų viene
tai, o dabar 45 šokėjų grupės. 
Šiuo metu išlaidos visur didesnės. 
Suprantama, kad komitetas su 
tuo nesutiko.

1968 m. kovo 16 d. įvykusia
me PLB, Kanados krašto ir JAV

stovas, centro valdybos pirminin
kas pabrėžė, jog atstovas nereika- -----y — XX JXX T

lingas, kadangi centro valdyba LB centro valdybos ir JAV LB 
visus ryšius gali palaikyti tiesio
giniai su komitetu.

Gruodžio 4 d. centro valdybai 
buvo parašytas raštas, pakartoti-

Iki malonaus pasimaty

mo Bruzgulienės darže nuo 

1-os valandos po pietų iki 

vėlaus vakaro.

1. Komiteto sudarymas
JAV Lietuvių bendruomenės 

centro valdybos nutarimu, 1967 
m. liepos mėn. buvo pakviestas 
dr. L. Kriaučeliūnas sudaryti tau 
tinių šokių šventei rengti komi
tetą ir jam pirmininkauti. Dr. L. 
Kriaučeliūnas komitetą sudaryti 
sutiko ir apie tai pranešė centro 
valdybai rugsėjo mėnesio vidury
je.

Rugsėjo 23-24 dienomis įvyku
sioj JAV LB tarybos sesijoj New 
Yorke centro valdybos pirminin
ku buvo išrinktas Bronius Nai
nys. Tuoj po jo išrinkimo toje pa 
čioje sesijoje New Yorke dr. L. 
Kriaučeliūnas kreipėsi į naująjį 
centro valdybos pirmininką, 
klausdamas, ar jam paliekamos 
komiteto pirmininko pareigos, o 
gal bus kviečiamas kitas pirmi
ninkas. Iš jo buvo gautas atsaky
mas, kad pakeitimų nebus daro
ma.

Grįžus į Chicagą, maždaug po 
dviejų savaičių dr. L. Kriaučeliū-; 
nas dar kartą atsiklausė centro 
valdybos pirmininko Broniaus 
Nainio, ar nebus daroma pakei
timų tautinių šokių šventės ren-

tarybos prezidiumo pasitarime 
buvo į darbų tvarką įtraukta ir 

. III Tautinių šokių šventės klau- 
i simas. Šį klausimą svarstant į po-

. , - sėdį buvo pakviestas ir tautiniųnai prašant kad perduotų pr.k- šokių šventės komitetas Posėdy. 
lausančius šventes rengimu. pini- je> kurį yedė Kanados kr-što yal. 
gus. Tuo metu sale jau buvo iš- dybos irm A Rinkū JAV 
nuomota. Sales administracija LR centrQ vald bos irm. g Nai 
nuolatos spaude pasirašyt, kon- nys komitetui iškėlė visą eii kal. 
traktą ir pagaliau nustatė pasku- tinimU) kurie d iausia aremti | Seniausi 
tinę datą — lapkričio 29 d., ku-ieandaic bot Respublikonų konvencijos 

chicagižkia Felix Kucharski (80 m delegatai Miami Beactt. Dešinėje 
) ir Michael Gordus iš Illinoiso.

sios centro valdybos, kuri nė kar- bei Nevv Yorke komitetas ryšius 
to nepaskambino ir net nepasi- j palaikė tiesioginiai ir jokių tar- 
teiravo per visą rengimo laiką, pininkų nebuvo, apie kuriuos 
kaip vyksta šventės organizavimo spaudoje buvo minima.

Šventės darbams einant į pa
baigą ir išryškėjus programos da
lims bei visai šventės apimčiai,

* - X---
rią ir buvo pasirašytas kontrak
tas, išnuomojant salę skolintais 
pinigais.
Centro valdyba priklausančius 

pinigus perdavė tik po JAV LB 
tarybos sesijos, įvykusios 1967 m. 
gruodžio 9-10 dienomis Cleve- 
lande. Iš to išvadų nedarome, 

į bet jautėme delsimą iš centro vai 
‘ dybos pusės, kuris jau kliudė ko
mitetui vykdyti šventės darbus.

Clevelande įvykusi sesija ko
miteto pateiktą planą 
no.

gandais, bet ne pagrįstais faktais. 
Plačiau posėdžio pasisakymų ir 
paaiškinimų čia dėl vietos stokos 
nepateikiame, kadangi visa to po 
sėdžio eiga yra užrašyta juosto
je. Komiteto pirmininkui dr. L. 
Kriaučeliūnui į centro valdybos 
pirmininko kaltinimus atsakius 
ir nušvietus tikrąją padėtį, nė vie 
nas centro narys nepaneigė ir ne 
pataisė centro valdybos pirminin 
ko padarytų pareiškimų. Tuo bū 

. . du buvo aišku, kad visa centro 
patvirti- į vajdyį,a jos pirmininko padary-

j tiems pareiškimams pritaria.
LB Chicagos apygardos valdy- ■ jg to pasidarė aišku, kad komi- 

ba, pirmininkaujama S. Ingau- tetuj bendradarbiauti su centro

tolimesnis bendradarbiavimas 
būtų kenksmingas tautinių šokių 
šventės rengimui, nes šventė jau 
čia pat. Komitetas turėjo apsis
pręsti: arba pasitraukti, arba tik 
savo atsakomybe vykdyti šventės 
rengimo darbus. Komiteto pasi
traukimas, be abejo, būtų sustab
dęs šventės rengimo darbus. To
dėl buvo ieškoma išeities. Čia į 
pagalbą atėjo J. Kapočius, JAV 
LB tarybos prezidumo pirminin
kas. Tokiu būdu komitetas tie
sioginiai palaikė ryšius su prezi

centro valdyba. Centro valdyba 
ir jos pirmininkas prie šventės 
rengimo jokiais darbais neprisi
dėjo. Kad ši šventė, kaip ir kitos 
didžiosios šventės, galėjo įvykti, 
yra organizuotos Lietuvių ben
druomenės nuopelnas, tačiau ne

darbai.

3. Garbės svečių kvietimas
Komitetas į šventę pakvietė se

natorius, kongresmanus, Chica- 
goje reziduojančius užsienio val
stybių konsulus, latvių, estų, uk
rainiečių atstovus, amerikiečių 
spaudą, radiją ir televiziją. Be gar 
bingųjų lietuvių svečių šventėje 
pagrindiniais kalbėtojais buvo 
kviečiami: šokių festivalyje — vi
ceprezidentas ir Illinois valstybės1 
gubernatorius; baliuje — buvęs 
viceprezidentas Richard M. Ni- 
xon (gruodžio mėnesį) ir sena
torius Everett McKinley Dirksen. 
Gubernatorius dalyvavo, kiti at
sisakė. Tik vėliau iš Nixono šta
bo buvo pranešta komiteto pirmi
ninkui, kad šventėje dalyvaus bu, 
busio viceprezidento dukros su sa!

komitetas birželio 6 d. raštu pa
prašė centro valdybą prisiųsti 
sveikinimą tautinius šokius šo
kančiam jaunimui, kuris būtų at 
spausdintas šventės programinia
me leidinyje, taip pat prašė ne
apmokamų bilietų skaičių centro 
valdybos reikalams ir pakvietė 
centro valdybos pirmininką pa
sakyti pagrindinę kalbą tautinių 
šokių mokytojų pagerbimui ren
giamame šventės baliuje.

Centro valdybos pirmininkas 
sveikinimą prisiuntė su nuotrau
ka, kurią pareikalavo įdėti tuoj 
prieš ar po sveikinimo. Kadangi 
tame skyriuje nebuvo dedama jo
kia nuotrauka, nebuvo galima to 
reikalavimo išpildyti. Baliuje gi

vo palydovais. Tada su komite-1 pasakyti kalbą atsisakė. Vėliau 
to pirmininku buvo aptarta jų centro valdyba pranešė norimų 
atvykimo procedūra, Su Nixono neapmokamų bilietų skaičių ir vi 
štabu Chicagoje ir Washingtone (Nukelta j ’j pusr.)

nio, į komiteto raštą, kuriuo bu
vo prašomas apygardos valdybos 
atstovas į komitetą, neatsakė ir 
atstovo nepaskyrė. Vėliau, apyga 
rdos valdybos pirmininkavimą 
perėmus Andriui Juškevičiui, su 
apygardos valdyba užsimezgė 
nuoširdūs bendradarbiavimo ry
šiai.

Centro valdybai paprašius pris
tatyti šventės rengimo sąmatą, ji 
buvo pristatyta. Valdyba, sąma
tą apsvarsčiusi, 1968 m. vasario 
28 d. raštu pranešė, kad centro 
valdyba vienbalsiai nutarė sąma 
tą pakeisti. Komitetui vėliau de-

gimo eigoje. Pirmininkui užtikri
nus, kad dr. L. Kriaučeliūnui pa
liekama pavestą uždavinį vykdy- . ."T' :. , j _ , ... tanai sąmatą benagnnejant, pati, tuoj buvo sudarytas komitetas ,v] .. . , . , / . H

___on j .... aiškėjo, jog su kai kuriomis pa
keisti numatytomis sąmatos po
zicijomis komitetas jokiu būdu 
negali sutikti, kadangi laiko rei
kalavimai bei pakilusios kainos 
verčia kai kurias sąmatos pozici
jas didinti, negu kad buvo pra
eitoje šokių šventėje. Centro val
dybai svarstant sąmatą, nebuvo 
pakviestas komiteto atstovas pa
aiškinti, kodėl yra tokia sąmata 
sudaryta. Komitetas gavo įspūdį, 
kad centro valdyba vadovavosi 
II Tautinių šokių šventės sąma
ta. Tačiau nuo II iki III šventės

ir spalio 30 d. raštu pristatytas 
centro valdybai. Kreiptinas dė
mesys į tai, kad šventės darbams 
artėjant, ne centro valdybos pir
mininkas mėgino susirišti ir išsi
aiškinti tautinių šokių šventės 
rengimo reikalus su paskirtu pir
mininku, bet dr. L. Kriaučeliū
nas.

2. Bendradarbiavimas su 
centro valdyba

Komitetas lapkričio 5 d. raštu 
kreipėsi į centro valdybą, prašy
damas, kad ji perduotų trečiajai 
tautinių šokių šventei rengti skir
tus pinigus, kurie buvo tradici
niai paskirti iš II tautinių šokių 
šventės pelno ir taip pat prašė 
1,000 dol. paskolos. Tie pinigai 
buvo būtinai reikalingi, nes, už
sakant salę, reikėjo įmokėti už ją 
ir sumokėti spaustuvei už šokių 
šventės repertuaro spausdinimą, 
be kurio neįmanomas šokių mo
kytojų paruošimo darbas pačiai 
šventei.

Komiteto pirmininkas dalyvavo 
dviejuose centro valdybos posė
džiuose ir viename bendrame pa
sitarime lapkričio 15 d. Jauni
mo centre, kuriame dalyvavo 
centro ir Chicagos apygardos vai 
dybų bei komiteto atstovai. Ta
me pasitarime buvo išsiaiškinta 
komiteto priklausomumas cent
rui. Ten taip pat tuometinis LB 
Chicagos apygardos pirm. S. In- 
gaunis buvo paprašytas paskirti 
į komitetą apygardos atstovą. Jis 
tai pažadėjo tuoj padaryti. To pa 
sitarimo metu centro valdybos 
pirm. B. Nainys pasveikino ko
miteto pirmininką dr. L. Kriau- 
čeliūną ir palinkėjo visam komi
tetui sėkmės. Tuose pasitarimuo
se nuotaika buvo draugiška ir 
šventės komiteto vykdomiem dar 
bam palanki. Komiteto pirminin 
kui pasiūlius, kad į komitetą bū- i 
tų paskirtas centro valdybos at-J

valdyba bus labai sunku ir kad’diumo pirmininku, bet jau ne su
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ŪKIO PRODUKTAI 1
įvairūs vaisiai ir daržoves tiesiai iš tariny

1 Extra dideli kiaušiniai.......... . 3 tuzinai $1.69
Dideli kiaušiniai . . . 3 tuzinai $1.53
Vid. dydžio kiaušiniai................... . 3 tuznai $1.35
NAMUOSE AUGINTI POMIDORIAI . ... svaras 19 et.
Vyšnios............ ... svaras 49 et.
PIRMIEJI MICNIGAN PERSIKAI

ir vynuoges be sekly ............ . svaras 12 et.
Slyvos ir Nektarinės......... ... svaras 29 et.
Dideli grapefruit’ai................. . . . 4 už 50 et. '
Sultingos citrinos................. .. 1 štuka 4 et. j
Apelsinai be seklu................... 3 tuzinai 89 et. Į
šviežus, saldūs kukurūzai.......... 1 tuzinas 49 et.
Naujos raudonos ar baltos bulves . . 10 svary 79 et.

rpp CTADC 1924 West 59th Str- 1LUU v i UllL Te,‘ PRosPect 6-5347
Itdara, nuo 8 v. r. iki 6 v. vak j---------- t

ŠVČ. MARIJOS DANGUN ĖMIMO-ŽOLINĖS 
IŠKILMES — MALDOS DIENA

Marijonų seminarijoje, CIarendon Hills, Illinois 
sekmadienį rugpjūčio mėn. 11-tą dieną.

12 vai. bus šv. Mišios atvirame ore. Vietos vyskupas, leisdamas tai da
ryti, patarė šią pareigą atlikti savo parapijų bažnyčiose.!. Mišių metu bus
dalinama šv. Komunija. Prieš pamaldas bus klausoma išpažinčių vietos 
koplyčioje.

Po pamaldų bus galima atsigaivinti vietoje paruoštais valgiais.
3 vai. bus trys pamokslai — lietuviškai, angliškai ir ispaniškai tuo pa

čiu laiku prie atskirų, tam reikalui parengtų, stočių — koplytėlių.
Po pamokslų bus procesijos nuo atskirų stočių prie seminarijos priekio

altoriaus. Ten bus užbaigtos maldos ir palaiminimas Švč. Sakramentu.
Marijonų bendradarbių iniciatyva iš Bridgeporto ir Brighton Parko 11

vai. išvažiuos autobusai. Pakeliui paims važiuojančius prie Šv. Kryžiaus baž
nyčios, Town of Lake.

Visi kviečiami dalyvauti pamaldose ir pabuvoti gražioje aplinkoje.
ET

Marijonų seminarijos ir
Chicagos apsk. Marijonų bendradarbių vadovybė

TURTAS 90 MILIJONŲ

/SAFETYN 
OF VOUR 

• nvestmcnt

and Loan Associatioa
John Pakel, Kr., President and 

Chairinan of the Iloard

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešiy mene 
siy taupymo lakštus, už kuriuos pelny 

ki/:o/3i Lakštai išduodami tūkstan<
__,  — W f-1 lt į-site 5'/46/o. Lakštai išduodami tūkstan

tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakšty sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

DAUGIAU TAUPYSITE. 

DAUGIAU PELNYSITE

Chicago Savings and Loan Assn 

6245 SO. VVESTERN AVĖ. 

TEL. GRovehilI 6-7575
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Detroito skautai pasižymėjo tautinėje stovykloje

Abi Detroito skautų draugovės 
V-je Tautinėje Stovykloje išnešė 
I vietą. Skautai atvažiavo su gera 
nuotaika: jie smarkiai ir sunkiai 
dirbo. Detroitiškiai pasižymėjo 
visose srityse kuriose buvo duoda 
mi taškai, tai buvo: darbštumas, 
drausmingumas, lietuviškumas, 
skautiškas elgesys, užsiėmimai ir 
t. t.

-< Varžybose Tautinėje Stovyklo
je dalyvavo 22 vienetai ir Detroi 
to draugovės surinko po 240 taš
kų, nugalėdamos jūrų skautus iš 
Chicagos su 237 ir Chicagos Vin 
co Krėvės draugovę 235 taškais.

Visi užsiėmimai ir darbai bu
vo atlikti draugovėmis. Kęstučio 
ir Mindaugo berniukų draugovės 
iš Detroito atliko visus darbus ge 
rai ir greitai. Mindaugo draugo-

*» vės draugininkas pirmą savaitę 
buvo Aras Vaitiekaitis, o antrą 
savaitę Reimundas Kilmonas. Kę 
stučio draugovės draugininkas a- 
bi savaites buvo Robertas Selenis 
ir jo adjutantas Algis Kvietys.

Detroito pastovyklės arba 
“Kauno Pilies” valdovas buvo s. 
Česlovas Anužis, o stovyklos ko

tai gaudavo valgyti kiek norėjo 
ir galėdavo dar kartoti. Kas ant
rų dieną reikėdavo patiems pasi
gaminti maistą. Bet tai nebuvo 
problema. Maistas buvo duotas 
sausas ir tik reikėjo išvirti.

Detroito skautai ne tik smar
kiai dirbo, jie taip pat ir smarkiai 
žaidė. Paskutinę savaitę įvyko 
sporto diena. Ją pagelbėjo suor
ganizuoti Vytautas Baukys. Svar 
blausias ir didžiausias įvykis tą 
dieną buvo krepšinio rungtynės. 
Rungtynėse dalyvavo komandos 
iš visos Amerikos ir Kanados. V- 
osios Tautinės Stovyklos rungty
nes laimėjo “Kauno Pilies” ko
manda iš Detroito.

Prieš nugalint Atlanto rajoną 
pirmai vietai, Detroito skautai 
laimėjo prięš Montrealio ir Los 
Angeles komandas. Paskutiniam 
žaidime su Atlanto Rajonu, ste
bint apie 250 žiūrovų, detroitiš
kiai nugalėjo “Arus” 41-30.

Tame žaidime žaidė: Vytenis 
Ratnikas, Algis Kvietys, Edvar
das Sventiekas, Kastytis Karvelis 
ir Tomas Norus.

Šeši Detroito skautai buvo ap-

Grupė Detroito skautų laisvalaikiu. Stalas ir suolai jų pačių padaryti, 
nenaudojant vinių. Nuotrauka Roberto Selenio

mendantas sk. vytis Vytautai 
Baukys ir adjutanto pareigas ėjo 
Algis Kaunelis.

Detroito skiltininkai Tautinė
je Stovykloje buvo: Vytenis Rat 
nikas, Edvardas Sventiekas, An 
tanas Strakšys, Kastytis Karvelis 
ir Antanas Paškus.

Šie skautai su savo skiltimis pa 
statė ir įrengė vieną iš gražiau
sių pastovyklių Tautinėje Stovyk 
loję, imdami medžiagą papuo
šimams — įrengimams iš Rako 
stovyklavietės miško.

Jau iš tolo matėsi “Kauno Pi
lies” vartai ir vėliavos stiebas, 
nes jie aukštesni už daugumą ą- 
žuolų kurie augo apylinkėje. Vė
liavos stiebas stiepėsi 47 pėdas į 
dangų, o vartai kilo iki 42'pėdų 
aukščio.

Tuojaus už vartų buvo į že- 
mę įkastas 7-8 pėdų didumo Kau 
no herbas. Tai buvo baltas tau
ras raudoname skyde. Jį saugo
jo 5 pėdų “Geležinis Vilkas” pada 
rytas iš juodų anglių.

Svečiams atvykusiems be laik
rodžių irgi nereikėjo nusiminti, 
kadangi Detroito rajonas turėjo 
pasidaręs savo saulės laikrodį. 
Gražūs buvo ir kiti papuošimai.

Sunkus darbaš visiems padi
dindavo apetitą. Visi išalkę skau 

1 ------

, DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

PETRAS PUTRIUS
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus. 
Įdeda "Plaster Board”. Visų rūšių

grindų ir .šienu plytelės.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 8-4064

LIETUVIŠKU MELIODIJU 
RADIJO VALANDA

rlrdima klekv. Šeštadieni 3:00—4:00 
>. p. Iš Detroito stoties WJLB — 
400 kll. — AM.

Pranešėjai: PATRICIA BANDŽA 
r AI,GIS ZAPABACKAS.

Vedėjas — iUIJ'H VALATKA. 

.6756 Leaure, Detroit, Mieli. 48227 
tel. 273-2224

. dovanoti “Pažangumo žymi- j 
niais” ir Tautinės Stovyklos me
tu jiems buvo prisegti prie krū
tinių. Tokius ženklus už pavyz
dingą ir gražų darbą gavo: Vy
tenis Ratnikas, Robertas Selenis, 
Edvardas Sventiekas, Reimundas 
Kilmonas, Kastytis Karvelis ir 
Antanas Paškus.

Stovykla pasibaigė, bet gyva 
liko mūsų mintyse.

Robertas Selenis Į

PAS DETROITO ŠAULIUS

— Šaulių rūpesčiu, šiame vasa 
i ros sezone, Broniaus Kviklio, “Mū 
! sų Lietuvą” įsigijo: M. Vitkus, A. 
[Tamošiūnas, St. Kaunelienė ir 
Alg. Vaitiekaitis. Reikia manyt, I 
kad leidėjas Kapočius greit pajus1 
“Mūsų Lietuva” trūkumą.

— Šaulių šaudymo sporto mė
gėjų rungtynės įvyks Dainavos 
stovykloje, prie Detroito, 1968 m. 
rugpjūčio 31 d. ir rugsėjo 1-2 d. 
Dalyvaus JAV ir Kanados šau
liai: šaudytojams ir svečiams bus 
parūpintos nakvynės ir vaišės.

— A. Krausas, svečias iš Aust
ralijos, pedagogas, visuomeninin 
kas, rašytojas, šaulys, rugsėjo 15 
d., šaulių spaudos-kultūros sekei 
jos kvietimu, Lietuvių namuose 
skaitys paskaitą apie rašytoją Vy 
dūną.

— Juozas Racevičius, nenuils
tamas visuomenininkas, dauge
lio organizacijų valdybos narys, 
buvęs šaulių valdybos sekreto
rius, gydosi ligoninėje dr. Vyt. 
Milerio priežiūroje. Linkime grei 

[tai pasveikti.
— Savanoris - kūrėjas kap. J. 

Mitkus, Ramovėnų pulk. J. Šepe
tys ir šaulių atstovai: M. Vitkus 
ir V. Tamošiūnas, birutiečių atst. 
M. Šepetienė sudarė komitetą Ka 
riuomenės 23 lapkričio šventei 
iškilmingiau atžymėti. Tai šven 
tei visuomenininkė-šaulė K. Ko- 
datienė sukūrė montažą, kuris 
bus išpildytas per abi lietuviškas 
radio valandėles.

— Šaulys Br. Valiukėnas sukū
rė šeimą su Grace Mohr. Mielos 
šeimyninės laimės ir dar našes
nio darbo lietuviškame veiklos 
bare.

—Veikli šaulė Stasė Pranenie-

nė po 'dviejų skaudžių operacijų
gerėja ir Jau sielojasi lietuviškais 
reikalais. Šaulys

TRUMPAI
— Lietuvių paroda Centrinėje 

bibliotekoje. Jubiliejinių metų k- 
to Kultūros skyrius ruošia pla- 

į čios apimties parodą Detroito 
Centrinėje bibliotekoje (Wood- 
\vard-Kirby). Paroda bus atidary 
ta spalio 28 d. ir tęsis iki pat Ka
lėdų. Parodoje bus išstatyti gin
taro dirbiniai, medžio drožiniai, 
El diniai, Velykų margučiai, lie
tuviški pinigai ir pašto ženklai, 
knygos apie Lietuvą anglų kal
ba, senos lietuviškos knygos, se
ni ginklai, papuošalai. Parodoje 
bus įrengtas Kalėdų langas, iš- 

j statytas Vilniaus herbas ir Lietu 
vos žemėlapis ant jaučio odos. 
Parodos komisiją sudaro: St. Kau 
nelienė, Jurgis Baublys, Rožė By 
laitienė, St. Hotra, J. Jasiūnas ir 
dail. St. Smalinskienė.

— Golfo turnyro rezultatai. 
Detroito sporto klubo “Kovas” 
suruoštas lietuvių golfo mėgėjų 
turnyras pasibaigė gana gerais re 
zultatais. A klasėje I vietą lai- 

, mėjo Pranas Čekauskas (rezulta
tas 82), II v. Rimas Kezeniusį 
(87), III v. Zigmas Mockus (89),

■ IV v. Edvardas Sventiekas (90) 
ir Antanas Racka (90). Dar A kl. 

-pasižymėjo geru žaidimu (kurių 
rezultatas buvo žemiau 100): Ig
nas Anužis, (93), Viktoras Mėmė 
nas (94), Romas Dumčius (96), 
Algis Rugienius (97) ir Vacys 
Mitkus (97).

B. klasėje I vietą laimėjo Ge
diminas Juška (102), II v. Ipoli
tas Janušis (104), III v. Kazys 
Škėma (106) ir IV v. Leonas Gir
tautas (108). Keli geri lietuviai 
golfininkai dėl kitų įsipareigoji- į 
mų šiame turnyre negalėjo daly! 
vauti.

— Amerikiečiai apie gintarą. 
Vienas Michigano valstijos laik
raštis (The Pontiac Press) gra
žiai parašė apie gintarą, pava- 
dindamas Lietuvos deimantu.; 
Laikraštis patalpino 4 nuotrau
kas: kaip jūrai banguojant ieško
mas gintaras (čia jau gintaras 
pavadintas Lietuvos auksu), stik
lo ir gintaro kombinacija papuo 
Šimuose, neapdirbtų gintarų ga
balai ir visa eilė gintaro karolių 
ir papuošimų. Laikraštis nepa 
žymėjo iš kur imta informacija,^

.tačiau minimas Palangos ginta*
' ro muziejaus vardas ir pažymi
ma, kad atidarytas 1963 metais.

— Leonardas Valiukas, rezoliu 
cijoms remti komiteto pirm., šią 
vasarą jau antrą kartą Detroite ir 
rugpjūčio 1 d. kitai detroitiečių 
grupei, susirinkusiai Juozo Brie
džio namuose, padarė pranešimą 
rezoliucijų reikalu. Rezoliucijom 
remti Detroitas yra sudaręs savo 
komitetą, kuris jau yra gavęs ke
letą stambesnių aukų Valiuko va 
dovaujamam komitetui paremti, j 

— Vilniaus krašto lietuvių są 
jungos suvažiavimas, kuris įvyks 
rugsėjo 1 d. Lietuvių namuose,, 
baigsis bendru pobūviu ten pat 91 
vai. vak. Vilniečiai kviečia visus! 
dalyvauti suvažiavime ir pobūvy 
je.

— Pirmas 13 ISO. Viktoras Na
kas šiais metais baigė Šv. Skolas- 
tikos katalikišką pradžios mokyk- 

Į lą pirmuoju mokiniu iš 150, lai 
! mėdamas garbės ženkliuką, du 
garbės pažymėjimus ir stipendi
ją — mokslapinigius ateinan
čiais metais lankyti aukštesniąją 
mokyklą (High School). Parapi
jos laikraštis ta proga patalpino 
Viktoro nuotrauką nepamiršda
mas pažymėti, kad tai sūnus Al
fonso ir Bronės Nakų.

(sln)

VASAROS PABAIGAI VISI Į 
’ NEW YORKĄ!y“ 1968 m. rugpiūčio mėn. 30, 31 dienomis ir rugsėjo 

■ mėn. 1 ir 2 dienomis, STATLER - HILTON, 32 and 33 
f str. N.Y. šaukiamas

! P.L.B. III SEIMAS

Ieškoma moteris prižiūrėti 7 
mėnesių vaiką, nuo 7:30 ryto 
iki 3 p. p. Skambinti 353-8507.

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 S. OAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

RUGPIŪČIO - AUGUST 1. 2 ir 3 D. D.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5.2 9

BARON VON KLUEG V.S.OE. Imported 11
BRANDY Fifth $3.98 A

NAPOLEON BRAND OF IMPORTED U
FRENCH BRANDY Fifth

GRALN ALCOHOL 190 Proof C.S.P
CINZANO VERMOUTH Imported 

Dry ©r Sweet

Fifth

$3-39

$4-89

Quart $ -f .89

ROYAL CANADIAN, 6 yr. old 86 Proof 
Imported CANADIAN WHISKY Fifth

AUGSBURGER Bavarian Flavor BEER 
Case of 24—12 oz. Throw away bottles Case

$4.69

$4.59

SANDY MAC DONALD Blended
Imported 86.8 Proof SCOTCH WHISKY Fifth $3.98

CHERRY MARNIER Imported LIQUEUR, Fifth
SCHLITZ BEER 

Case of 24—12 oz. Cans

▼ PROGRAMOJE:
y SEIMO POSĖDŽIAI

K Pirmasis, seimo atidaromasis posėdis, rugpiūčio 30, 1968. 
y 9 vai., ryto, Schvyler room.
H Iškilmingasis seimo posėdis, rugsėjo 1, 1968.
•J 3 vai. po pietų, Schvyler room. 
iA SEIMO BANKETAS
i
U Rugpiūčio 31. 1968. 8:00 vai. vakare STATLER - HILTON, f Terrace Ballroom. Baliaus puota. Žymūs svečiai amerikiečiai,' 

’ Miss Lithuania finalisčių pristatymas, vainikavimas ir dovanų 
g įteikimas, ŠOKIAI. Groja Joe Thomas orkestras (vakariniai rū- 
" bai).
& BILIETAI: $12.50. Jaunimui — studentams tik į banketo šoklus 
| 10 vai. vakare $3. Staliukų užsakymai priimami iki š. m. rug- 
g piūčio 26 d.

u IŠKILMINGOS SEIMO PAMALDOS

7t( Šv. Patriko katedroje, rugsėjo mėn. 1 dieną, 1968 m. 10 vai. ryte. 
y Fifth Avenue N.Y.
| Šv. Mišias atnašauja Vyskupas Vincentas Brizgys.
' Pamokslą sako: Tėvas Gediminas Kijauskas, S.J

8| JAUNIMO MOTORKADA

U Antikomunistinė demonstracija. Šūkis: LAISVES LIETUVAI ! 
1 Motorkados sutikimas: Flushing Meadows Park N.Y. STATE 
M PAVILION, Queens — rugpiūčio 31, 1968. 3 vai. po pietų. Visi 
y dalyvaukime drauge su jaunimu — nepalikime jo vieno, mes

gi tariame: — jis mūsų ateitis!

B FUTBOLO RUNGTYNES

Rugpiūčio 31, 1968, tuoj po jaunimo motorkados sutikimo, 
y KISSENA PARK aikštėje. Rungtynės tarp svečių iš ČIKAGOS y LFK LITHUANICA ir LAK (Lietuvių Atletų Klubas) komandų 
?/; (vyrų ir jaunių). Kviečiame valandėlei staptelti grynam ore ir

pasekti rungtynes. Paremkime sportuojantį jaunimą!
H meno KURINIŲ SKAIDRĖSE PARODA
8A 1968 ,m. rugsėjo mėn. 1 d., nuo 4:30 iki 6:30 vai. po pietų,

PENNTOP SOUTH ROOM, STATLER - HILTON N.Y.
| LITERATŪROS IR KERAMINES MUZIKOS VAKARAS

Dalyvauja lietuvių rašytojai ir kamerinės muzikos ansamblis ii
Bostono, vadovas Iz. Vasyliūnas.
Programoje: Poezija, proza ir lietuvių kompozitorių kūrinai.
Vakaro pradžia: 7:30, rugpiūčio mėn. 1968 STATLER - HILTON,
Schvyler room.
Po programos šokiai, Miss Lithuania rinkimai. Groja Joe Thomas 
orkestras. BILIETO KAINA: $3.

y

dividends have been 
paid every year
since 1897...
currently
EARN HIGHEST RATES 0N SAVINGS

PER 
A N N U M

PER 
A N N U M

CURRENT RATE 
ON PASSBOOK 

SAVINGS

SAVINOS CERTIFICATE

ONE YEAR 
$9,000 MINIMUM

INSURED

UAf/ONF1EOERAL SAV/NGS
3430 South Halsted, Chicago — Phone 523-2800 — A. J. Aukere, President 
HOURS: Mon. - Tues. 9-4, Wed. — Closed, Thurs 9-8, Fri. 9-6, Sat. 9-1

DIDYSIS SEIMO KONCERTAS
LINCOLN CENTER . PHILHARMONIC HALL Lincoln Center 
Plaza N.Y. .Rugsėjo 1, 1968, 8:00 vai. vakare.
SIMFONINE MUZIKA: Banaičio, Gaidelio, Kačinsko ir Jakūbėno 
kūriniai. Pirmą kartą išpildami. SOLISTAI: Stankaitytė, Barasi 
ir Vaznelis. Simfoniniam orkestrui diriguoja: Prof. VYTAUTAS 
MARIJOŠIUS.
ČIURLIONIO ANSAMBLIS iš Clevelando, vadovas muzikas Alf. 
MIKULSKIS, Ona Mikulskienė — kanklių orkestro vadovė. Solistai: 
Roma Mast'enė, Irena Grigaliūnaitė ir Algimanta&i Grigas. Ansam
blis pilname sąstate: Chorai, kanklės. Liaudies instrumentai. Spe
cialiai III Seimui paruošta programa.
BILIETAI: 4, 5, 6, 8, 10 ir 12 dolerių.
EKSKURSIJA LAIVU APIE NEW YORKA
Laivas išplaukia iš Batery Park 10 vai. ryto. Grįžta 5 vai. va
kare, rugsėjo 2. 1968. Ekskursijos laivas priplauks prie LAISVES 
STATULOS. Bus padėtas vainikas) — speciali programa ir cere- 
monijo&. Laive šokiai, alus ir užkandžiai. Bilieto kaina už viską 
$5.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS VISUR DALYVAUTI.
PADEMONSTRUOKIME LIETUVIŠKĄJĮ RYŽTĄ IR SUTARI
MĄ.

BILIETAI GAUNAMI:
Į visus parengimus: Antanas Reventas, 87-66 95th Street,

Woodhaven, N. Y. 11421, telef. (212) 441-9725.
Tik į banketą: Marija Kregždienė, 104-28 89th Avė.

Richmond Hill, N.Y. 11418, telef. (212) 847-6475.
L. Sperauskienė, 307 West 30th Street,
New York, N.Y, 10001. telef. (212) CH 4-2643.

Bilietai į parengimus dar gaunami:

Juozas Andriušis / Insurance - Real.Estate 
87-09 Jamaica Avė. VVoodhaven N.Y. 11421 
telef. (212) VI 7-4477.
Vitas Gerulaitis / Insurance - Real iEstate - Travel 
94-10 Jamaica Avė. Woodhaven N.Y. 11421 
telef. (212) 847-5522.
JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkėse pas 
platintojus: Bostone, Worcesteryje, Hartforde, 
Waterburyje, Elizabethe N.J,, Washingtone D.C., 
Philadelphijoje ir Baltimorėje.
Į Didįjį koncertą prie kasos — Lincoln Center 
Philharmonic Hali nuo rugpiūčio 5 d 1968.

Siunčiu ........................... $ čekį

(siųsdami užsakymą pridėkite adresuotą, su pašto ženklu, voką) 
Prašau prisiųsti bilietų:

Į Literatūros ir Kamerinės

po .... .. dol. viso ... . . . dol.♦
po ...... ... dol. viso . .. . . . dol.
po . . . ... dol, viso . . . . . . dol.

. po .., ... dol. viso . ... ... . dol.

Bilietų užsakymams prašome pasinaudoti šia atkarpa

Siuskite šiuo adresu: A. Reventas, 87-66 95th str. Woodhaven, 
N. Y. 11421. Telef. (212) 441-9725.

(P.L.B. III SEIMO KOMITETAS

t



e DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. rugpiūčio 8 d. DOMESIO !

Mielam bičiuliui

VLADUI BUTĖNUI
IR ŠEIMAI,

jo motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime.

Elvyra ir Juozas Karkliai 
R. Kriaučiūnienė, J. Karklienė

SEWER TROUBLES?
Licensed, Bondcd & litsurcd. "Catch 
liasins” Išvalomi ir "deodorized — 
$5.00. Electric power rodding. At
itekame visus KANAIAZACI.IOS 
TAISYMO DARBI'g. Joks darbas nei 
per didelis nei per mažas. Kaina ži
nosite prieš pradedant darbą. Joi 
nesutvarkysime jūsų problemos, nie
ko nemokSsit. 24 vai. patarnavimas. 

MII) ĮVEST SEIVEKAGE
& DRAINAGE

Skambinkit 342-6028

A. -f- A.
Adelei Gvazdinskaitei - Ašmenskienei 

Lietuvoje mirus, jos brolį JONĄ GVAZDINSKJį ir se
serį TEOFILĘ MIŠAUSKIENĘ su šeimomis giliai už
jaučiame.

L. ir K. Jonaičiai 
E. ir T. Carter

IšMOMOJAM FOR KENT

UNION PIER vasarvietėje “Rasa” 
išnuomojami vasarai buteliai. 
Skambinti Union Pier 469-2397.

REAL ESTATE

5kamb. 11 m. mūr. bungalaw, 
prie 73 ir Rockwell. Kilimai, gazo 
šiid. alum. langai $22.900.

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

1% aukšt. 20 m. švarus mūr. na
mas 5—4 kajnb. prie 7 i ir Sacra- 
mento. 40 p. sklypas. Taksai $350.00. 
2-auto garaž. $29.500.

12 butų mūr. prie 67-tos ir Rock- 
well. $13,500 metinių pajamų. Kaina 
$78,500. Imokejaa $15,000 savininkas 
duos paskolą.

Naujas de luxe 2 aukštų mūr. 
Marąuette pke 7 kamb. butas savi
ninkui Ir 4 nuomos skolai mokšti. 
$74,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAS — NOTARIATAS — 

IM1GBŠVUA
2735 W. 71st St. T°l. 925-6015

2 aukštų, 4 butų Bridgeporte. 
Skambinkite po 6 vai. vakaro —

TEL. 927-2138

CLASSIFIED GUIDE

Dailininkę VYTAUTĄ IGNĄ, 
jo tėvui

A. A.
JONUI IGNATAVIČIUI 

mirus, giliai užjaučia
J. L. Ignatoniai

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLEP

30 and 50 gal. Free deliverj
S622 So. Racine, 434-111 >

Gerajam musų prieteliui
A. -į-A. INŽ. ZIGMUI BAKAIČIUI 

staigiai mirus, jo šeimai: žmonai DR. ONAI BAKAI
TIENEI, dukteriai DALIAI ir sūnui RIMUI BAKAI- 
ČIAMS ir visiems artimiesiems liūdesio valandoje 
reiškiame gilią užuojautą.

J. ir R. štuopiu šeima
K. štuopienė, B. Morkūnienė 
V. ir R. Kazlauskų šeima

Mielam dėdei

A. -Į- A.
ZIGMUI BAKAIČIUI 

staigiai mirus, tetai ONAI, RIMUI ir DALIAI reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Algis, Jūra, Lyda ir Rima

R E AL E 8 T A T E

IMKITE KAS VERTINGA.
Erdvus 8 kamb., 1% a., tvirta 20 

m. statyba, 2 vonios, mūr. garažas, 
45 p. sklypas, arti Marą. pk. mo
kyklos, $26.000.

5% kamb., 12 m. mūr. arti Na
bisco, centr. oro vSslnim., }rengt. rū
sys, garaž. $27.600.

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

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

Pulkus med., 7 kamb., 2 vonios, 
garaž., naujas šiid., platus sklyp. 
Marą. pk., $17.500.

Med., 3 but., labai platus sklyp.. 
garaž., atskiri šiid., Marą. parke. 
$19.700.

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

Liuksus apartm., neša $13.000 pa
jamų, Marąuette pk. $89,500.

Apartm. mūras, 20 but. supila 
apie $27.000 pajamų. Vertingas ir 
gražus objektas Marą. pk. $195.000.

Už $14,500 nupirkit tvarkingą šva
rų 7 kamb. namą. su garažu.

8 butai Marąuette pke. Gazo šil
dymas, ccramic vonios, daug prie
dų. Garažas. $28,500.

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

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

A. -f* A.
ZIGMUI BAKAIČIUI 

mirus, jo žmonai DR. ONAI BAKAITIENEI, dukteriai 
DALIAI, sūnui RIMUI ir svainiui KUN. DR. F. GU- 
RECKUI reiškiu gilią užuojautą ir drauge liūdžiu.

Genė Draugelienė

71 ir Talman. Mūr. 4 kamb. ir 2 
patalpos ofisams arba bizniams. Tik 
$16,600.

Prie 09 ir Campbell. Med. 1% a. 2
butai, 5 ir 4 kamb. $16,900.

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

Medinis 2 butai. ( Ir 4 kamb., pi
-us. $12.900.

VAINA REALTY
$617 W 7 Irt Street - RE 7-9515

MISCELLANEOUS

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

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 So. Ashland Avė., LA 3-87 <5
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

1259 S Mapletvood A v GI. 1-745C

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas -- Income Ta* 
Notariatas — Vertimai 

Apdraudę Agentūra 

BELL REALTY
4 B A C E V I Ci U S 

3455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
7 kamb. bungalow, centrai, gazu 

šildymas, 80 p. sklypas. 57 ir Maple- 
wood.

S butai ir krautuvės patalpa. $360 
pajamų per m6n, 51 ir Kedzie.

3 miegamųjų mūr. bungalow, 4 
metų. Brighton p-ke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St.______ CL 4-2390
4425 SO. WASHTENAW AVĖ. — 
2 butai po 4 kamb. Moderniška 
vonia. $14,250. Telef. — 247-4184 
arba AV 3-0”23.
APYL. LAWRENCE - DAMEN

3-JŲ BUTŲ NAMAS
38 p. sklypas, nuošali g-vS 
5-ių, 3-jų ir 2-jų kamb. butai. 
Medis ir mūras (jokių prasižengi
mų), puikiam stovy, pilnas rūsys, 
gazu karštu vand. apšild., 1% 
maš. garažas, šoninis įvažiavimas 
(mažas darželis kieme). Arti mo
kyklų, krautuvių ir susisiekimo.

Tik $20,900. Mokesčiai $275 
Mažas įmokė.iimas

NYE READTORS 
Skambinti — NE 1-9610

HELP WANTED — VYRAI
► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4

ALERT
AGGRESSIVE
INDIVIDUALS

After many frustrating market chan- 
ges, the securities and mutual fund 
Industries have found that, com- 
bined, they make a financdal packa- 
ge that is unbeatable!
These Industries have also found 
that represtentatives with no prior 
sales experience are doing a sub- 
stantial amount oi the business.
Our investment company is aggres- 
sively ejcpanding its financial Services 
in the Chicago area, and it needs 
a representative who is not average, 
who is not content with just maklng 
sales; but an individual concerned 
for the totai interests of hls cus- 
tomers, and concerned for his own 
Pinančiai future.
If you are this special individual, 
and you are interested in learning 
about the investment business and 
our commission schedule, oontact me 
for a confidentlal interview.

Joseph O’Neil, Dir. Marketing

ALL AMERICAN 
MANAGEMENT CORP.

Tel. 693-3341. Weekends 894-4765

HELP WANTED — VYRAI

APPLIANCE SERVICEMAN
Experienced: to Service washers; 
Experienced; to Service washerB, 
dryers, rangės, and refrigerators, 
etc. Excellent opportunity for de- 
pendable man. Good salary and 
benefits

TOWNHOUSE TV AND .. 
APPLIANCE

7243 W. Touhy Avė.
Tel. — 631-7436

Remkite tuoa biznierius, kurie
skelbiasi dienraštyje "Drauge”. 

EXCELLENT OPPORTUNITY 
Immediate Opening

RATE CLERK
Mušt Know Eastern Central, Central 

States And Middle West Tariffs 
Permanent Posltion

Phone Mr. Wright For App’t 
6 6 6 - 5 2 6 6

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlt

2457 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

STATOME NAUJUS NAMUS 
Ir

Atliekame įvairius pataiiymus
Petrauskas Builders, Ine. 

Tel. 585-5285

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir ai r condltionlng j 
naujus ir senus namus Stogų 
rtnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
kflmp.l

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SUEIT METAL 
4444 S. W estėm, Chicago 9, Ui.

Telefonas VI 7-3447.

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

#

Platinkite '‘Draugę”.
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
JI. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
» ♦♦♦♦♦♦ ♦ •

REAL ESTATE

Mielai kolegei DALIAI BAKAITYTEI, Studentų 
ateitininkų są-gos Centro valdybos narei, ir visai Ba
kaičių šeimai, jų brangiam tėveliui

A. + A.
ZIGMUI B A K A I Č I U I

mirus, gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Studentų ateitininkų sąjungos 
Centro valdyba

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 4» metus. 

Dengiame visų rūšių stogus Taiso
rne arba dedame naujus kaminus, ri- 
naa, nutekamuosius vamzdžius Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą—"tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. "visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kūrino laiku.

A. 4- A.ZIGMUI BAKAlŽui staigiai mirus, 

mielą ponią 0. BAKAITIENĘ, dukrą DALIA, sūnų RI
MA, švogerį KUN. DR. F. GURECKA, bei kitus gimi
nes ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
su jais liūdime.

Blažių ir Marcinkevičių šeimos

įSme/turį
RIGHMONO iįįj SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių ir vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
tlub. Nelaimes atveju, skambinkite 

OR 6-3134 arba GR 6-3353 
Sav. — Juozas (Joel Juraltis

Mūr. 2x5. Gage p. Garažas. Gazo 
šiid. $24,800.

Med. 6 kamb. 2 vonios, rūsys, ga
ražas. 72—Western. $14,500.

Med. 2x4. Rūsys. Priedo tuščias 
sklypas. M. p. $22,900.

Med. 5 kamb. 37 p. sklypas. 71 
ir Western. Tik $8,000.

Med. 2x5. Br. p. 3 mleg. kiekvie
nam. $16,500.

Mūr. 2x6. Butas rūsy. Naujai 
šiid. Naujas garažas. M p. $31,800.

Med. 1 (į a. 8 kamb. Rūsys. 71 — 
Campbell. $14,000.

Med. Ui a. 2 butai. M. p. Rūsys 
Gazo šiid. Garažas. $16.600.

KAIRYS REAL ESTATE
2943 West 59 Str., Tel. HE 6-5151 arba HE 6-5161

oooooooooooooooo^ooooooooooooo^oooooooo^ooooaooaoooac

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M L.S.
ALEX ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 W. Cermah, Cicero, III., Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Clceroje, Bertvyne, Rlveraide, La Grange Parke 
ir kituose vakarininose priemiesčiuose. Prašom užrakti i mūsų įstaigų 
Ir Išsirinkti iš katalogo.
>0000000000<x>00<»rwwvtx>0000000000000000000000<xx>00rw>ooo

A. -Į- A.
ZIGMUI BAKAIČIUI mirus, 

jo žmonai p. BAKAITIENEI ir šeimai reiškiame gi
lią užuojautą,

Joana ir Vytautas 
Dailidhai

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPRESS

MARQUETTE GIFT PARCEL ŠERY. 
2608 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 «9th St. Tel. WA 5-2787
$333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Ohl- 
cagos tiesiai į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Jvalrlų me. 
džlagų, ltal. lietpalčiu ir kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. te V. Žukauskai

6 kamb. mūr. •'Built-lns”, kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $21,600.

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

6 kamb. medinukas. 2 vonios. 
Gražiai remodeliuotas. Nauja šiluma 
gazu. 2 autom, garažas. Netoli mū
sų ištaigos. $12,400.

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

5 butų, 10 metų mūras. Atskiri 
šildymai gazu. Gražus namas, geros 
pajamos. 111-ta ir California Avė. 
$69,000.

9 butų, 1 metų liuksusinis mūras. 
Pajamų virš $18,000 per metus. Piet
vakarių priemiestyje. $129,000.

14 butų mūr. Visi išnuomuotl. 
Neaukštos nuomos. Pajamų virš 
$12,000 per metus. Marąuette pke. 
$83.000.

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

2 po 5 H kamb te 8 kamb. angliu
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marąuette pke. $52.000.

7 kamb. mūr bungalow. Gražiai Iš. 
taisytas, šiluma gazu. 2 auto mūr 
garažas Gage pke $21.000.

5 kamb. mūr. rezidencija. 1 H vo
nios šiluma gazu. Garažas. Platus 
sklypas Marąuette pke $16,600.

Skelbkitės “Drauge”.
NERIS REAL

6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

C H E M I S T S
MICIIROC'HEMIST

Inorganic La b 
LAB TECHNICIAN 

Praetlcul Ohenustry and Ner.lclng of 
Chemical Instruments 

Plea.se phoue me for infomuition ai
745-4807, or setui letter to

DON HAINES 
Research & Engineering

ZENITO RADIO
6001 W. Ddckens Street, 
Chicago, Illinois 60639 

OOOl W. mekens
Best Benefits Profit Sliarlug

EXCELLENT OPPORTUNITY
.... Immediate Opening

PRES SMA N
Work minutes from ideal fishing 
and hunting area. Fplding carton 
manufacturer needs printing and 
eutting pressman. Permanent year 
around employment. Leas than 
journeyman ąualifications considered. 
Ali company benefits. Call Personnel 
Mgr., Joe Diaz; A. C. 612-332-8411.

B. F. Nelson Mfg. Co.
401 Main Street N. E. 

Minneapolis, Minnesota 55413

HELP VVANTED — MOTERYS
RECEPTIONIST-GEN’L OFFICE
Witli ability to ty,pe and take light 
dlctation for interesting gen. Office 
work. Age open. Enioyable, madera, 
air cond. surroundlngs with kitehen, 
facilities for free luuches.

Call Mr. Brown for appt. 
CAPITOL LEASING CO.

UO S. Dearborn St. — DE 2-4952

HELP WANTK» — VYRAI

M Al NTENANCE 
M E C H A N I C

Experienced in machine tear-down 
and repair work.

Welding and light machining 
experience.

Electrical skilia helpful. 
Apply:

UNION CARBIDE CORP.
3250 So. Kedzie Tel. 254-2800 

Ask for Lou Loomis.
TOOL & CUTTER GRINDER 

Mušt be exper’d. Top wages for top 
man. Hospital plan, life insurance 
and other benefits. Phone —

E. W. Kopala or Otto Bartenan
AAA SAW & TOOL COMPANY 

1401 Washington-blvd. — 738-4100

ORDER P I C K E R S 
STOCKMEN 

PAINT FILLERS 
AND PACKERS

Steady employment. Paid holidaya. 
Paid vacations. Health and life In
surance. Excellent opportunity. 
We will train.
1330 S. Kilbourn Avė., Chicago, III.

Phone 762-7000 — Ext. 241 
Apply between 8:30 A M. - 4 P.M. 

An Eąual opportunity employer

HOUSEMEN
TO WASH WALLS AND 

DO GENERAL WORK
Salary 8300 A Month To Ntart

5 days a week; 8 A.M. to 4:30 p.M. 
Steady Work

5550 No. Kenmore Avenue
Corher of Kenmore & Bvyn Mawr 
The "L” is West. at Bryn Mawr Stop
Contaet Mgr. Mr. Michael Citllanau 
or Housokeeper Mrs. Georgia Įlydė

The Bryn Mawr A»p’t Notei
PHONE — LO 1-9160

W A N T E D

TOOL & DIE 
MAKERS

TOP WAGES — EXCELLENT 
COMPANY BENEFITS

BRUMMER SEAL DIVISION
BORG-WARNER CORP.
1320 MdKinley Avenue 

Chicago Heighte, Illinois 60411
An Eąual opportunity orpployer

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS

* SECURE YOUR FUTURE* *
REGISTERED NURSES NEEDED

39 bed hospital expanding to 83 beda. This is an opportunity 
for Registered Nurses to insure your Medical future. enjoy top 
pay and excellent fringe benefits.

GENERAL PRACTITIONERS
Excellent opportunity for young capable Physician serving 12,000 
population. Liberal Personnel Policies. Good schools and recreation 
facilities nearby, — Wrjte Administrator.

STANDISH COMMUNITY HOSPITAL 
805 W. Cedar St., STANDISH, Mich.
Phone Area Code 517 -- 846-7061

HEIJ* UANTEI) — VYRAI

2 ELECTRONIC TECHNICIANS 
1 MECHANICAL DRAFTSMAN

With 3 or niore yoars cxperkencc In induatry and deslre to teach, are 
nceded in one of knva’s expandlng vocational-technlcal schools. Appli- 
cant mušt he able to verify induątrial ejcperience. College or post-high 
schiool training desAirable but not necessary.

Contact W. KYLE

WESTERN IOWA TECH
222 S. FLOYD BLVD., SIOUX CITY, IOWA — Tel. (712)252-2707

PLASTICS ENGINEER
(Compression Molding)

POSITION REQUIRBS EKPERIENCE IN THE FOLL|OWING: 
Chemical composition and characteristlcs of molding ooutpounds- 
materials.
Modom taoilng methods and usea of new molding technlouea. 
Working knonlodge of inanufacturing methods.

If you have tho aborve reąuirements, we have an excollent onnortunitv 
Send resume of experience to: '*

GENERAL PRODUCTS CORPORATION
Subsidiary of Gulf & Weste r n Industries. Ine.

Union Springs, New York 13160
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

OUTSTANDING OPPORTUNITY !

THE McLEOD INFIRMARY
In Florence, South Carolina, offcra exceUent openings for 

nurse ANESTHETISTS,
MEDICAL TECHNOLOGIST, A.S.C.P.

Salaries open — algų 
registered nurses

Al! shifts. Good salaries plūs dtfferentials paid 330 bed hospital.
Apply in writtng to

* pirect01, 0< Nurse* or Administrator

Plea.se


Skautės nuleidus vėliavas jubiliejinėje stovykloje.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

» ",.................. .......—------------------------------------------------

* MISS LITHUANIA RINKIMAI

Hilton, Seventh Avė. ir 32nd 
St, New York, N. Y„ “Le Pe- 
tit Cafe” patalpose, nuo 6:00 v. 
vak. iki 7:30 vai. vak. įvyks 
Miss Lithuania susipažinimo 
kavutė. 9:30 vai. tame pačiame 
Viešbutyje, “Terrace Baliroom”

! salėje, bus jaunimo šokiai, ku
rių metu bus pirmieji kandi
dačių J Miss Lithuania rinki
mai. Apsirengimas kandidatei 

znėra nustatytas.

P.L.B. III-jo seimo komiteto 
Jaunimo Sekcija skelbia Miss 
Lithuania rinkimus. Laimėju
siai Miss Lithuania titulą lie
tuvaitei bus įteikta pereinamo- 
j1 Gintaro karūna ir $300 pini
ginė dovana. Antrą vietą lai
mėjusi gaus $100 dovaną ir tre- 
čį| — $50.

metų amžiaus ir netekėjusi. 
Kandidatės turi bent patenki
namai mokėti lietuvių kalbą. 
Kandidačių skaičius iš bet ku
rios vietovės, neribotas.

Kviečiame lietuvaites daly
vauti rinkiniuose iš kiekvienos 
vietovės.

Kandidatėmis gali būti kiek
viena Lietuvaitė (nežiūrint kur 
gimusi), ne jaunesnė kaip 18

Miss Lithuania rinkimų pro
grama yra sekanti:

Rugpiūčio 30 d., 1968 m.
(penktadienį), Hotel Statler

Kugp. 31 d. 8 v. vakare, Ho- 
tel Statler - Hilton N. Y. “Ter
race Baliroom” patalpose į- 
vyks iškilmingas Seimo ban
ketas - balius. Baliaus metu 
(vyks Miss Lithunia rinkimų fi
nalai bei karūnos ir premijų į- 

^eikimas. Jury komisijos spren
dimai yra galutiniai. Kandida- 

, tės dalyvauja su ilgom balinėm 
suknėm.

Kandidatės iki VIII. 25 regi
struojasi adresu: Mrs. J. Kiau
nė, 180 — 24 Grand Central 
'Parkvvay, Jamaica Estates 32, 
L. I„ New York. 11432. Tel.: 
OL 7-0350.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOMITETAS
minga mūsų jaunimo tautinei gy 
vybei išlaikyti.

III Tautinių Šokių Šventės 
Komitetas:

Dr. L. Kriaučeliūnas, pirmi
ninkas,

Nariai: Maria Rudienė, Vac
lovas Kleiza, Regina Kučienė, 
Vytautas Radžius, Julius Pakal- 
ka, Bruno Shotas, Jonas Zdanius, 
Jonas Paštukas, Dalia Tamošau- 
skaitė, Rūta Domarkaitė.

(Atkelta iš 4 *3sl.) 
si 16 bilietų buvo įteikta, nors 
skaudoje paskelbė, kad centro 
valdyba įsigijo bilietus repreze
ntacijos reikalams, kas supo
nuoja, jog pįrko.

Garbės svečių priėmimas buvo 
tik vienas: festivalio dieną 2 vai. 
po pietų amfiteatre, f šį priėmi
mą, kurį rengė Marija Rudienė 
savo lėšomis, buvo pakviesta vi
sa eilė garbingų asmenų, taip pat 
JT spauda: redaktoriai ir kiti žur
nalistai. Liepos 9 d. “Draugo” 
dienraštyje atspausdinta, kad “į 
svečių bei spaudos priėmimą dėl 
nesuprantamų priežasčių nebu
vo pakviesti kai kurių didžiųjų 
lietuvių dienraščių politiniai ir ki 
ti redaktoriai” prasilenkia su in
formacine tiesa. Dėl to komite
tas tegali paaiškinti tik tiek, kad 
jis tokios konferencijos nerengė. 
Tą konferenciją rengė Richard 
M. Nixono štabas Illinois valsty
bėje ir į ją pakvietė komiteto pir
mininką su ponia. Konferencijo
je iš lietuvių dar buvo matyti 
kaip tik abiejų dienraščių atsto
vai: Draugo — kun. dr. J. Pruns- 
kis ir Naujienų — A. Budreckas. 
Tarp kitko, toje konferencijoje 
kun. dr. J. Prunskis paklausė Ni- 
xonaitę, kas jas pakvietė atvykti 
į Chicagą. Viena iš Nixonaičių 
ątsakė: “Doctor Leonas, Chair- 
man of the Lithuanian Danee 
Festival Committee”.

III Tautinių šokių šventes pro 
gramos dalys, kalbėtojai, garbės 
svečiai ir visa šventės eiga buvo 
vienbalsiai komiteto narių priim 
t? ir nekeičiama. Komitetas šven 
tę rengė JAV ir Kanados Lietu
vių bendruomenių vardu.

Komitetas, darydamas šiuos pa 
aiškinimus, nenori kitų nuvertin 
ti, bet mano, kad mūsų visuome
nė, kuri entuziastingai rėmė šven 
tės darbus savo dalyvavimu ir 
aukomis, turi teisę žinoti faktus. 
Ypač nenori, kad būtų nuvertin
ti visi tautinių šokių vadovai, mo 
kytojai, šokėjai ir visi kiti šven
tėt rengimui dirbę asmenys, kai 
jų darbas sulyginamas su niekuo 
^neveikusių darbais. Šventė pavy
ko, ir komitetas mano, kad tai, 
kaip organizuotos Lietuvių ben
druomenės veikla, yra labai reikš

— Califomijos gubernatorius 
Kouald Reagan vakar respubli
konų partijos konvencijoje Mia- 
mi Beach, Fla, bandė savo pu
sėn patraukti Illinois valstijos 
respublikonų delegaciją. Reagan 
jau save laiko “alktyviu” res
publikonų kandidatu į prezi
dentus.

— Nedarbas. Mažiausiai ne
darbo apimtas kraštas laisvaja
me pasaulyje yra Japonija, o 
po jos eina Norvegija, V. Vo
kietija, Švedija, Olandija, Bri
tanija, Austrija, Italija, JAV- 
bės ir Kanada.

A. -Į- A.
ZIGMUI BAKAIČIUI mirus, 

jo šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią užuojau 
U- '

E. Tamošaitienė 
P. ir J. Kinderiai

A. + A.
ZIGMUI BAKAIČIUI mirus, 

jo žmoną ONĄ, dukrą DALIĄ, sūnų RIMĄ ir KUN. F. 
GURECKĄ nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Kavaliūnų šeima

Didžiojo skausmo valandoje

A + A
Inž. ZIGMUI ‘BAKAIČIUI mirus, 

p. BAKAITIENEI ir šeimai giliausią užuojautą reiš
kia

Žukauskų šeima
Cicero, Illnois

Pasaulio lietuvių...
(Atkelta iš 3 psl.)

gresą, įvykstantį š. m. spalio
26__27 d. Chicagoje. Šiame kon
grėsė bus sudaroma pasaulio lie 
>uvių katalikų vadovybė. No
rinčius informacijų, prašome ra 
syti šiuo adresu: 1610 S. 48th 
Court, Cicero, Illinois 60650, U. 
S.A.

Pop. Paulius VI nurodė š. m. 
bal. mėn. katalikams, kad “No
rint sėkmingai apaštalauti, ne
užtenka tik privačiai ir atsitik
tinai veikti, bet reikia veikti pla 
nngai ir organizuotai. Tik tuo 
budu tegalima pasiekti norimų

staiga mirus, jo ŽMONAI ir ŠEIMAI 
ir svainiui KUN. DR. F. GURECKUI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

GYLIAI, MINELGAI, 

ŽVIRŽDŽIAI. PAREIGIAI 

VARP2IAI IR RIMKAI

A. A.
STEFANIJAI BŪTĖNIENEI 

Lietuvoje mirus, jos sūnui VLADUI BŪTĖNUI ir šei

mai reiškiame gilią užuojautą.

Vitas ir Regina Kazlauskai

A. -|-A. INŽ. ZIGMUI BAKAIČIUI 
staiga mirus, jo žmonai ir šeimai ir svainiui KUN. 

DR. F. GURECKUI reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Gylai, Minelgai, žvirždžiai, 

Pareigiai, Vardžiai ir Rimkai

Mielam bičiuliui
A. -Į- A.

ZIGMUI BAKAIČIUI mirus, 
p. BAKAITIENEI ir ŠEIMAI reiškia gi
lią užuojautą

Dr. P. Sukuris

A. -j- A.
ZIGMUI BAKAIČIUI staiga mirus, 

jo žmonai ONAI, dukrai DALIAI, sūnui RIMUI ir ar
timiesiems reiškia gilią užuojautą

Severiną ir Rabijonas Valinskai, 
Jonas Kaunas, Rožė ir Jonas Tijūnai

____________________________________

JOHN TAMAŠUNAS
Gyveno 0231 So. Kolin Avė.

'Mirė rugp. 0 d., 1008, M vai. vak., sulaukę* 78 m amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kijo iš Panevėžio apskrities, Kvlklėnų pnrap., 

Pumpėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nubudime žmona Auna (Levicke), duktė 

I-eona Albm, žentas Eugene, anūkai Davld, John ir Janct, sūnus 
Jerry, Luneekj, niai-ti Sliirley, anūkai Dante 1 ii- Paul, gvogei-ka. 
Grace Lcviake, giminės Rukujzo šeimos ir kiti giminės, draugai Ir 
pažjstaml.

Priklausė Am. Liet. Piliečių įklubui, Joniškiečių Labdarybės 
ir Kultūros klubui ii- ūkininku dr-jai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos . Evans koplyč., 41845 So. VVesieni.
Ijiiidotuvės Įvyks šcštad., rugp, 10 d. iš koplyčios 8:15 vai. ryto 

bus atlydėtas j St. Mary, Star of the Šen. |uirup. bažnyčia, kurioje 
(vyks gedulingos pamaldos už velionius siela, Po pamaldų ims nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA, DUKTĖ, SŪNUS, MARTI, ŽENTAS IR 
ANŪKAI.

Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8000.

A. 4- A.
ANELE REPECKA

Gyveno 0328 s. Iraneisco Avė.
Mirė rugp. 0 d., 1808, 3 vai. popiet, sulaukus 70 m. amžiaus. 

Kilo iš Ukmergės apskrities. Kurkliu pnrap., Džiugių kalino.
Amerikoje Išgyveno 2 m.

Pasiliko dideUame nuliūdime duktė DomiteJa Jure mus, žentas 
Povilas, 3 anūkai: Kinu. Žiba ir Šarūnas, pusbrolis Juozas šiliuką, 
Lietuvoje liko sesuo, anūkai, pusseserės ii' kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas ]Hisai*votas Lackavvicz koplye., 2424 W. 00 St.

Laidotuves Įvyks sestad.. rugp. 10 d. Is koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėta ) švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už velionės stelą. Po pamaldų bus nu
lydėta 1 šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

gimines, draugus pažįstamus

Nuliūdę: DŪKTE, ANŪKAI ĮR KITI GIMINES, 

laidotuvių direktorius Iaekavviez ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

A. -f- A.
VERONIKA SERGELIS

ALESIŪNAITfi 
Gyveno 3429 S. Union Avė.
Mirė rugp. 5 d., 1968. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers dukterys: Helen Caprini, jos

vyras Charles, ir šeima; ir Peggy Tumas, jos vyras Joseph ir šeima; 
švogeris Jonas Laudanskis ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips 
tuanica Avė.

koplyčioje. 3307 S. Li-

Priklausė Tretininkų brolijai ir Maldos Apaštalavimo draugijai.
Laidotuvės įvyks penktad., rugp. 9 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 

bus atlydėta j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamus da 
lyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę sesers dukterys ir kiti giminės
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7- 3401
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A. + A. ANTHONY PECILONAS
Gyveno 72111 So. AVaslilcnnvv Aveniu*.
Mirė rugp. 0 d.. 11108, 8:25 vai. ryto, sulaukęs 74 m. amž.
Gimė Uetuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrilies, Vuduoklių pnrap., 

Dcbclkonių kaimo. Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdune žmona Murlliu (Prihodskylė): 

2 sūnūs: Alpimus,- ir Dr. issuiard, nuirti lx-tueia, 8 anūkai, gimi
naičiai: Antanas IMlkšonls, Jo žmona Salomėją, Idetnvoje broŪsir 
4 seserys su šeimomis.

Duv’o amžiiuis narys T. Jėzuitų rčinčlii dr-jos.
Kūnus pašarvotas Laekuvvlez koplye., 2424 W. 00th St. Lai

dotuvės Jvy-ks šeštad., rugp. III d. iš ko|>i.včlos » vai. ryUi ims al- 
lydėtas J švč. P. Marijos Gimimo |>arapijos bažnyčia, kurioje, (vyks 
gedulingos immaldos už v dienios sielą. Po pamaldų bus nulydėtus 
j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir |Miž|stumus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. Prašomo gėlių nesiųsti.

Nuliūdę: ŽMONA, SŪNŪS, MAUTI IK ANŪKAI.R
laidotuvių ilirekt. lackauicz ir Sūnūs. Tel. RIC 7-1213.

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parkiag Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARUUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

Tel. GR 6-2345-6 
Tel. TO 3-2108-09

aikšte automobiliams statyti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

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

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

GUŽAUSKŲ BEVERLT MILLS GELINY6IA
Gerlauaios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

Ir kitų papuošimų 
2488 Weet «Srd 8treet, Chleagc 

Telef. PB 8-8881 PB 8-0884

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON.

SAVININKO
SAINT CASIMIR

MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams zlanų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3 - 6338
Vienas blokas nno kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Laidotuvių Direktorių Aaoci&cljoa Nariai

STEPONAS 0. LACKAWIGZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublio 7-1218
2814 W. 28rd PLACE Tel. Vlrgloia 7-8872

4848 8. CAIAFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

Tel. LAlayette 8-8
ANTANAS M. PHILLIPS

•807 8. LnUANIOA AVK, TH. YArdj 7-S
POVILAS I. RIDIKAS

8864 8. HALSTED STREET Tel. YArda 7-1
LEONARDAS F. BUKAUSKAS

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodora 4-2228
Jurgis f? RUDMiN

8819 SO UTUANIGA AVĖ. Tel. Y Arde 7-1188 — 1189
VASAITIS — BUTKUS

1446 SO. 60th AVĖ., CICERO, DLL. TeL OLymplc 2-1008
LAWN FUNERAL HOME 

Sigmund J. Sutkus
1909 STATE BD- OAKl,AWN8 ILL.. Tol.
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Chicagos žinios

X Dr. K. Skrupskelis yra at
vykęs į 1968 metų A. S. S. sto
vyklą Dainavoje. Rugpiūčio 10 
d. jis skaitys paskaitą Nepri
klausomybės atkūrimo 50-čio 
proga.

X Rašytojo Putino minėjimas 
ruošiamas At-kų sendraugių s- 
gos stovyklos metu Dainavoje 
rugpiūčio 9 d. penktadienį. Da
lyvauja: K. Bradūnas, sės. Jur
gita, M. Pakalniškytė ir P. Za- 
ranka.

X Kunigas muzikas V. Bud-
reckas iš New Yorko atvyko į 
Chicagą muzikiniais reikalais; 
sustojo pas šv. Kryžiaus lietu- 
parapijos kleboną Edwardą 
Abromaitį, Amerikos Lietuvių 
kunigų vienybės centro pirmi
ninką. Svečias, lydimas kuni K. 
Juršėno, aplankė “Draugą”.

x Brolis Petras Ražinskas,
MIC, vienas seniausių Marijo
nų vienuolijos Amerikoje narių 
(83 metų amžiaus), šiom die
nom išvyko į Marianapolį daly
vauti trijų marijonų kunigų si
dabrinio jubiliejaus iškilmėse. 
Marianapolyje jis darbavosi 21 
metus.

x Rinktinių gėlių — jurginų
paroda įvyksta St. Balzeko kul
tūros muziejuje 4012 So. Ar
cher Avė. rugpiūčio 10 ir 11 
dienomis nuo 1 iki 4:30 vai. po 
Pietų. Ruošia Dahlia Grovers, 
globoja E. J. Mankus.

X Aukų “Draugui”, siųsdami 
prenumeratos mokestį ar atsi- 
teisdami už kitus dalykus, at
siuntė : Danielius Martinkus, 
Omaha, Nebr. — $4, Margaret 
Glodas, Worcester, Mass. — $2, 
P. Povilaitis, Evergreen Park, 
III. _  $2. Aukotojams “Drau
gas” nuoširdžiai dėkoja.

X Inž. Vytautas Kamantas, 
kuris jau keletą mėnesių dirba 
Chicagoj, šiomis dienomis per
kėlė iš Clevelando ir savo šei
mą. Dabartinis jo adresas: 17 
W. 722 69 Street, Westmont, 
III. 60559.

Dainavoje vykusiam LF bičiulių 
suvažiavime kalba prof. dr. Vyt. 
Vardys. Nuotr. J. Urbono

X J žolinės šventę, vykstan
čią šį sekmadienį ,tėvų marijo
nų seminarijoje, Clarendon 
Hills, iš Chicagos geriausia 
vykti 55 keliu ilki 83 kelio (kur 
nurodyta į Elmhurt North) ir 
važiuoti iki 63 gatvės (antrų 
šviesų), o ten pasukti kairėn, 
kur jau matyti seminarijos na
mai ir sodai.

X Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos Chicagos skyrius 
rugpiūčio 24 d. rengia Antano 
Olio 10 m. mirties sukakties 
akademiją su menine dalimi. 
Minėjimas bus Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Įėjimas veltui. 
Visi kviečiami dalyvauti, (pr.)

X PASKOLOS NAMŲ PIR
KIMUI daromos lengvais mėne
siniais išsimokėjimais ir priei
namais nuošimčiais.
Mutual Federal Savings, 2212 

West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

SEPTYNI POLICININKAI 
SUŽEISTI

Septyni policininkai praėjusio 
antradienio vakare buvo šūvių 
sužeisti bandant jiems išsklai
dyti akmenis mėtančius neg
rus 147-toje ir Leavitt gatvėse 
Harvey, Chicagos priemiestyje.

Septyni vyrai, keturi iš Dix- 
moor policijos būstinės ir trys 
iš Harvey, buvo šūvių sužeisti 
dviejų valandų bėgyje.

Policininkai nesunkiai sužeis
ti. Negrė moteris taip pat buvo 
sužeista, kilus siautėjimui, ku
ris kilo iš McKinley mokyklos 
kiemo, 147 str. ir Robey avė.

Pasalk policijos pranešimo, 
siautėjimas kilęs staiga, karš
čiui svilinant jų galvas (buvo 
apie 96 laip.)
LAIVYNO SLAUGE UŽPULTA 

O’HARE AERODROME
Antradienį O’Hare aerodro

me automobilių pastatymo aikš
tėje buvo užpulta moteris. Tai 
jau antras toks įvykis šią sa
vaitę.

Užpuolimo auka buvo lt. 
Kathleen Myers, laivyno slau
gė, 23 metų, 705 Sharon avė., 
Waukegan, III. Ji buvo užpulta 
vyriškio, kai priėjo prie savo 
automobilio. Bet slaugei pasise
kė pabėgti nuo užpuoliko, kai 
ji numetė jo akinius.

JUODIEJI PASAULIEČIAI 
RAGINA KINGĄ PASKELBTI 

ŠVENTUOJU
Juodųjų katalikų organizaci

ja Chicagoje antradienį pasiūlė 
kanonizuoti — paskelbti šven
tuoju — dr. Martyną Liuterį 

I Kingą, paskirti juodąjį vysku- 
i pą Chicagos arkivyskupijoje 
ir teigė, kad, girdi katalikų Baž 
nyčia Amerikoje “rasistinė ir 
abejinga”. (Gal paskiri asme- 

' nys — taip, bet visuotinei Baž
nyčiai rūpi visų žmonių — bal
tųjų, juodųjų, geltonųjų ir kt. 
— dvasiniai ir socialiniai reika
lai).

Joshua Alves, 38 metų, ,nau 
jai įkurtos Martin Luther King 
pasauliečių lygos pirmininkas, 
pasakė, kad tautinė organizaci
ja prašo, ikad juodieji kunigai 
būtų paskirti klebonais juodų
jų apylinkėse ir kad katalikų 
įstaigos juodųjų apylinkėse bū
tų tvarkomos juodųjų žmonių. 
Parapijų vardai turėtų bū
ti pakeisti juodųjų šventųjų var 
dais.

Bet Alves pripažino, kad šia
me krašte yra mažas nuošimtis 
juodųjų katalikų kunigų ir vie
nuolių.

— Beveik 3,000 .namų Melro- 
se Parke ir Elmhurst dalyse 
antradienio vakare beveik va
landą buvo be šviesos, kilus su
trikimui elektros stotyje.

— Siuvėjas, pašovęs Chica
goje plėšiką, nubaustas $22.50. 
Carl Dixon, 33 metų, pašovęs 
vieną iš trijų asmenų, antradie
nį buvo teisėjo Charles Horan 
nubaustas, kadangi siuvėjo gink 
las nebuvo registruotas.

— Herb Lyon, 49 metų, “Chi
cago Tribūne” Tower Ticker 
skyriaus vedėjas, rašęs žmonių 
aktualijomis, mirė antradienį 
Weiss Memorial ligoninėje. Sir
go vėžiu.

— Dvi moterys ir vyras antra 
dienį buvo sužeisti, kai devynių 
pėdų plieno gabalas nukrito ant 
automobilio Dearborn gatvėje, 
Chicagoje, iš 55-to aukšto First 
National Bank pastato, kuris 
dabar statomas.

— Už siuntinius (paketus) 
per paštą mokesčiai bus pakel
ti 10.5%, pradedant spalio 19 
dieną. Tai pašto departamento 
pareigūnas pasakė “Chicago 
Tribūne” laikraščiui antradienio 
vakare.

— Ponia Mary Pabis, 78 me
tų, našlė, gyvenanti 1649 N. 
Damen, antradienį smarkiai ap
degė, kai jos rūbai užsidegė.

■ - L
Detroito skautai. pasiruošę paraduoti Nuotr. R. Selenio

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
BALFO DIREKTORIŲ 

SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE
Balfo direktorių suvažiavi

mas įvyko liepos 6 d. Chicagoje. 
Posėdis įvyko Jaunimo centre. 
Jame įsiregistravo 23 direkto
riai arba jų įgaliotiniai. Be to, 
atvyko ir naujasis Balfo reika
lų vedėjas Ikun. Pr. Geisčiūnas. 
Pirmininkavo Dalia Bobelienė 
ir sekret. Alb. Dzirvonas.

Specialia malda, kurią pa
sakė kun. dr. F. Gureckas, bu
vo pagerbtas a. a. kun. L. Jan
kus, ilgametis Balfo reikalų ve
dėjas. Po to buvo perskaitytas 
pereito suvažiavimo Detroite 
protokolas, kuris buvo priimtas 
be pataisų.

Pranešimus padarė: Balfo 
Chicagos apskr. valdybos pirm. 
A. Gintneris apie šalpos darbus, 
jų vykdymą. Pasirodo, kad ru
dens vajai duoda iki $20,000, o 
įskaitant Vasario 16 gimnaziją 
ir kitas įstaigas, kasmet sudeda- 

i ma $30,000 šalpos reikalui. Kal- 
,bėjo Pažėra, apie Los Angeles 
veiklą, Spudienė — apie New 
Yorko, Klimas — bendrą at
skaitomybę ir kiti.

Buvo svarstyti trys pagrin
diniai klausimai: šalpos išplėti
mo, direktorių paskirstymo ir 
jubiliejinio seimo surengimo 
reikalai. Direktorių dauguma 
kalbėjo vienu ar kitu klausimu. 
Buvo platokai pasikalbėta ir iš
siaiškinta visi reikalai, kas tik 
lietė šalpos klausimus. Visi nu
tarimai buvo balsuojami ir pro
tokoluojami.

Nutarta: šalpą plėsti ir to
liau, kur tik gyvena lietuvių. 
Vadinasi, reikia visiems įsijung
ti į šalpos darbus ir savo auką 
atiduoti vargstančiam, kur jis 
bebūtų: Sibire, Lietuvoje, Len
kijoje ar kitur. Todėl prašyta, 
kad tokia Venezuela, Kanada, 
galėtų stipriau pajudėti ir savo 
šalpos darbą išplėsti. Amerika 
tą darbą jau dirba 25 metai. 
Tuo reikalu kalbėjo Kanados 
LB pirm. Rinkūnas.

Balsavimo korespondenciniu 
būdu nevartoti. Dažniau sušauk
ti direktorių pasitarimus. Esa
mus direktorius, skirtus ir rink
tus, paskirstyti po visą Ameri
ką atskiromis vietovėmis. Po il
gesnio pasisakymo ir planavi
mo, buvo surastas teisingas 
paskirstymas, prisilaikant LB 
apygardų ribų ir jų atstovų 
skaičiai. Taip ir buvo nutarta 
padaryti. Kitas direktorių posė

Taut. šokių šventę prisiminus. Šokėjos tariasi Nuotr. A. Gulhinsko

dis tą nutarimą ir projektą ga
lutinai patvirtins.

Balfas gimė Chicagoje prieš 
25 metus. Dabar ateina jo ju
biliejiniai metai. Tai sukanka 
kitų metų pavasarį — kovo mė 
nėšio vidury. Tai reikėtų pla
čiau ir iškilmingiau atžymėti. 
Buvo siūloma pagerbimo vietos: 
Clevelandas, Detroitas ir Chi- 
caga. Išsikalbėjus už ir prieš, 
buvo balsuojama. Chicaga gavo 
17 balsų. Du direktoriai susilai
kė ir vienas balsavo prieš. To
kiu būdu kitas Balfo seimas, 
kuris vadinasi jubiliejinis 25 
metų veiklai atžymėti, įvyks 
Chicagoje. Kiti organizaciniai 
svarstymai buvo vietinio pobū
džio. A. Gintneris

LF bičiulių suvažiavime Dainavoje kalba Vyt. Vaitiekūnas, sėdi — 
sekr. Nijolė Dumbrytė ir Vitalija Baleišytė. Pirmininkauja dr. P. Ki
sielius. Nuotr. J. Urbono

CICERIEČIAI
TEBEATOSTOGAUJA

Rodosi, kad atostogų metas 
eina prie pabaigos, tačiau ne vi
siems: yra toikių, kurie ir žie
mos metu atostogauja, pasiek
dami saulėtą Floridą ar sausą
ją Arizoną _  reumatikų išsva
jotą žiemos rojų.

Netaip seniai P. Dailidonia 
buvo išvylkęs į Phoenix, Arizona. 
Aplankęs saviškius, sugrįžo pa
tenkintas. P. P. Vyšniauskai 
atostogas praleido važinėdami; 
gražiais ir paprastais keliais 
padarė 3000 mylių. Nors Ame
rika gražus ir turtingas kraš
tas, pavažinėjęs surandi ir akut 
džiai gyvenančių žmonių. Vargą 
sunku išlyginti...

REMIA VALDA ADAMKŲ

Ciceriečiai stovi už Valdą 
Adamkų, kuris kandidatuoja 
trustistu į Sanitary Districtą. 
Atitinkamai jis buvo pagerbtas

ir jo garbei suruoštoje geguži
nėje (piknike) rugpiūčio 4 d. 
Suprantama, kad toks gabus 
vyras, kaip Adamlkus, jeigu bū
tų išrinktas, galėtų pravesti 
daugybę pagerinimų.

Toje pačioje gegužinėje buvo 
daug gerų bičiulių — senųjų ir 
naujųjų ateivių. Jų tarpe buvo 
ir Jurgis Breivė, JIB laborato
rijos vedėjas, iš atostogų sugrį
žęs sveikas, gyvas, gerai nusi
teikęs. Buvo Europoje, kur tvar 
kė prekybinius reikalus. Gera 
važinėti, kai turi gerą sūnų in
žinierių, kuris jį pavadavo.

KLUBAI GYVINS VEIKLA

Su šio mėnesio pabaiga ir

rugsėjo mėn. pradžia mūsų 
draugijos bei klubai pradės ruoš 
tis žiemos sezonui ir gyvins sa
vo veiklą. Tikimės, kad į mūsų 
organizacijas ateis ir jaunesnio 
prieauglio, nes daugelis senų 
narių paseno. Laukiame čia gi
musio jaunimo, ateivių.

Cicero D.

— O’Hare aerodromas (neto
li Chicagos) gavo dar vienuoli
ka kontrolierių. Dabar šis aero
dromas turės 82 orinio susisie
kimo kontrolierius. Padidintas 
kontrolierių skaičius, padidėjus 

į lėktuvų išskridimams ir atskri- 
dimams O’Hare aerodrome.

— Clinton Banies, 17 metų 
amžiaus, 7318 University avė., 
areštuotas sekmadienį savo tė
vų name ir kaltinamas nužudęs 
mokytoją Wildred Duggan. Ji 
buvo liepos 30 d. rasta nužu
dyta savo name, 7339 Universi
ty Avė.

RELIGINES IR TAUTINES 

PROBLEMAS SVARSTANT

VATIKANAS NEUŽLEIS ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOS 
RUSAMS

Bendrinės lietuvių studijų sa
vaitės metu Dainavoje buvo 
skaityta visa eilė paskaitų, ku
rios susilaukė didelio susidomė 
jimo ir sukėlė nemažą disku
sijų. Apie lietuvių stovyklų rei 
kšmę mūsų jaunimui kalbėjo 
seselė Igne, sės. Jurgita, kun. 
G. Kijauskas, SJ, ir Milda Len
kauskienė. Tiek simpoziume, 
tiek diskusijose buvo iškelta 
neabejotina tokių stovyklų rei 
kšmė.

Dr. J. Girnius, kalbėdamas 
tema “Lietuvių frontas šiandie
niniu žvilgsniu”, ryškino reika
lą Lietuvos valstybingum klau
simą spręsti savu lietuvišku pa 
žiūriu. Kaip Lietuvoje stengia
masi įskiepyti požiūrį, taip čia 
susidaro pavojus žvelgti tik a- 
merikonišku žvilgsniu.

RELIGINE PADĖTIS 
LIETUVOJE

Apie Bažnyčioje daromus pa
keitimus kalbėjo kun. G. Kijau
skas, SJ, išryškinęs pakeitimų 
prasmę ir pastebėdamas, kad 
nėra esminių pakeitimų, o tėra 
tik Bažnyčios išorinio rūbo pri
taikymas šiems laikams. Tema 
sukėlė karštų diskusijų, kas ro 
dė, kad žmonės Bažnyčios pasi
keitimams nėra abejingi. Apie 
religinę padėtį Lietuvoje kalbė
jo dr. J. Vaišnora, MIC, fak
tais ir skaičiais nušviesdamas 
sunkią katalikų ir kunigų pa
dėtį ir herojiškas jų pastangas 
išlaikyti tikėjimą, kas nėra len 
gva, kai komunistinėj sistemoj 
kunigas yra laikomas raupsuo
tuoju. Prelegentas, atsakyda
mas į klausimus, pareiškė, kad 
bent dabar nėra pavojaus, kad 
Vatikanas užleistų Šv. Kazimie

Kam reikia sudaužyta auto ištiesinti ar nuda
žyti — kreipkitės į H A L L. Jis greit ir gerai pa
daro. Įsitikinkite.

Kam reikia pataisyti automatinę transmisiją, 
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.

Mūsų garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir 
drįstame pasiskelbti. Reikalui esant duodame kitą mašiną.

PAŽANGA, 2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663

H I G H R A T E S

4.75s

per annum
on regular savings

per annum 
on investment bonus

5.25

Savings Insured to $15,000.00
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

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

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS RADIO 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 1

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Liepo

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK„ 6211 S. Western. PR 8-S87S

Vedėjas — J. LIEPONIS

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

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

, ro kolegiją Sovietų Rusijos dva 
I sininkams, tačiau to labai Mas- 
fkva norėtų. Taip pat prelegentas 
pažymėjo, kad kiekviena kelio- 

i nė į Lietuvą, o ypač kunigo, yra 
bolševikų išnaudojama savo si
stemai bei režimui stiprint.
AR GALIMI PASIKEITIMAI^ 

SOVIETUI RUSIJOJE
Dr. Vyt. Vardys visus sudtf 

mino savo svarstymais, ar ga
limi pasikeitimai Sovietų Ru
sijoje. Pasiremdamas eile mok
os sėAczr[ewBST ftfuooą ttąuiiuiis 
vietų socialinę padėtį, prelegen 
tas tikrino, kad pats gyveni
mas verčia komunistus eiti libe 

’ralėjimo linkme, tačiau valdan 
čioji partija stengiasi išsilaiky
ti. Prelegentas citavo eilę moką 
slininkų, kurių dalis didesnio pa 
sikeitimo Sovietų Rusijoje ti
kisi apie 1970 metus.

“JIE GYVI” VAIZDELIS
Rugpiūčio 2 dieną vyko LF 

bičiulių pasitarimai Į Laisvę 
fondo lietuvių kultūrai ugdyti 
ir kitais reikalais, dalyvaujant 
apie 70 bičiulių. 4

Vakare įvyko partizanų mi
nėjimas, kuris pradėtas šv. Mi- 
šiomis, procesija ir baigtas V. 
Kavaliūno vaizdeliu “Jie gyvi”, 
kurį atliko Clevelando Vaidilos 
teatro nariai.

Šv. Mišių metu prasmingą 
pamokslą pasakė kun. Kijaus
kas, SJ, o prie Kryžiaus gilų 

1 žodį J. Brazaitis. *
—L. Augštys.

— šeimos planavimo žygiai 
Indijoje. Vykdant vyriausybės 
numatytus šeimos planavimo 
žygius, Indijoje ligi šiol jau 
buvo sterilizuoti 4,300,000 as
menų.

V




