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Nusikaitimų
skaičius

auga
Washington. — Federalinis ty 

rimų biuras (FBI) Washingtone 
rugp. 26 d. paskelbė, kad nusi
kaltimų skaičius JAV-se 1967 m., 
palyginus su 1966 m., pakilo 16 
proc. Tai ypatingai ryšku sunkių 
jų nusikaltimų srity.

J. Edgar Hoover, FBI direkto
rius nurodė, kad nusikaltimų 
augimas ryškus visose krašto vai 
stijose ar geografinėse srityse. Nu 
sikaltimai didžiuosiuose miestuo 
se pakilo 17 proc., užmiesčių sri
tyse — 16 proc., gi kaimo vieto
vėse — 12 proc.

89 proc. daugiau nusikaltimų 
per 7 metus

Hooverio paskelbtais duomenį 
mis, sunkiųjų nusikaltimų skai
čius 1960-1967 m. tarpsnyje, tai
gi, per septyneris metus pakilo

E Hoover, FBI vadovas, paskel
bęs duomenis apie nusikaltimų skai
čiaus augimą JAV-se

89 proc. Tuo tarpu gyventojų 
skaičius tame laikotarpy pakilo 
10 proc. Tai pats būdingiausias 
bruožas. 1967 m. krašte buvo į- 
vykdyta 3,800,000 stambiųjų nu
sikaltimų.

Šaunamieji ginklai vyrauja
1967 metais JAV-se buvo nu

šauta 7,600 gyventojų, dar 
4,400 žmonių žuvo, juos sumu
šus, subadžius peiliais. Pagal da
bar paskelbtus duomenis, 1967 
m. šaunamieji ginkali buvo pa
naudoti 63 proc. nužudymų at
vejų. 1967 m. krašte nužudyti 76 
policininkai, 19 daugiau kaip 
1966 m.

Kiek reiškia įstatymai, kuriais 
varžomas ginklų įsigijimas bei pa 
naudojimas, gali liudyti tokie duo 
menys: New Yorke, New Jersey, 
Rhode Island ir Mass. valstijose, 
kur ginklai varžomi, nužudymų 
šaunamais ginklais skaičius sie
kė tarp 34.1 proc. ir 39.9 proc. 
Tačiau Texaš valstijoje, kurioje 
neveikia ginklų priežiūros įstaty
mas, 1967 metais nužudyta 5,- 
104 gyventojai ir jų tarpe 70 
proc. žuvo panaudojus šauna
muosius ginklus. N. Yorko vaist. 
pernai nužudyta 4,835 gyven
tojai.

J. Kennedienė, viešėjusi Lon 
done, atskrido i JAV.

Tarpt. Amfiteatro pastatas Chicagoje — esant nepaprastoms apsaugos 
priemonėms, čia šiandien renkamas demokratų partijos prezidenHnio
kandidatas.

A. Dubček, sovietų viešai apkal
tintas "išdavimu”, dalyvavo pasi
tarimuose su Kremliaus vadais 
Maskvoje.

Sovietų daliniai — 
daugumoje

Kiti rytų bloko daliniai 
simboliniai

tik

VIENA. — Diplomatiniai 
sluoksniai Vienoje vakar prane
šė, kad Čekoslovakiją okupuo
jant daugiausia dalyvavo sovie
tų daliniai. Kitų kraštų daliniai 
— nežymūs ar net simboliniai. 
Su visai negausiais daliniais da
lyvavo vengrai ir bulgarai. Nors 
okupacijai buvę skirta 200.000 
karių, tačiau šiuo metu kraš
te esąs mažesnis skaičius — 
kiti laikomi už krašto sienų.
Kariniai daliniai ties V. Vokie

tijos siena
PRAHA. — Paskutinėmis ži

niomis, sovietų ir kitų rytų blo
ko kraštų kariniai daliniai pa
judėję į Vak. Vokietijos pasie
nį. Galimas dalykas, ten bū
siančios įrengtos dalinių įgulos. 
Šiuo metu niekas negali pasa
kyti, kiek tų dalinių įsikurs į- 
gulose ir kiek laiko jie liks Če
koslovakijoje. Šiuo požiūriu Mas 
kva patenkinta, nes patenkintas 
jos ilgą laiką keltas reikalavi
mas "apsaugoti” sieną su vak. 
vokiečiais.

NEW YORK. — NYT žinio
mis, gen. Jan šejna, š. m. vasa
rio mėn. pasitraukęs į JAV, už
vakar pareiškė išvykęs iš kraš
to, jam nesėkmingai įspėjus par 
tijos vadą A. Dubčeką dėl gali
mo ginkluoto spaudimo iš so
vietų pusės.

Jo pasitraukimo metu Pra
hos spauda generolą puolė or
ganizavus perversmą buvusio 
prezidento ir partijos vado, No- 
votno naudai.

Rūpestis nusikaltimais jaunimo 
tarpe

Hoover pareiškė susirūpinimą 
ypatingai nusikaltimais jaunimo 
tarpe. Čia nusikaltimų skaičius 
yra dvigubai didesnis, palyginus 
su jaunųjų gyventojų skaičiaus 
padidėjimu 1960-1967 m. tars
nyje. Nusikaltimai jaunimo tar
pe ypač ryškūs didžiuosiuose mie 
tuose. Hovever pasiūlė vykdyti 
platesnę socialinę programą ir 
griežčiau naudotis įstatymais.

PRAHOJE TEBĖRA ĮTEMPTA PADĖTIS
Po pasitarimų Maskvoje: gyventojai reikalauja pranešti apie su sovietais pasiektą 
susitarimą — Į gyventojus kalbėjo prez. Svoboda ir A. Dubček — Stambios Mask
vos klaidos.

Čekoslovakijos sostinės gy
ventojai vakar triukšmingai 
sveikino iš Maskvos grįžusius 
krašto vadus: prezidentą L. 
Svobodą, Aleksandrą Dubčeką 
ir kitus. Keturias dienas Mask
voje vykus Kremliaus vyrų ir 
Prahos partijos prezidiumo po
litikams, pasiektas susitarimas. 
Jo aiškus turinys tebus žinomas 
tik vėliau ir gal... niekuomet. 
Būtų klaida manyti, kad čekų 
bei slovakų politikai atsivežė iš 
Maskvos pilnutinį laimėjimą. 
Abi pusės statė griežtus reika
lavimus ir abi sutiko padaryti 
nuolaidų. Busitarimas laikyti
nas kompromisine išeitimi.

Kariai išvyks "palaipsniui”
Sovietų Tass agentūra vakar 

trumpai tepaskelbė: pasitarimai 
vykę “atviroje ir draugiškoje 
dvasioje”, Pačių čekoslovakų 
žiniomis, sovietai tik dalinai su
tiko su kietu Prahos politikų 
reikalavimu atitraukti sovietų 
bei kitus karinius dalinius. Jie 
išvyksią, bet... palaipsniui. Ma
noma, kad bent “laikinai” kraš
te pasiliks 100.000 sovietų ka
rių.

Priešo šarvuočiai Prahoje

Demokratai posėdžiauja
Demokratai skilimo ženkle
CHICAGA. — Vakar, antrą

ją demokratų suvažiavimo die
ną, vyko karšti ginčai dėl pas
kirų delegacijų sudėties. Ta
čiau, svarbiausia, buvo svars
tomas demokratų rinkiminės 
programos — “platformos” klau 
simas. Čia susidūrė dvi demo
kratų srovės: JAV vyriausybės 
politikos Vietnamo kare šali
ninkai ir tie, kurie reikalauja 
labiau pabrėžti taikos klausimą 
bei sustabdyti amerikiečių ori
nius puolimus.

Pagal komisijos, 110 narių, 
pateiktą ir priimtą projektą, 
programos daly dėl Vietnamo 
karo iškeltas prez. Johnsono 
vyriausybės i eikalavimas: bom
bardavimai Š. Vietname sustab
domi, tik sulaukus atitinkamo 
mosto iš Hanojaus.

Šiandien va kare laukiama pre 
zidentinio kandidato rinkimų, 
Ryt laukiama į suvažiavimą at
vykstant senatoriui E. Kenne- 
džiui.

Negrų vadas, dr. Kingo įpė
dinis, R. Abernathy pareiškė: 
atėjęs metas demokratams no
minuoti negrą prezidento ar 
bent viceprezidento pareigoms. 
Jis pareiškė, kad juodieji boi
kotuosią lapkričio 5 d. rinki
mus, jei demokratai priimsią 
programą, nepriimtiną negrų 
kovingiesiems sluoksniams. Jis 
tikisi, kad jam bus leista tar

pti žodį Chicagos suvažiavimo.

Praha turėjo sumokėti bran
gią kainą. Dubčekas su Svobo
da tariama, sutikę grąžinti 
spaudos cenzūrą bei varžyti ne
komunistinių grupių veiklą. Iš 
esmės, tai Bratislavoje, rugpjū
čio 3 d. pasiekti sprendimai. 
Tačiau... Dubčekui, buvusiam 
suimtam, leista toliau eiti parti
jos vado pareigas. Tai ir kelia 
gyventojų pasitenkinimą, nes 
Dubček — laisvėjimo krašte 
vykdytojas, net simboliu virtęs.

Šarvuoti priešo daliniai pasi- 
traukėį Iš strateginių Prahos 
vietų j sostinės priemiesčius. 
Gyventojai kiek atsikvėpė. Prieš 
juos — neaiški ateitis ir viltis 
kad laisvei dar nėra atėjęs ga
las. Gyventojų laikysena oku
panto atžvilgiu ir priešo nesu
gebėjimas rasti “kvislingų” val- 

! džiai sudaryti, vra reikšmingi, 
džiuginą, viltingi reiškiniai.

Svoboda kalbėjo apie pasieki
mus, ramino

PRAHA. — Vakar rytą, 5,25 
vai. Hradčano pily buvo iškelta 
tautinė vėliava — tai reiškė, 
kad į kraštą grįžo prezidentas
L. Svoboda su kitais delegaci-

Susidūrimai su jaunimu — 
bippiais

Naktį į antradienį Chicagoje 
vyko didesnio masto susidūri
mai su keliais tūkstančiais hip- 
pių — jie nenorėjo apleisti par
ką, po draudžiamo 11 vai. va
karo laiko ir demonstravo gat
vėse. "Kovtse” su policija buvo 
suimta apie 60 asmenų, gi poli
cijai panaudojus lazdas bei aša
rines dujas, nukentėjo 12 vie
tos bei kitų miestų spaudos at
stovų bei fotografų. Laikraš
čiai dėl to pareiškė protestus 
miesto merui R. Daley ir poli
cijos viršininkui Conlisk.

13.000 JAV karinių dalinių
ir taut. gvardijos vyrų, įsikū
rę ties Chiraga, pasiruošę veik
ti, įvykus riaušėms ar kitiems 
neramumams.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 28 d.: šv. Augus

tinas, šv. Adelinda, Liukas, Tar- 
vilė.

Rugpiūčio 29 d.: šv. Eutimas, 
šv. Sabina, Gaudas, Tautgaila.

ORAS

Oro b’uras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, atvėsusio oro tąsa, 
temp. sieks 70 1. F., ryt — kiek 
šilčiau.

Saulė teka 6:12, leidžias 7:32.

jos nariais. Apie grįžimą pas
kelbė ir pogrindžio radijo siųs
tuvai. Vėl suskambėjo bažny
čių varpai, sugaudė įmonių si
renos, auto mašinų trimitai. Dar 
prieš tai sovietiniai šarvuočiai 
paąitraukė nuo Prahos tiltų, 

j partijos prezidiumo rūmų ir ki
tų strateginių vietų. Jie vistiek 
pasiliko užmiestyje. Panašus 
okupanto šarvuočių jėgų judė
jimas vyko ir kituose krašto 
^liestuose.

Prez. Svoboda pirmasis per 
radiją kreipėsi į Čekoslovakijos 
gyventojus. Jis pareiškė, kad 
sovietų ir kiti kariniai daliniai 
“palaipsniui” apleis kraštą. Jis 
ramino, kad laisvėjimo kryptis 
būsianti vedama ir ateity. Ta
čiau prezidento žodžiai visai ne
galėjo įtikinti, nes apie smulkų 
susitarimo turinį nepranešta.

Tiesa, Svoboda minėjo, kad 
daliniai būsią atitraukti “jei leis 
sąlygos”. Č:a ir kyla klausimas: 
kaip suprasti sąlygas? Kada 
jos bus tinkamos sovietams?

Susitarimas turės būti 
patvirtintas

| Prezidentas Svoboda ir vė
liau kalbėjęs Dubček teigė, kad 
sovietai yra padarę nuolaidų. 
Maskvos susitarimas šiandien 
svarstomas Čekoslovakijos ko
munistų partijos centro komi
teto. Jis turi būti patvirtintas 
ir komiteto ir krašto parlamen
to. Tik patvirtinus, jis galėsiąs 
būti laikomas oficialia piivalo
ma politikos dalimi.

Krašto vadai nurodo, kad 
dabartinėje sąlygose susitari
mas esąs tinkamiausias. Teigia
ma, kad Dubčeką nugabenus 
pasitarimams į Kremlių ir jam 
vėl grįžtant vadovauti partijai, 
jau tai reiškia Maskvos pralai
mėjimą, gi Prahos sėkmę.

Gyventojai klausia: kas 
pasiekta?

Vakar tūkstančiai Prahos gy 
ventojų nužygiavo prie parla
mento rūmų. Jie teiravosi: kas 
pasiekta Maskvoje, kada kraš
tą apleis okupanto daliniai?

Maskvos didžiulės klaidos ir 
neapskaičiavimai

MASKVA. — Politiniai ste
bėtojai reiškia nuomonę, kad 
sovietai, pradžioje A. Dubčeką 
bei kitus vadus viešai išvadinę 
“išdavikais”, vėliau juos suėmę, 
su jais taręsi ir sutikę, kad 
jie ir toliau vadovautų partijai 
bei vyriausybei, bus įsisąmoninę 
padarę stambias klaidas.

Pirmoji jų — buvęs Maskvos 
įsitikinimas, kad ji Čekoslova
kijoje nesusidurs su stambesniu 
pasipriešinimu ir kad ji galė
sianti pasauliui pranešti: žiū
rėkite, mus sutinka kaip išlais
vintojus...

Antra, jie buvo tikri, kad per 
dieną, kitą jiems pavyks su
daryti iškamšinę, Maskvos įsa
kymų klausančią, vyriausybę ir 
šioji būtų pajėgi pati valdyti 
kraštą. Tai neįvyko ir Maskva 
pasijuto nepaprastai nemalo
niai, jau visai nekalbant apie 
pasaulio viešosios nuomonės pa
smerkimo bei protestų bangą 
ir augantį skilimą pačių ko
munistų partijų tarpe.

PARYŽIUS. — Tūkstančiai 
sostinės darbininkų pirmadienį 
buvo paskelbę 5 minučių solida
rumo su Čekoslovakija ir pro
testo prieš invaziją, streiką.

Čekoslovakijos gyventojai degina 
sovietų vėliavą

Žuvo 86 čekoslovakai
PRAHA. — Pagal slaptųjų 

Prahos radijo siųstuvų žinias, 
nuo okupacijos pradžios Čeko
slovakijoje žuvo 86 krašto gy
ventojai. Šiuo metu padėtis Pra 
hoje kiek aprimusi. A. Dubče
kas, grįžęs į sostinę, kreipėsi 
per radiją į gyventojus, kvies
damas laikytis ramiai bei tvar
kingai. Tačiau vidinė įtampa nė
ra atslūgusi.

Daug kas klausia ir tai pas
tebi radijo siųstuvų pranešėjai, 
kokia bus pačių gyventojų lai
kysena, jei jie įžiūrės laisvėji 
mo reformų mažėjimą ar net 
nykimą? Klausimas: ar parti 
ja galės visai atsižadėti prieš 
kelius mėnesius jos “veiksmų 
programoje” numatytų žygių 
krašto laisvių srityje?

Prez. Johnsonui 60 m. 
amžiaus

AUSTIN, Texas. — Preziden
tas Johnsonas vakar paminėjo 
60 metų amžiaus sukaktį. Ne
buvo žinių, kuriuo būdu prezi
dentas mano atšvęsti gimimo 
dieną. Demokratų suvažiavime 
Chicagoje buvo laukta prezi
dento atvykstant jei ne antra
dienį, tai trečiadienį, šiandien, 
kada numatoma išrinkti prezi
dentinį kandidatą.

Trys ištikimieji pasiliko 
Maskvoje

MASKVA. — Į Prahą sugrį
žus Svobodai, Dubčekui, Černi- 
kui, Smrkovskiui ir kitiems, ra
dijo siųstuvų sugrįžusiųjų tar
pe nebuvo, paminėtos trys pa
vardės tų, kurie Maskvos in
vazijos dienomis buvo laikomi 
sovietų politikos šalininkais. 
Tai slovakų komunistų vadas 
V. Bilak, Drahomir Kolder ir 
Alois Indra. Prahoje buvo ži
nių, kad sovietai reikalavo šiem 
trim patikrinti neliečiamybės 
teisę. Ateitis parodys, ar jiems 
bus pavesti kokie nors uždavi
niai. Tėra aišku, kad Dubčekui 
vadovaujant partijai, Maskvos 
ištikimieji negalės vaidinti žy
mesnio vaidmens.

Čekoslovakijos jaunimas su tautinėmis vėliavomis Prahos gatvėse

TRUMPAI

JAV vyriausybė 
protestuoja

Sovietų kariai įsiveržė į JAV 
diplomato butą

WASHINGTON. — JAV vy
riausybė žodžiu protestavo prieš 
tris sovietų karių išsišokimus 
prieš JAV diplomatus bei pačią 
ambasadą Prahoje. Esą, karių 
buvę šaudoma į orą, auto maši
na važiavus JAV kariniam at- 
tache, trys kariai buvo įsiver
žę į ambasados sodą.

Žodiniai protestai pareikšti 
sovietų ambasadoriui Washing- 
tone, sovietų užsienio reikalų 
ministeriui Maskvoje ir sovietų 
ambasadoriui Praboje.

H. Wilson prieš
sankcijas Maskvai
Pasisako už rytų - vakarų 

santykių atlydį
LONDONAS. — Parlamento 

žemųjų rūmų posėdyje kalbė
jęs, britų min. pirmininkas H. 
Wilson pasisakė prieš ūkinių 
bei kultūrinių sankcijų panau
dojimą Sovietų Sąjungos at
žvilgiu.

Jo nuomone, sovetams įvyk
džius Čekoslovakijos okupaciją, 
pirmasis vykdytinas uždavinys, 
tai — NATO išlaikymas. Tuo 
pačiu metu, pasak Wilsono, ten
ka pasauly siekti rytų - vakarų 
santykių atlydžio, gerėjimo.

Jo nuomone, Čekoslovakijos 
įvykiai nereiškia komunistinio 
ir nekomunistinio pasaulio su
sidūrimo. Čia esąs klausimas: 
ar vienas komu). įsi inis kraštas 
galįs primesti savo sistemą ki
tam kraštui.

Rumunai prieš sovietų 
kaltinimus

BUKAREŠTAS. — Preziden
tas ir partijos vadas N. Ceau- 
sescu šiomis dienomis Jugos
lavijos - Rumunijos pasienyje 
buvo susitikęs su prezidentu 
Tito. Vėliau Ceausescu kalbėjo
si su sovietų ambasadorium Ba
sovu. Manoma, kad Maskvos 
įgaliotinis rumunui įteikęs įspė
jimą.
• Maskva Rumuniją buvo ap
kaitinusi: šioji talkininkavusi 
"kontrrevoliuciniam judėjimui” 
Čekoslovakijoje. Nuvykęs į kal
nų miestą Brasov, Rumunijos 
prezidentas — reikalavo Pra
hoje atstatyti teisėtą vyriau
sybę, atmetė Maskvos kaltini
mus.

Vietname vyko kovos ties 
neutraliąja zona ir Saigono sri
tyje. Manoma, kad priešas te- 
besiruošia Saigono puolimui. 
Pranešama apie pagyvėjusius 
JAV aviacijos veiksmus — jie 
vyksta tarp šiaurės ir pietų sri
čių.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTLNINKIŲ-KŲ RAMOVE

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 
TĖVYNĖS DIENAI

Švenčiame kartu L.S. sąjungos 
isikūrimo ir savo Nepriklausomy 
bės atstatymo 50-tąją sukaktį. Tė 
vynės dieną ypatingai skiriame 
Lietuvos, mūsų tėvų žemės, lais
vei ir nepriklausomybei paminė
ti.

Ją tinkamai paminėsime, per
galvodami sekančius klausimus: 
Kodėl Lietuva yra mūsų tėvynė? 
Kodėl mes turime stengtis jai tar 
nauti? Kaip geriausiai savo tėvy
nei galime pasitarnauti?

Kodėl Lietuva yra mūsų tėvy
nė? Lietuva yra žemė, iš kurios 
mūsų tėvai atvyko į svetimus kra 
štus. Atvykdami jie atsivežė sa
vo kalbą, būdą, papročius, kultū
rą, kraują. Tą atsivežtą turtą tė
vai mums perduoda, kartais gal 
ir mums ne visai suprantamu bū 
du: namų aplinka, nuotaika, tra
dicijomis, gyvu žodžiu, savo pa
vyzdžiu. Dažnai tai perduoda per 
savaitgalio mokyklas, ir, mūsų at 
veju, per dalyvavimą Lietuvių 
skautų sąjūdyje.

Atsakymas į antrą klausimą — 
kodėl turime stengtis tarnauti 
Lietuvai, išplaukia iš pir
mojo. Jei Lietuva yra mūsų tė
vų, o tuo pačiu ir mūsų žemė, tai 
nuosekliai mes turime jai ir tar
nauti.

Trečias klausimas — kaip nuo 
sekliai galime savo Tėvynei pasi 
tarnauti? Tam yra daugybė įvai

STOVYKLA ATLANTO 
RAJONE

Atlanto rajono jaunesnieji sk- 
tai ir sk-tės sėkmingai stovykla
vo Kennebunk Port, Maine, pas 
lietuvius tėvus pranciškonus. Sto 
vykia vyko rugpiūčio 18-25 d. 
Stovykloje dalyvavo daugiau 80 
paukštyčių, vilkiukų ir vadovų.

LIETUVIAI ĮDOMIOJE 
KELIONĖJE

“Cross Canada Adventure” — 
šiuo vardu pradėta rugpiūčio 9
d. per Kanadą traukiniu kelio
nė, suorganizuota Kanados tauti
nių skautų grupių konferencijos, 
kuri apjungia lietuvius, estus, lat 
vius, lenkus, ukrainiečius ir ven 
grūs. Kelionė užtruks apie 12 d., 
įskaitant keturių dienų stovyklą 
Kanados vakarų kalnuose. Kelio 
nę finansuoja Kanados vyriausy
bė. Bendrame tautinių grupių 
junginyje-kelionėje dalyvauja ir 
lietuvių skautų skiltis.

SUGRĮŽO IŠ EUROPOS

Keturias savaites keliavę po 
Europą, šiomis dienomis Chica- 
gon grįžo LS brolijos jūrų skau
tų skyriaus vedėjas v.j.s. Bronius 
Juodelis su žmona Gražina. Ap
lankę penketą Europos kraštų 
grįžo Chicagon su maloniais ato 
stogų įspūdžiais ir dideliu Chica 
gos skautų pasiilgimu. Skautinin 
kui Juodeliui grįžus, Algimanto 
laivo jūrų skautai tikisi pagyvėji
mo savo skautiškoje veikloje. 
“Gero vėjo!” — šauniesiems jū
rų skautams ir jų vadovams nau
jąjį veiklos sezoną pradedant.

LOS ANGELES ASS 
STOVYKLA

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Los Angeles skyriaus stovykla į- 
vyks darbo dienos savaitgalio me 
tu LSS stovyklavietėje. Visi ASS 
nariai kviečiami registruotis pas 
s. fil. Valentiną Varną, 2307 Ly- 
ric Avė., Los Angeles, Calif. 900- 
27, telef. 213-662-2611, kuris su
teiks reikalingas informacijas.

rių kelių, o šiuo kartu noriu pa
brėžti keturis būdus, kuriais mes 
galime geriausiai savo pareigą 
Tėvynei atlikti:

1. Būdami pilnutiniais skau
tais — LSS nariais: sąžiningai 
atlikdami skautiškas pareigas, 
kruopščiai pildydami skautų įsta 
tus ir gyvendami pagal skautų į- 
sakymus, mes išpildysime savo 
skautiškas pareigas, tarp jų ir pa 
reigą tėvynei.

2. Skleisdami Lietuvos vardą ■ 
ir bylą svetimųjų tarpe ir kur ki-, 
tur, jei ne per skautiškus subu
vimus, dalyvavimą tarptautiniuo 
se sąskrydžiuose, stovyklose, džia 
mborėse, sueigose, mes galime pa 
skleisti Lietuvos vardą.

3. Uoliai priklausydami Lietu 
vių bendruomenei: per priklauso 
mumą savo bendruomenei, gali
me pilnutiniai išreikšti priklau
somumą lietuvių tautai ir teisin
gai atlikti mūsų tautinius užda
vinius.

4. Visur ir visada, žodžiais ir 
darbais išreikšti savo lietuvišku
mą.

Tada tik mes būsime pilnai į- 
vykdę mūsų šūkio antrą dalį “Tė 
vynei” ir pilnai pagerbę Lietu
vos bei mūsų Sąjungos auksinę 
Sukaktį.

v.s. Neverauskas
Australijos Rajono Vadas

WORCESTERIO SKAUTŲ 
VEIKLA

Vyr. skaučių Šatrijos Raganų 
būrelis rugsėjo 7 d. 7 v. Maironio 
Parke rengia vakarienę su pro
grama ir šokiais.

Programoje vyr. skaučių ir 
skautų vyčių šešetukas Aidai, va 
dovaujamas ps. D. Domantienės.

Šokiams gros naujas skautų vy
čių orkestras, susidedantis iš R. 
Marcinkevičiaus, E. Markevi
čiaus ir A. Pridotko.

Rugsėjo 28 d. 2 v. p.p. Worces- 
terio Akademikų skautų skyrius 
rengia metinę šventę Maironio 
Parke, Shrewsbury, Mass. Tuo pa 
čiu metu ten įvyks Atlanto rajo
no pakraščio akademikų skautų- 
čių ir filisterių suvažiavimas.

Pagrindinę paskaitą skaitys fil. 
s. Manta utas iš New Haven, 
Conn.

Vakare 7:30 įvyks didžiulis 
koncertas. Programą išpildys iš 
Clevelando atvykęs Vyrų Okte
tas, vad. R. Babicko. Po koncer
to užkandžiai ir šokiai.

Rugsėjo 18 d. 6:30 p.p. prie 
Worcesterio miesto salės įvyks 
Worcesterio Lietuviškųjų organi 
zacijų tarybos rengiamas jauni
mo festivalis. Čia amerikietiška 
visuomenė bus supažindinta su 
Lietuvos praeitimi, kalba, menu 
ir gintaro išdirbiniais.

Programoje skautų-čių tauti
nių šokių grupė, vad. v. si. Z. Šer 
mukšnio ir vyr. skaučių ir skautų 
vyčių šešetukas Aidai, vad. ps. 
D. Domantienės.

Festivalį praves skautai-ės, aka 
demikai, vadovaujami t. n. ps.D. 
Marcinkevičiūtės, fil. v.s. P. Mo
lio, senj. ps. R. Jakubausko, pade
dant kitų lietuviškų organizaci
jų nariams.

ATLANTO RAJONO SKAUTU 
SPORTO ŠVENTĖ

Gražiame Maironio Parke, 
Shrewsbury, Mass. prie pat Wor- 
cesterio birželio 22-23 d. įvykusio 
je rajono skautų-čių sporto šven 
tėję dalyvavo skautai ir vilkiukai 
iš Bostono, Brocktono, Kenne- 
bunkport, Providence, Hartfor

S DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. rugpiūčio 28 d.

Atlanto rajono jaunesniųjų skautų-čių stovyklos, vykstančios.’ Kenne- 
bunk Port, Maine, vadovybė. Iš kairės — v, si. Kazys Matonis, ps. 
Gilanda Matonienė, si. Nijolė Bazikaitė, s. Ramutė Lora, ps. La ma 
Kfliulienė, ps. Romas Jakubauskas, v.sl. Dana Eikinienė ir psl. Nijolė 
Baškytė. Nuotr. C. Kiliulio

do, New Yorko ir Worcesterio ir 
sesių komandos iš Bostono, Eli- 
zabeto, Hartfordo ir Worcesterio. 
Šventė sutraukė beveik 150 spor
tininkų, o taip pat labai daug 
svečių, kurie praleido savaitgalį 
kartu su skautišku jaunimu.

Suvažiavusius sveikino šven
tės rengėjai, Worcesterio Nevė
žio tunto tuntininkas v.s. P. Mo
lis, Skautų tėvų kom. pirm. J. 
Palubeckas, Maironio Parko vice 
pirm. J. Pipiras, rajono vadeivės 
atstovė ps. G. Aleksandravičienė 
ir rajono vadeivos įgaliotinis s. 
J. Raškys, kuris baigdamas svei
kinimus oficialiai atidarė 13-ją 
skautų-čių sporto šventę. 

Rungtynių rezultatai:

Vilkiukų 6-8 m. amžiaus gru
pėje: 100 pėdų bėgimas: I v. A. 
Šimkus — Bostonas, II v. A. Klei
nas — Bostonas ir III v. V. ,Šar- 
kauskas — Worcesteris.

Šokime į tolį: I. v. — A. Šim
kus — Bostonas, II v. V. Šarkaus 
kas — Worcesteris ir III v. P. 
Aleksandravičius — Hartfordas.

Vilkiukų 8-12 m. amžiaus gru 
pėje: 100 pėdų bėgimas: I v. A. 
Gineitis — Bostonas, II v. A. Šar 
kauskas — Worcesteris ir III v. 
V. Zenkus — Worcesteris.

200 pėdų bėgimas: I v. A. Gi
neitis — Bostonas, II v. A. Šar- 
kauskas — Worcesteris ir III v. 
R. Naikelis — Worcesteris ir IV 
v. P. Šilbajoris — New Yorkas.

Šokime į tolį: I v. V. Čepkaus- 
kas — Brocktonas, II v. A. Šar- 
kauskas — Worcesteris ir III v. 
A. Gineitis — Bostonas.

I vietą laimėjo Bostono vilkiu
kai, II v. Worcesterio, III v. Hart
fordo ir V v. — New Yorko, IV 
v. Brocktono.

Jaunučiai lengvoje atletikoje:
100 pėdų bėgime: I v. V. Šai- 

mininkas — Hart., II v. I. Šai- 
mininkas — Hart. ir III v. V. 
Svirskis ■— Brocktono.

200 pėdų bėgime: I v. V. Šairni- 
ninkas — Hart., II v. V. Svirs
kis — Brock., III v. I. Jakutis — 
Bost.

Rutulio stūmime: I v. G. Paš- 
kauskas — Prov., II v. A. Klima
vičius — Worc., III v. M. Zen
kus — Worc.

Šokime į tolį: I v. V. Šaiminin- 
kas — Hart., II v. A. Klimavi
čius — Worc., III v. I. Šaiminin- 
kas — Hart.

Plaukime: 1 v. M. Zenkus — 
Worc., II v. A. Žiaugra — Bost., 
III v. A. Monkus — Brock.

Estafetėje: I v. Hartfordo ko
manda, II v. Bostono komanda.

Jaunių lengvoji atletika:
100 pėdų bėgime: I v. R. Šilba

joris N. Y., II v. R. Slusnys — 
Worc., III v. I. Dlugauskas — 
Hart.

200 pėdų bėgime: I v. R. Šil
bajoris N.Y., II v. R. Slusnys — 
Worc., III v. A. Raskys — Hart.

Atlanto raj. jaun. skautų-skaučių stovykloje stovyklaują Bostono vil
kiukai ir skautai su savo vadove ps. P. Kalvaitiene. Nuotr. C. Kiliulio

Rutulio stūmime: I v. R. Slus
nys — Worc., II v. R. Zdanys — 
Hart., III v. V. Gorodeckas - 
Worc.

Šokime į tolį: I v. A. Raskys — 
Hart., II v. K. Juška — Worc., 
III v. V. Gorodeckas — Worc.

Plaukime: I v. M. Zenkus — 
Worc., II v. A. Ziaugra — Bost.

Estafetėje: I v. Hartfordo ko
manda, II v. Bostono komanda.

Stalo tenisas — jaunučiai. I v. 
Hartfordas, II v. Providence, III 
v. Brocktonas ir Bostonas.

Stalo tenisas — senjorai. I v. 
Bostonas, II v. Hartfordas, III v. 
Worcesteris.

Jaunučių krepšinis. I v. Wor- 
cesteris, II v. Bostonas, III v. 
Brocktonas ir Hartfordas.
Jaunių krepšinis. I v. Worceste- 

ris, II v. Hartfordas, II v. Bosto
nas ir Brocktonas.

Senjorų krepšinis. I v. Worces 
teris, II v. Kennebunkport, III v. 
Bostonas ir New Yorkas.

Tinklinis — jaunių. I v. Hart 
fordas, II v. Worcesteris, III v. 
Bostonas.

Tinklinis — senjorų. I v. - 
Kennebunkport, II v. New Yor
kas, III v. Bostonas ir Worceste- 
ris.

Daugiausia taškų surinko 
Worcesterįo skautų vienetas 63,5 
t. ir jam teko Raj. sės. pereina- 
ji taurė iki sekančios sporto šven 
tės. Antrą vietą laimėjo Hartfor
do vienetas, surinkęs 57,5 taškų, 
trečią vietą Bostono vienetas, su
rinkęs 26,5 tš., ketvirtą vietą Ken 
nebunkport vienetas, surinkęs 15 
tš.
Lengvoji atletika — skautės:

Jaunučių grupėje 50 jardų bė
gime: I v. L. Zdanytė — Hart., 
II v. G. Treinytė — Bost., III v. 
D. Kleinaitė — Bost.

Jaunučių grupėje ,— 100 j. bė
gime: I v. L. Zdanytė — Hart.,
II v. R. Jurkevičiūtė — Hart., III 
v. G. Treinytė — Bost.

Jaunutės — estafetėje: I v. - 
Hartfordo komanda, II v. — Bos
tono komanda.

Šokime į tolį: I v. E. Palube- 
ckaitė — Worc., II v. L. Zdany
tė — Hart.

Jaunės 50 j. bėgime: Iv. — B. 
Zdanytė — Hart., II v. D. Matu
levičiūtė — Worc., III v. D. 
Kliučinskaitė — Worc.

Jaunės 100 j. bėgime: I v. D. 
Matulevičiūtė — Worc., II v. B. 
Zdanytė — Hart., III v. D. Kliu
činskaitė — Vore.

Jaunės estafetėje: I v. Hartfor
do komanda, II v. Worcesterio ko 
manda, III v. Elizabeto koman
da.

Plaukime: 1 v. B. Statkutė — 
Worc., II v. L. Zdanytė — Hart.,
III v. A. Meilutė — Eliz.

Stalo tenise: I v. Hartfordo se
sės, II v. Bostono sesės.

Tinklinis. I v. Hartfordo se

sės, II v. Worcesterio sesės, 111 v.) 
Elizabeto sesės.

Daugiausia taškų surinko: 
Hartfordo sesių komanda — 51 j 
t. ir jai teko Rajono sesių pareina! 
moji taurė iki sekančios sporto t 
šventės. Antrą vietą laimėjo YVor! 
eesterio sesių vienetas, surinkęs 
22 t., trečią vietą Bostono viene-| 
tas surinkęs 10 t. ir ketvirtą vie
tą Elizabeto vienetas, surinkęs 7 
taškus.

Pirmas vietas laimėjusiems bu 
vo įteiktos taurės su specialiu 
skautų sporto šventės pažymėji
mu. Taures ir pažymėjimus lai
mėtojams įteikė v.s. P. Molis, ps. 
A. Glodas ir ps. R. Jakubauskas. 
Rajono pereinamąją taurę sesių 
komandai įteikė rajono vadeivė 
s. L. Milukienė, o brolių koman
dai rajono vadeivos įgaliotinis s. 
J. Raškys.

Šeštadienio vakare bendromis 
Worcesterio brolių ir sesių jėgo
mis buvo pravestas Joninių lau
žas su programa. Čia pirmą kartą 
pasirodė vyr. skaučių ir skautų 
vyčių šešetukas Aidai, kurie sa
vo skautiškomis ir kitomis daino 
mis žavėjo klausytojus. Tautinių 
šokių grupė, vad. si. Z. Šermukš
nio, gražiai pašoko keletą tauti
nių šokių, kuriems akordeonu 
pritarė psl. E. Meilus.

Sekmadienį šventė buvo už
baigta dovanų įteikimu. Į skau- 
tus-tes sportininkus ir svečius ke
letą žodžių tarė Maironio Parko 
vicepirm. J. Pipiras, Skautų tė
vų kom. pirm. J. Palubeckas, ra-: 
jono vadeivė s. L. Milukienė, ra
jono vadeivos įgal. s. J. Raškys. 
Sporto šventę uždarė Nevėžio 
tunto tuntininkas v. s. P. Molis, 
padėkodamas visiems už nuošir
džią paramą.

Sporto šventė praėjo labai gra
žiai, šiemet sutraukė dar dides
nį skautų ir skaučių būrį. Ši gra
ži tradicija tapusi šventė yra nuo 
pelnas vadovų įdedamo darbo į 
ją ir gražaus mūsų skautiško ben 
dradarbiavimo vaisius.

IO9į — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
KRANK ZAPOLIS

3208% West 05tb Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4330

Rezid. Tel. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

4KUŠE1UJ4 IR MOTERŲ I-IGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą,
jei neatsiliepia, skambinti HTJ 8-3222

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak.. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076.

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

Rez. *241 W«st 66tli PIaee 
Tel.: REpubllc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-Člos Ir California

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal susltar 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tei. WAlbrook 5-3048

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

Tol 695-0588 — Eigin 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0 
antr., penktad. I—5 treč ir SeSt. tik
susltar un.

Ofiso — HE 4-6758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. P
Ligoniai priimami pagal ausi tarimą
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrtetas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51»t Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai. pagal susi tarimą: Pirm., antr
-B irKetv 2—6, 7—9 vai. Penkt. 2- 

šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Ros. PR 8-6060
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYB® — NERVU IR 

EMOCINES IJGOS 
CRAWPORD MEDICAL BLOG 

6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0878
0R. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų Ilgos 
6182 So Kodzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: M1 3-0001
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SĮiMlalviM akušerija It moterų ligos 
2454 VVcst 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

šeštad. 18—S vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namq — rez. PRospeet 8-0081
DR. JANINA JAKŠEVIMUS

J O K Š A
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS
2656 Weet 68rd Street 

Pirmad., antrad. ketvirt tr penkt. 
nuo 12 Iki 8 v. ir nuo 6 iki 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 7 lat Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 8 iki 9 v. v.: 
šešt nuo 9 iki 12 vai.: arba susi
tarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 West 68rd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381
DR. F. Y. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 YVeet 59th Street 

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

Tel. ofiso ir Kuto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Ski 4 popiet.

penkt 
ir nuo 

nuo

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KtrniKTO IR vaikų ligų 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VPcstern Avenue 

Pirmad., ai»trad., ketvirt. ir 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir 
8 — 8 vai. vakare. Trečlad.
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1138 
_________ Re*. tel. 230-2010__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 YVeet 71m Street 
Telefonas HEmlock 6-8545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

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

antrad. lr penkt. 1—4 vai.
_______ Prlimlnčja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos

2454 West 71M Street 
(71-os lr Campbell Avė. kampas)

Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v v 
šeštad > v. r. — 2 v. popiet

* Redakcija dirba kasdien 5
g;30 _  4:30, šeštadieniais 3
8:30 — 12:00.

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

AR8OOIATE OFTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT
3424 W. S3nl St, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius I. 
“oontact lensee”.

Valandos pagal susitarimą. 
Uždaryta trečiadieniais.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 025-7607 

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

Išskyrus trečlad.lėni

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzie Avenue

Vai.,
Vai.,

pirmad. antrad.. ketvirtad. U 
pirmad., antrad., ketvirtad. tr

penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDUOS LIGOS 

2745 YVest 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 tr 
nuo 6-8 v. v ; penkt. nuo 9 iki 11 v. 
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubllc 7-2200

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ 

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

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

Rezid. telef, PR 9-6730
DR. ALDONA ŠIMKUS^

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS 

15542 So. Cicero, Oak Foreat, III 
Kabineto tel. 687 2020 

Namu tel. 830-1071
_ _____ Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Adresas; 4255 W. 68rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovehilI 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 ,
Intr2 R*poPn^ ‘V^VlkVV
ir vakarais pagai šusterimą P P

DR. P. STRIMAITIS
G,IDYTOJAS IR CHIRURGAS

Pr»ktUta ir chirurgu. Ofisas 2750 W. 71st sSS*
v , , Telefonas 925-8296 
Valandos: 2-8 v. v penktad. io-13

o . v rak. šeštad 1-4 karo. Sekmad. ir trečlad. uidj,^
Rezid. tei. YVĄ ą,g0B9

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURPAo

PUzu.2652 W 59th Sk. 
Ofiso vai P???pect »-taaa

penkt. nuo 2 iki /"ėal Trea- *•v. v. šeštad 9 7 . lr nuo • Iki 8laiku pagal sįaitertoa, kitu

Of. tel. HE 4-2123. Namu <

ŪR. V. TUMASO
CHIRųrGa 
2454 West 71st Str

Va?inll2n!J: «k s,
_ Trečlad, ir

__ GRovehilI
DR. A. VALIS-LABi
GYDYTOJAS IR CHlRi 
8PEOIALYBft AKUŠERI 

ligosV.lnn,,2524 WeSt 69th Stl 
Valandos: i iki i t j ik,

Šeštadieniais 1 iki z 
Trečiadieniais

T2; PRospeet 6
DR. ONA VAŠK
_______ <VA6KAS
-jYDYTOJa IR CH

Va, a®4* So. Alhani
Vai.: pirm., antrad. kė 
vak., penkt. ir šfiS+ka6 ir kitu lamS tS|d

PR 6-6446, ,
DR F. c. WIN

gydytojas ir c
3107 West 71ą 

Vak: 2 iki 4 v. n n 
- Troč tr šeštad. p agi

su ai tarimą.

Ofiso tel. 767-2141. ]

DR. PETRAS
GYDYTOJAS ir i 

6449 So. Pala,
Vai pirmad.. antrad..
^Uenii.'į^r'v4



Bendruomenes pagrindas —

LIETUVIŠKOJI ŠEIMA

Šeima yra viena iš kelių pa
grindinių civilizacijos institu
cijų, be kurių nebūtų visuo
menės. Siaurąja prasme šei
mą sudaro vyras, žmona, vai
kai ir kartu gyvenantieji jų 
irtimieji. Šeimą kuria vyras 
ir moteris, sueidami bendrai 
gyventi ir tai ne trumpam, bet 
visam laikui, amžinai. Nor
maliomis aplinkybėmis šeima 
sunyksta tik su vieno iš jos 
kūrėjų mirtimi.

Meilė suteikia šeimai darną, 
ritmą ir yra didžiausia jung
tis. Faktiškai meilė yra šei
mos kūrėjas; bažnyčia ir val
stybė šeimą tik laimina, įtei
sina, globoja. Taigi meilė yra 
kertinis akmuo, ant kurio sta
tomas šeimos rūmas. “Meilė — 
tai visos būtybės poskrydis, 
kurs visą ją neša į kitą bū
tybę, kad su ja pasidalintų vi
somis savo giliosiomis galio
mis, kad ją apjuostų, apimtų 
visa savo sąnarių jėga, kad ją 
persunktų visais asmenį suda
rančiais turtais — kūnu, šir
dimi, dvasia” (P. Melinel.

Meilė nėra vien tik biologi
nė žmonių dauginimosi prie
monė; žmonių dauginimasis 
gali vykti ir be meilės. Iš mei
lės prasideda naujas žmogus. 
Jis yra ne vien tėvų, bet ir 
daugelio anksčiau gyvenusiu 
protėvių — kartų išdava. Tai
gi tiek anksčiau gyvenę, tiek 
dabar gyveną, yra atsakingi 
ne tik už save, bet ir už kitus.

Šeima yra socialinė apraiš
ka, reikalinga ne tik vyro ir 
moters meilės, bet ir didelio 
atsidėjimo. šeimos pareigos 
ir vyro — žmonos auka yra 
kur kas didesnė už malonu
mus, kuriuos šeima teikia. Už- 
tat Kūrėjo planuos*' iš seniau
sių laikų numatyta šeima ge
riau įprasmina gyvenimą už 
v’engungystę: kai kas bando 
ją statyti aukščiau net už ce
libatą,

šeimos nekuria (viengun
giais lieka) dažniausia vyrai 
ir moterys, nenorį turėti gy
venimo sunkumų, nenori ki
tiems aukotis, auginti vaikus, 
iš kurių apčiuopiamesnės ma
terialinės naudos retai kas su
laukia. Vaikų auginimas pa
reikalauja daug nemigo nak- 
čių. ilgos nepaliaujamos glo
bos, pagaliau, daug materiali
nių išlaidų. Toji globa bei pa
rama nėra trumpalaikė; tę
siasi maždaug 25 metus. Pa
imkime dėmesin gausesnes šei
mas: rūpestis ir išlaidos kele
tą kartų padidės — ju užteks 
visam gyvenimui. Tokiam il
gam šeimos planui šeima netu- 
vi būti atsitiktinė, bet nuola
tinė, pastovi, monogamiška.

*
Altruizmas — kitų gerove 

rūpinimasis — yra bene svar
biausias tėvų požymis. Blogas 
tėvas ir bloga motina, kurie 
tik save žiūri. Vyras, kuris 
savo uždarbį smuklėje ar kur 
kitur palieka, neteikiąs savo 
šeimai pragyvenimo kaštų, ar 
moteris, tik save žiūrinti, už
miršdama savo vyrui ar vai
kams ir arbatos puodelį sušil
dyti, negali sudaryti darnios 
šeimos.

Šeimos paskirtis ne tik fi
ziškai pratęsti žmoniją, bet ir 
ją, per savo vaikus, auklėti, 
įtaigoti. Gyvybės davimas dar 
ne viskas. Vaikai turi gauti iš 
tėvų ne tik materialinį, bet 
ir dvasinį palikimą. Kad ir

kaip svarbi materialinė pusė, 
dvasinis auklėjimas bei rūpes
tis dar didesnis.

Kad ir paaugę, bet daj- ne
su brendę vaikai turi laikytis 
tėvų valios. Tėvai tam tikrą 
laiką ne tik kalba už savo vai
kus, bet ir už juos atlieka ka' 
kuriuos darbus; net teisiškai 
už jų veiksmus atsako. Taigi 
vaikai turi reikšti savo tėvams 
meilę, dėkingumą. Tačiau vi
są laiką vaikai nėra tėvų nuo
savybė. Gamtoje — gyvių pa
saulyje jau taip sutvarkyta, 
kad tėvai palieka vaikus. Kai 
kurie gyviai net fiziškai už
gauna savo vaikus, kad jie 
paliktų tėvus ir eitų sau. Tr 
žmonių vaikai po tam tikro 
laiko tampa subrendę, gyvena 
sau, kuria naujas šeimas. Gi 
kiekviena šeima yra savaran
kiškas vienetas, nepriklausąs 
nuo kito.

*
Tvirtos plytos, gera riša

moji medžiaga — tvirtas mū
ras. Šeima yra ir mūsų lietu
viškosios bendruomenės pati 
pagrindinė sudedamoji ląstelė. 
Darni, dora, pastovi, prasmin
ga, vaikus auginanti šeima — 
lietuviškosios bendruomenės 
palaima.

Dauguma lietuvių išeivių šei
mų yra jei ne pavyzdingos, tai 
bent neblogai, pakenčiamai 
tvarkomos. Išsiskyrimų skai
čius, iš tėvynės atvežta lietu
viškai krikščioniška tradicija, 
yra mažesnis kaip kitose tau
tose. Blogiau, kad ir čia mes, 
kaip ir kitose srityse, vejamės 
kitataučius.

Dar senojoje Tėvynėje mū
sų tėvų — motinų didžiausias 
rūpestis buvo išmokyti sūnus 
gero ūkininkavimo ar amato, 
dukteris paruošti geromis šei
mininkėmis, nagingomis mote
rimis. Išeivijoje ši praktika 
klek pasikeitė, bet ne iš esmės. 
Džiugu, kad lietuviai išeiviai 
aiškiai pirmauja kitų tautų 
tarpe siekdami savo vaikams 
mokslo ir tai aukštojo, šian
dieną, po daugelį kartų įvy
kusių gėrybių nuvertinimo jau 
pakankamai aišku, kad moks
las yra pastovesnis dalykas 
už pinigą ar kurią kitą mate- 
rialinš vertybę. Tiesa, pinigas 
padeda ir mokslą atsiekti, ta
čiau jis nėra tikslas, o tik prie
monė. Dabar sūnui ar dukrai 
aukščiausia tėvų skirta dalis 
yra aukštojo mokslo diplomas. 
Reikia džiaugtis, kad daugelis 
mūsų tėvų, kad ir patys nebū- ’ 
darni daugiau mokyti, šį tiks
lą labai gerai supranta, kad 
netenka jų šviesti ar raginti. 
Pagarbos vertas tėvas ar mo
teris, sunkiai dirbdami, dažnai 
naktimis karštyje vargdami, 
sutaupo lėšas tam, kad galėtų 
savo vaiką “į žmones išleisti : 
“Kitiems pasiek garbės pilis!” 
(Ad. Mickevičius).

Tvirtos lietuviškos visuome
nės pagrindas yra lietuviška 
šeima. Negali tapti kitos tau
tos nariu, kaip kad esi gimęs. 
Lietuviu reikia gimti, Apsi
sprendimas yra didelis daly
kas, bet ne viskas, nes negali 
prigimties — gimimo tam tik
roje tautoje fakto pakeisti. 
Taigi visomis mūsų tautiečių 
rankomis sveikintinas jauni
mas, lietuviškas šeimas ku
riąs. Duok, Dieve, kad tokio 
jaunimo ir lietuviškų šeimų 
kuo daugiau būtų! b. b.

Spaudoj ir gyvenime

RELIGIJOS GAJUMAS SOVIETIJOJE
Kartais Sovietų spauda ir neno

rėdama iškelia faktus, kurie iš vie
nos pusės vaizdžiai parodo komu
nistinę prievartą, iš kitos — tikin
čiųjų atsparumą. Taip “Pravda" 
1968 m. balandžio mėn. 18 d. nu
meryje rašo, kad Vologodsko rajo
ne dabar tėra tik 17 bažnyčių 
(cerkvių), gi 1917 metais ten jų 
buvo apie 800

Ar šventovių skaičius sumažėjo 
todėl, kad žmonės atsitraukė nuo 
religijos? Į tai netiesioginį atsaky

mą randame tame pat ‘‘Pravdos” 
numeryje,kur sakoma: “Sektų va
dai galėjo padidinti savo įtaką. Re
ligijos negalima laikyti nekenks
minga mūsų laikais. Ji neiškvepia 
paskutinio kvapo, kaip kai kurie 
tiki, bet kažkaip turi palinkimą pe
reiti į ataką“.

Šventovių skaičiaus sumažinimas 
tėra tik Sovietų policinės prievar
tos padarinys, nepaisant piliečių 
įsitikinimo ir noro.

J. Žvilb.

BENDRUOMENES IR VLIKO SANTYKIAI
PLB seimas ir pagrindinių veiksnių santvarka

Prieš Pasaulio Lietuvių bend
ruomenės seimą kyla naujų min 
čių veiklos pertvarkymo atžvil
giu. Tai yra gerai, nes kalbama 
tik apie gyvą organizaciją. Ir kai 
ba apie ją gyvi nariai, kuriems

menės veiklą ir uždavinių eilę.
Bet jos mėginimas įjungti j Vil
ką tebestų tik JAV LB, o juk čia 
politiniai veiksniai turi savo ke
lius, savo veiklos metodus, savo 
informacinius šaltinius ir galimy 
biių ribotumą. Ar būtų iš tokio 
susijungimo naudos Vlikui, kai 
ten įeitų politika nesidomį LB 
atstovai, ar būtų naudos LB, kai 
ji virstų partija, tai nesunku at
sakyti. Bet dar lengviau atsakyti, 
kad mūsų politinė veikla nuo to 
nepasikeistų, nes ji priklauso nuo 
daugelio politinių situacijų, o lie 
tuvybės išlaikymo veikla tikrai 
susilpnėtų, nes veiklieji b-nės as
menys būtų išstatyti politinėn a- 
renon. O lietuvybės išlaikymas 
(tiksliau dinamiška forma: ugdy 
mas, red.) yra toks svarbus už
davinys, kad dėl jo yra verta au
koti ir savo geriausias visuomeni 
nes bei kultūrines pajėgas, dėl jo 
reiktų ton veiklon įjungti ir kū
rybiškiausius išeivijos protus. Jei 
išnyks teigiamas nusistatymas lie 
tuvybės atžvilgiu, sumenkęs ir ko 
va už laisvę.

Laisvinimo darbas negali 
bendruomenei nerūpėti. Bet ir po 
litinį darbą dirbantieji juk savai 
me priklauso bendruomenei, o 
bendruomenė jų veiklai sudaro 
stipresnę atsparą. Užtat bendruo 
menės nereiktų pajungti (nė į- 
jungti) jokiam politiniam viene
tui — nei Vlikui, nei Altui.

Liet. bendruomenės 
visuotinumas

Lietuvių bendruomenės savis
tovumas yra reikalingas jos vi
suotinumui ir veiklos pilnumui. 
Jos sritis — lietuvybė plačiausia 
prasme. Taigi visa lietuviška kul 
tūra, lietuviškas švietimas, tau
tinės sąmonės brandinimas, jau
nimo ir vyresniųjų organizavi
mas. Tai nereiškia, kad paskiri 
jos nariai ar net pati bendruo
menė neturėtų domėtis politine, 
tai yra laisvinimo veikla. Bet 
laisvinimo kova politinėmis prie
monėmis yra siauresnė sritis ir 
jai reikia specialiai pasiruošusių 
žmonių. Bendruomenė gali būti 
Vlikui atrama, bet ne jo sudeda
moji dalis. O ten kur nėra po
litinių veiksnių, ji turėtų sudary
ti politines komisijas (plg. A. 
Rinkūnas, Vieno centro siekiant, 
Tėviškės Žiburiai, liepos 18 d., 
Red.), bet nejungti visos bend
ruomenės į šį darbą.

Siame krašte bendruomenė tu
rėtų būti užnugaris ir Altui, nes 
ši svarbi organizacija, kaip poli
tinis veiksnys, yra atlikusi daug 
didelių pavergto krašto laisvini-

petencija), tai to neturi ųei tei
sės, nei pareigos daryti PLB sei
mas, bet patys veiksniai. Gal 
tam darbui galėtų būti įtraukta 
ir LB, bet tik planingu pasiruo
šimu ir visų trijų didžiųjų veiks
nių — Alto, Vliko ir LB — su
tarimu. Kitaip “Bendruomenės 
atėjimas į Vliką Vliko santvarką 
jau iš esmės pakeistų” (t.p.), o 
tai nebūtų naudinga nei Vlikui, 
nei pačiai Lietuvių bendruome
nei.

LB negali būti partija 

Skirtingos nuo politinių veiks-

nės daugumoje ir kad siektų pa- 
įdėti pavergtai tautai išsilaisvin
ai. Tai politika plačiąja prasme, 
I kada svetur siekiama priminti iš 

būti iš sandėrio, kurį pilnai ap- i žemėlapių ištrintos nepriklauso- 
svarsčiusi yra tik viena pusė, šiuo mos valstybės vardą ir reikalavi-

ANT ANAS JOMANTAS

rūpi Lietuvos ir išeivijos lietuvių ' atveju — bendruomenė, O ką 
ateitis. Kai jau niekas nekalbės | galvoja Vliko atstovai? “Visų pir
apie lietuviškos veiklos našumą 
ir apie laisvės bylos kėlimą vie
šumon, ant lietuviškos išeivijos 
kapo galėsime statyti paminklą... 
(Iš tikrųjų šiuo reikalu kalba

ma pačiame Vlike vyrauja dau
guma, kuri iš principo pasisako 
už dabartini Vliko sudarymo bū 
dą” (t.p.), primena tas pats au
torius. Ką gali viena pusė nutar-

mus.

Vyriausias Lietuvos išlaisvini
mo komitetas remiasi buvusiomis 
nepriklausomoje Lietuvoje politi 
nėmis partijomis ir karo metu su 
sikūrusiais rezistenciniais sąjū-

ma permažai. Žiūr. Jurgis Dubu ti, jeigu antroji tam nutarimui1 džiais. Jei partijų programos, dau
rys, Kova už laisvę ir PLB sei 
mas, Draugas, rugp. 21 d., A. 
Rinkimas, Vieno centro siekiant, 
T. Žiburiai, liep. 18 d. Red.)

Bendruomenės ir Vyriausio Lie 
tuvos išlaisvinimo komiteto san 
tykių klausimas buvo beveik vi
są laiką jautrus, kaip ir santy
kiai su Amerikos Lietuvių tary
ba. Dėlto nenuostabu, kad net 
PLB valdybos leidžiamas “Pašau 
lio lietuvis” (žiūr. š. m. balan
džio-gegužės mėn. Nr. 35) prade 
da “diskusines mintis”, prieš sei
mą iškeldamas šių santykių aktu 
alumą ir jų problematiškumą. 
Straipsnis ir pradedamas: “Bend
ruomenės ir Vliko santykių bei 
bendradarbiavimo klausimas y- 
ra gyvas nuo seno”. Ir baigiamas: 
“Šio rašinio tikslas paskatinti pa
sisakyti tuos, kurie yra Vliko ir 
Bendruomenės santykių klausi
mu interesuoti, ir parengti dirvą 
svarstymams PLB IlI-me New 
Yorko seime šiais metais”. Būtų 
galima pridėti “amen”, jei iš tik
rųjų šis klausimas nebūtų per 
daug platus ir komplikuotas, kad 
į jį reiktų ieškoti ne vieno, bet 
daug atsakymų.

Ar seimas padarys sprendimą

Diskusijos net ir šiuo klausi
mu yra geras dalykas. Tik jis ne 
laiku keliamas. Kada du partne
riai nori vesti derybas, turi abu 
išsamiai- žinoti -visas sąlygas, bū
tent, kokia nauda ar žala gali

iš anksto nepritaria?
Dėlto manome, kad dviejų skir 

tingų veiksnių santykių klausi
mas turėjo būti dar gerokai prieš 
seimą išstudijuotas ir diskusijom

gelio manymu, šiuo metu jau ir 
neatsako į gyvenimo reikalavi
mus, jei rezistenciniai sąjūdžiai, 
virtę partijomis, daugeliui atrodo n*ų prigimties yra Liet. bendruo

menė. Jos pagrindinė jungtis — 
lietuviška kilmė ir tos kilmės at
žvilgiu teigiamas nusiteikimas. 
L. bendruomenė apima visus lie 
tuvius, šiuo atveju — visą lietu
višką išeiviją. Gyvoji jos dalis y- 
ra organizuota bendruomenė, 
bet moraliai jai priklauso ir joje 
aktyviai gali reikštis kiekvienas 
lietuvis — net apolitinis ar anti- 
partinis, Tuo atžvilgiu Lietuvių 
bendruomenė, kaip organizacija 
ir kaip lietuviškoji visuomenė, 
siekia visuotinumo. Tokio visuo
tinumo ji turėtų siekti ir toliau, 
nęs tai vienintelis tautiniu pa
grindu atremtas sambūris, kuria
me gali visi sutilpti. Dėlto teisin 
gai minimo straipsnio autorius 
sako, kad “Bendruomenė į Vli
ką negali eiti politinės srovės ar 
kovos sąjūdžio padėtim: susily- 

1 gindama su penkioliktąja Vliko 
1 dalimi, Bendruomenė visiškai su 
simenkintų ir pažeistų savo vi
suotinumo pricipą” (t.p.). “Vi
sumai neįmanoma lygiomis atsi
stoti Šalia dalies" (t.p.), nors 
klaida būtų pasisakyti prieš “da
lis” — partijas ar bet kuriuos 
siauresnius sąjūdžius.

Kalbant apie L. bendruome
nės prigimtį ir paskirtį, reikia į- 
žvelgti, kad bendruomenė “jun
gia visus lietuvius dviem didie
siems tautiniam uždaviniam — 
išeivių lietuvybei išlaikyti ir Lie
tuvos laisvei atgauti.” (t.p.). Bet 
nebūtų galimą sutikti, kad bend
ruomenės darbų duplikavimas ar 
triplikavimas būtų naudingas, 
kai jėgų pertekliaus nėra ir kai 
darbo plotai neaprėpiami. Ne be 
reikalo ir Lietuvių chartoj pir
moj vietoj įrašytas lietuvybės iš
laikymas, o antroj — Lietuvos

stokoją egzistencijos pagrindo,
paruošti planai. Kol diskusijos ,tai vistįek aPį® šiuos, vienetus 1 
lieka tik pavienių asmenų tarpe buriasi ,bent, dahs tų,’. kurieJ n,orl 
ar tik spaudoje, galima svarstyti Ir su8e^a dirbti P° ,tini darbą, 
įvairias galimybes. Bet jeigu tai Altas rem,asi teologinėmis gru

pėmis ir organizacijomis, sukur-norima pavesti bendruomenės ar 
Vliko seimams atskirai, tai tik 
viena, tiek antra pusė turi pla
ningai pasiruošti, kad į klausi
mą galėtų plačiai ir visapusiškai 
žvelgti ir daryti atsakingus spren 
dimus. Šiuo atveju, jei dviejų veik 
snių santykių klausimą svarstys 
tik bendruomenės seimas, būtų 
praleista tik daug brangaus lai
ko, būtų daug ginčių, o maža nuo 
sprendžiu. O tuos santykius, ku
rie nėra tokie jau blogi, kaip tik 
apardytų ir susilpnintų. Ir tai ne 
būtų naudinga nei Vlikui, nei 
bendruomenei, nei laisvinimo 
darbui.

Politinių veiksnių paskirtis

Politinių veiksnių paskirtis y- 
ra specifinė. Jų tikslas visomis 
galimomis priemonėmis vesti 
laisvinimo bylą laisvajame pašau

tomis ankstyvesniųjų ateivių ir 
čia gimusių lietuvių. Vlikas savo 
veikla ir įtaka mėgina apimti vi
suose pasaulio kraštuose išsi
skirsčiusius lietuvius, Altas — 
tik šio krašto. Tačiau tikrovė y- 
ra tokia, kad nei vienas, nei ant
ras pilnai neapima visų lietuvių. 
Nemažas jų skaičius yra likęs už 
partijų ir ideologinių grupių “ri
bos”.

Pagaliau ir nebūtina, kad visi 
išeivijos lietuviai dalyvautų tie
sioginėj politinėj veikloj. Net vai 
stybiniam gyvenime, apart bal
savimų, politiniam gyvenime ne
visi dalyvauja. Bet vistiek ir jie 
kuria valstybės ateitį, prisideda 
prie jos gerovės, paliko kultūrą, 
kelia ekonominį pajėgumą. 
Daug svarbiau čia kelti bendrą 
tautinę sąmonę, kad politiniai

lyje, palaikyti galimai tampresnį vienetai turėtų stiprią atramą, fi
ryšį su tautos kamienu, kad jis 
bent žinotų apie veiksnių veik
lą. Vienokia ar kitokia jų sudėtis 
ar sudarymo būdas neturi esmi
nės reikšmės. Bet svarbu, kad jie

nansinę paramą ir tikrovišką po 
litinės situacijos pajutimą. Jei ir 
reikėtų politinės struktūros refor
mų (reformuotis, kad atitiktų re
alias dabarties sąlygas, reiktų nuo

turėtų pasitikėjimą bent visuome Jat, bet tai pačių veiksnių kom-

Lietuvos mokyklas ir mokytojus prisimenant. Aukštesnioji Technikos 
priklausomybės metais. (Iš Br. Kviklio archyvo).
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mokykla Kaune, pastatyta ne-

laisvinimo darbas. Regis, kad, ka mui “““Y1"1?' i1 «■>*« 
vienas veiksnys atlieka, nereikia M.Pne Polumm vęUtsn.u ausUpri- 

mmo, net reikalingų reiormų, 
bet neturėtų užimti jų vietos,kito, kur laisvinimo darbams at

itinkamų veiksnių trūksta, ten 
ir politinė veikla įeina į tiesiogi
nius bendruomenės uždavinius. 
Ir Lietuvių bendruomenė tuo at
veju turi veikti ne kaip partijų 
sambūris, bet kaip lietuviškos vi
suomenės atstovė.

Dėlto skirtingai reikėtų žvelg
ti j paskirų kraštų Liet. bendruo

juoba neturėtų pasidaryti kurio 
nors veiksnio padaliniu. Jos vi- 
suptinumas ir plati apimtis turi 
būti jos nekeičiamas atspalvis, jei 
ji nori gyvuoti ir siekti savų tiks
lų.

Veiklos keliams išlyginti ir dar
(Nukelta į . pusr.)

KAUNIEČIO CHORISTO 
ATSIMINIMAI

PR. NENORTA
11

“Saulės” gimnazijoje muz. K. V. Banaičio chore

1915 m. ankstyvą pavasarį vokiečiai, sustiprinę sa
vo pajėgas Rytprūsiuose, puolė rusus, pralaužė frontą ir 
didelę dalį ten sumestos rusų kariuomenės apsiautė ir 
paėmė į nelaisvę, o jos likučiai be jokios tvarkos trau
kėsi atgal. Liepos pabaigoje vokiečiai jau prisiartino 
prie Kauno. Kauną rusai laikė savo pirmos klasės tvir
tove, kilus karui, dar ją sustiprino ir tikėjosi čionai prie
šui pastoti kelią. Deja, jie gal dar nežinojo, kad prie
šas turėjo pasigaminęs tvirtovėms daužyti pabūklą — 
didžiulę 42 cm patranką, vadinamąją “Berthą”. Galin
giausioji rusų tvirtovė, tos patrankos negailestingai dau
žoma ir gausingos, gerai paruoštos armijos puolama, 
vos dvi savaites teišsilaikė ir rugpiūčio 15 d. paimta. Po 
kelių savaičių vokiečiai griebė ir Vilnių, ir Lietuva pa
teko į naujo okupanto rankas. Keturašmenio durtuvo 
ligi tol palaikomąją priespaudą pakeitė vienašmenio — 
peilio pavidalo durtuvo palaikomoji okupacija.

Okupacijoms susikeitus, tuojau pajustas ir jų skirtu
mas. Vokiečiams atėjus, pragyvenimo reikalai žymiai 
pablogėjo. Pirmą kartą Lietuvoje įvedė duonos korteles 
ir nuo to laiko prasidėjo vargingas ir rizikingas mies
tiečių po kaimus “ubagavimas”. Nors ir labai nualinta 
me kaime vis šiokių tokių maisto produktų už pinigą 
ar kokius mainika ujamus daiktus galėjai išprašyti. Bet 
prasčiausia — su pramonės gaminiais, kurių Lietuvo

je nebuvo ir atveždavo iš kitur, būtent: žibalu, drus
ka, geležies dirbiniais, oda ir kt. Dėl žibalo stokos dau
giur grįžo “balanų gadynė”.

Šitokiame sunkmetyje Kaune pasilikusioji negausi 
lietuvių šviesuomenė sukruto rūpintis Lietuvos atsta
tymo reikalu. Pasiryžo, tarp kitko, įsteigti čia lietuvišką
ją gimnaziją. Vokiečių okupacinė vyriausybė šiam rei
kalui nesipriešino, tik pareikalavo, kad iš karto būtų 
atidaryta pilna 8 klasių mokykla ir jos vadovu parinktas 
jiems patikimas asmuo, kaip reikiant mokąs raštu ir žo
džiu vokiečių kalbą. Gimnazijos direktoriumi parinktas 
tuometinis Karmelitų parapijos klebonas kun. K. Šova, 
kuris gerai įkando vokiečių kalbą, o kaipo dvasiškis at
ėjūnams atrodė patikimas bei priimtinas.

Tačiau dėl pirmosios vokiečių statomos sąlygos — 
iš karto įsteigti 8 klases radosi didelių kliūčių, kadangi 
ir mokinių, ir mokytojų labai stigo. I pirmąsias tris kla
ses prisirinko pakankamai jaunimo, į ketvirtąją klasę— 
vos tik keturi, o į visas kitas — nė vieno. Teko prašyti 
vokiečių leisti pradžioje atidaryti tik keturias klases, ir 
sutikimas gautas. Pagaliau 1915 m. rudenį Kaune įsteig 
ta pirmoji lietuvių “Saulės” gimnazija. Tai, kas per 
daugiau kaip šimtą metų tverusios rusų priespaudos 
tebuvo tik svajonė, dabar virto tikrove.

I šjos gimnazijos trečiąją klasę ir aš įstojau. Mo
kytojai telkėsi lietuviai pasišventėliai, iki tol dirbusieji 
rusiškose mokyklose, kaip antai: A. Vireliūnas, S. Nau
džius, Baltrušaitis, Puodžiukynas ir kt.

Si mokykla — tai vienas iš pirmųjų betekančios 
mūsų laisvės saulės spindulėlių.

Stokojant mokinių, kad vokiečiai dėl savo reikala
vimų nevykdymo nesigriebtų kokių varžymų, iš pra
džios į gimnaziją teko priimti ne tik lietuviai, bet ir 
kitataučiai, neatsižvelgiant perdaug ir į jų amžių. Ypač 
tai pajusta trečioje klasėje, kur apie pusę mokinių su

darė lenkai ir žydai. Per pertraukas daugiau girdėjai 
kalbant lenkiškai ir rusiškai. } lietuviškai kalbančiuo
sius kai kurie lenkininkai tiesiog šnairuodavo ir vadin
davo “chamais”. Kovoti su šia negerove niekas nesiry
žo. Direktorius kun. K. Šova — nuoširdus ir labai mie
las žmogus, bet silpnas mokytojas, o juo labiau gimna
zijos vadovas.

Šitokiai padėčiai esant, 1916 m. pačioje pradžioje 
mūsų gimnazija susilaukė naujo direktoriaus — Pr. 
Dovydaičio, kuris, nutolstant karo frontui sugrįžo į 
Kauną. Vieną dieną, atėjęs į klasę, jis įsakmiai paskelbė, 
jog ši gimnazija yra lietuviška ir pagrindinė joje kal
ba yra lietuvių kalba. Nesant kiek reikiant lietuvių kal
bos vadovėlių, leidžiama laikinai naudotis ir kitomis 
kalbomis turimais vadovėliais. Nemokantiems lietuviš
kai susikalbėti, nustatomas trijų mėnesių laikotarpis 
pramokti.

Du žydų tautybės moksleiviai ir keli sulenkėjusie
ji iš gimnazijos pasitraukė. Kiek vėliau, dar keli nu
traukė mokslą, o likusieji pakluso direktoriaus pageidavi 
mui, pramoko kalbėti lietuviškai ir ilgainiui ir visai su- 
lietuvėjo. Kelis iš jų ir dabar prisimenu, būtent: P. 
Juknevičius pirmuoju baigė gimnaziją ir VDU teisių 
mokslus, trumpą laiką buvo Krašto apsaugos ministeri
jos juriskonsultas, o vėliau vertėsi advokatūra. J. Matu
sevičius, o vėliau J. Matusaitis ir V. Amonas, baigę še
šias klases gimnazijos, įstojo į Karo mokyklą ir tapo ka
rininkais. V. Amonas tarnavo aviacijoje ir dar visai jau
nas užsimušė belėkdamas motociklu Klaipėdos krašte. 
J. Matusaitis tarnavo generalinio štabo Il-me skyriu
je, pasiekė pulkininko laipsnį, per pirmą bolševik
metį suimtas ir išvežtas į Sibirą. Aleksotietė O. Van- 
džiūtė, baigusi gimnaziją, ištekėjo už prof. V. Dubo.

(Bus daugiau)
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Mokytojų studijų savaitė (2)

PEDAGOGINĖS, RELIGINĖS, 

TAUTINĖS PROBLEMOS

JUOZAS MASILIONIS

Pirmadienis — ir pirmoji dar 
bo diena studijų savaitėje. Die
nos pirmininku buvo pakviestas 
A. Vaičiūnas, Toronto lit. moky
klos mokyt., o sekr. A. Pakal
niškis, Ped lit. inst. studentas.

Pirmąją paskaitą “Mokytojo 
ryšis su vaikais parengiamajame 
skyriuje” skaitė S. Vaišvilienė. 
Ji pabrėžė, kad kiekvienos pamo
kos pobūdį, kaip ir visą mokymo 
bei auklėjimo darbą, apspren
džia du pagrindiniai veiksniai: 
1. tikslai, 2. psichologinės moky
klinio darbo sąlygos. Pirmasis pa 
mokos veiksnys — tikslai — pa
prastai visų išpildomi, bet į psi
chologines darbo sąlygas nevisuo 
met atsižvelgiama. O pamokos 
sėkmingumą sąlygoja mokinių 
subrendimas, jų gabumai, nusi
teikimai, linkimai bei interesai, 
jų spontaniškumas, veržimasis 
daugiau žinoti ir veikti, jų su
gebėjimas pergyventi vertybes, 
bendri naujos medžiagos pasisa
vinimo ir išlaikymo dėsniai, žmo 
gaus psichinio pajėgumo svyra
vimai ir kt.

Kiekvienas vaikas yra indivi
das su savo būdo stiprybėmis ir 
silpnybėmis, su pirminiais ir ant 
riniais reikalavimais, kurių nega 
Įima visų patenkinti, bet negali
ma jų ignoruoti. Mažas vaikas tu 
ri saugumo jausmą ir pasitikėji
mą savimi. Ir pamokoje vaikas 
nori būti saugus, nenubaustas, 
bet nori ir veikti, judėti. Mažas 
vaikas nenusėdės ilgai ramiai ir 
klasėje, todėl reikia leisti jam pa
judėti, kitaip jam bus kankynė. 
Dažnai susikirs rangumo jaus
mas su noru judėti. Pajudės, 
nors ir žinos, kad už tai bus nu
baustas.

Vaikai paprastai džiaugiasi 
kiekvienu savo laimėjimu: kad 
jau moka atsistoti, vaikščioti, pa
tys valgyti, paskaityti... Reikia 
juos už tai pagirti, padrąsinti, į- 
vertinti.

Mokytojai turi turėti “šeštą 
juslę”, kuri nurodo, kada ir kaip 
su kuriuo vaiku pasielgti. Moky
tojas turi būti labai apdairus, tu
ri sumažinti prarają tarp savęs ir 
tų, kuriuos moko.

Mokytojas turi mylėti mokslą, 
bet turi žinoti, kaip maži vaikai 
mokosi. Jis turi turėti asmenybę, 
kuri būtų pakankamai lanksti. 
Klasėje jis turi jaustis patogiai ir 
natūraliai. Aplamai imant, ge
ras mokytojas yra tas, kuris vi
suomet siekia atrasti atsakymą į 
jam neaiškų klausimą, kuris ly
giai džiaugiasi pačia kelione į 
žinių skrynią, kaip ir turtu toje 
atrakintoje skrynelėje — vaikų 
išmoktomis žiniomis.

Antrąją paskaitą — “Pirmojo 
skyriaus detalizuota programa ir 
pamoka” — skaitė Mirga Kižie- 
nė, Clevelando .Šv. Kazimiero lit. i 
mokyklos mokytoja. Ji parodė sa 
vo pačios pasigamintas priemo-' 
nes raidėms mokyti ir pravedė 
parodomąją pamoką.

Po paskaitos kilo gyvos disku
sijos, kuriose daugelis ne tiek 
kritikavo prelegentę, kiek norėjo 
parodyti, kaip panašią pamoką 
jie praveda savose mokyklose.

Po pietų, pasimaudžius ir at
vėsus, nagrinėtos dvi panašios te 
mos — religinis ir tautinis auk
lėjimas. Apie religinio auklėjimo 
problemas kalbėjo putnamietė 
sės. Igne. Daugelis lietuvių vaikų 
lanko amerikietiškas katalikiš 
kas mokyklas ir gauna religinį 
auklėjimą, bet nežino lietuviškų 
terminų, nelanko liet. pamaldų. 
Kiti lanko valdines mokyklas ir 
jokio religinio auklėjimo negau
na. Treti ir namuose ir mokyklo
je mokosi tikybos. Tokiu būdu 
į lituanistines mokyklas ateina 
labai nevienodai religiniu atžvil 
giu pasiruošę vaikai. Sunkumų 
dar susidaro ir dėl to, kad ligi 
šiol nėra nei religinio mokymo

programos, nei vadovėlių. Esami 
keli vadovėliai yra per sunkūs. 
Amerikiečiai savo religinio mo
kymosi vadovėliuose naudoja 
daug piešinių ir spalvų. Tais va
dovėliais pasinaudodama, ji pati 
save pasirengė atitinkamų moks
lo priemonių.

Diskusijose nusiskųsta, kad per 
tiek metų ši sritis taip apleista, 
kad nėra paruošta nei progra
mų, nei vadovėlių. Šviet. tarybos 
pirm. J. Kavaliūnas pranešė, kad 
tikybos vadovėlius ruošia kun. J. 
Vaišnys, S.J., kun. Gutauskas ir 
kt. Diskusijų dalyviai prašė, kad 
vadovėliai būtų nesunkūs, supra 
ntami vaikams.

Taip pat nusiskųsta, kad ne 
tik eiliniai lietuviai, bet ir žy
mūs katalikų veikėjai nesirūpi
na, kad jų vaikai lietuviškai bū
tų paruošti pirmajai komunijai, 
lietuviškai atlikinėtų išpažintį ir 
kitas religines praktikas. Jei jie 
nebus į tai įpratinti, sparčiai 
nyks lietuviškos parapijos, o jos 
vis dėlto dar yra dideli lietuviš
kumo išlaikymo veiksniai.

Ketvirtą šios dienos paskaitą 
— “Praktiškas auklėjimas aukš 
tesniojoje lit. mokykloje” — skai 
tė Pr. Joga, Clevelando Vysk. 
Valančiaus lit. mokyklos vedėjas. 
Jis nurodė, kad tautinis auklėji
mas plačiąja prasme yra visuo
meninio ugdymo praktikos ir 
teorijos dalis, liečiant vyksmus, 
kurių eigoje tauta prisipildo nau 
jais nariais ir tuo būdu užsitikri
na savo būties tęstinumą. Kadan 
gi išeivijoje neturime savo vals
tybės ir grynai lietuviškos baž
nyčios, tai tautinio auklėjimo at 
sakomybė visu sunkumu krinta 
ant šeimos ir šeštadieninės mo
kyklos.

Šiame pranešime jis panagri- 
nėjo, kas šiuo klausimu daro
ma lit. mokyklose. Yra dvejopos 
pažiūros. Vieni sako, kad tauti
nis auklėjimas atliekamas per vi 
sas pamokas — literatūrą, isto
riją, geografiją ir t. t., o Balti
morės ir Clevelando Vysk. Va
lančiaus mokyklos įsivedė specia 
lias tautinio aukl. pamokas, kvie 
tė įvairius prelegentus. Moki
niams šios pamokos patiko. Ko
kia nauda iš tų pamokų? Pirma, 
jie konkrečiai susipažįsta su dar
bais, kurie reikia atlikti — rašė 
korespondencijas, pravedė susi 
rinkimus, aplankė liet. laikraščio 
redakciją ir spaustuvę ir t.t.

Tokios pamokos turėjo ir nei
giamybių: dėstomos įvairių mo
kytojų, turėjo pasikartojimų, kai 
kurios sritys liko nepaliestos, ma 
žiau sistemingumo.

Norima šį darbą tęsti ir to
liau bei parengti atitinkamą va 
dovėlį.

Vakare, jau sutemus, vėl susi
rinko visi pasižiūrėti sės. Perpetu 
os rodomų Lietuvos istorijos skai 

j drių, pagamintų dar kun. Savu- 
: kyno. Skaidres aiškino pati sese
lė ir A. Rūgytė.

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCRUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

STATOME NAUJUS NAMUS
ir

Atliekame įvairius pataiiymus
Petrauskas Builders, Ine. 

Tel. 585-5285

BANGA
TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 63rd St., Tel. — 434-0421 

P. Rudėnas K. Šimulis

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

Tokie plakatai buvo nešami demonstracijos metu Chicagoje.

ŽYGIS UŽ LAISVĘ
Čekų demonstracijos Chicagos miesto centre

Paskutiniųjų dienų Čekoslova 
kijos įvykių nuotaikos ryškiai at
sispindėjo šeštadienį, rugpiūčio 
24 d., čekų bendruomenės Chi
cagos Civic Center suruoštose 
prieš rusų agresiją demonstraci
jose.
Įvairių tautybių bendruomenės 

buvo painformuotos apie ruošia
mą mitingą ir drauge prašomos
gausiu dalyvavimu pareikšti sa- rėjo vieni į kitus draugiškomis 
vo pritarimą čekų rezistencijai.

Nors lietuvių spaudoje žinutė, 
raginanti paremti čekus, pasiro
dė tik penktadienį, Civic Center 
aikštėje, neskaitant čekų, didžiau 
siu būriu savo tautybei atstovavo 
lietuviai. Gal toks įspūdis susida
rė ir todėl, kad tarp aikštėje ple
vėsuojančių vėliavų daugiausia 
buvo matyti mūsų trispalvių.

Plakatai su užrašais: “Čekoslo
vakijos, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos okupacijos yra civilizacijos 
paniekinimas”, “Jungtinės tautos 
turi veikti dabar!”, “Laisvės ko
votojai, vienykitės prieš laisvės 
priešus”, “1938 metų fašizmas ly
gus 1968 metų komunizmui” 
maišėsi tarp spalvotų vėliavų, o 
dešimties metų berniukas, iškėlęs 
kiek tik gali aukščiau, nešė len
tą su užrašu: “Aš noriu laisvės 
mano tėvelio kraštui!”

Lietuviai studentai

Lietuvių studentų būrelis, slėp
damasis nuo karštos saulės, susi

L. Petravičiūtė ir J. Šuopytė ruošia 
plakatus antikomunistinei demons
tracijai Chicagoje.

būrė namo šešėlyje ir pasitiesęs 
popierio lakštus ant šaligatvio, 
paskubomis piešė prieškomunis- 
tinius plakatus. Raudonais la
šais varvėjo kraujas per baltą po- 
pierį, kuris juodomis raidėmis 
klausė: “Ar tokia jūsų laisvė?” 
— Darbas vyko pilnu tempu, o 
aplinkui rinkosi fotografai, repor 
teriai ir šiaip smalsuoliai, spau
dė aparatų mygtukus ir klausinė
jo, kas tie kūrybingi jaunuo
liai? — “Lithuanians!” — rėkė 
net neatsigręžę menininkai ir rau

Your Senator
JOSEPH KRASOVVSKI

INVITES You to Attend the 
3rd Annual

SVVEET CORN FESTIVAL

1 ABOR DAY, SEPT. 2,196810 a.m. Tll?
ROYAL OAKS GROVE • 9000 W. 87th St.

Free: Sweet Corn, Oancing. Ridės For The Kids 
Corn Huskers Contest — Parking $1.00

"donomis, juodomis ir mėlynomis 
spalvomis reiškė savo priešagresi- 
nes nuotaikas.

Kiek toliau, “Aušros Vartų” u- 
niformuotos skautės nešiojo glė
bius Vliko išleistų brošiūrų “Li
thuania”, kurių išdalino net 500.

Aplinkui buvo girdėti lenkų, 
vokiečių, slovakų, lietuvių, lat
vių ir anglų kalbos, žmonės žiū-

akimis, kalbino nepažįstamus, 
skaitė plakatus ir vis daugiau ir1 su rusais įžygiavo į Čekiją. Tos 
daugiau raudo nuo karštų sau- tautos taip pat yra pavergtos ir jo 
lės spindulių. Į se pastatytos valdžios neatsto-

Mitingą atidarė čekų bendruo- vauja žmonių troškimų bei nuo
monės atstovas sveikindamas su- monių. Bet ateis diena, kai visi

Plakatas čekų suruoštoj demonstracijoj Chicagoje.

sirinkusius ir dėkodamas už jų 
rodomą palankumą.

Po JAV ir Čekijos respublikos 
himnų bei invokacijos, prasidėjo 
kalbos.

Dėmesį traukė tribūnoje susė
dę valdžios atstovai ir už jų nu
garų tautinės vėliavos bei plaka
tai, kurių tarpe vyravo Vliko pa
rūpintas su Čekijos valstybės 
kontūrais ir užrašu, kuriame ly
ginamas Čekijos ir Lietuvos liki
mas. Šalia kyšojo ir “Draugo” 
šūkis: “Čekų kova už laisvę yra 
mūsų kova!”

Svečių tarpe buvo ir kandida
tas į Sanitar. Distrikto patikėti
nius Valdas Adamkus.

Komunizmas nepasikeitė
Amerikos valdžios nuotaikos 

čekų ir kitų pavergtų tautų at
žvilgiu reiškėsi visų kalbėtojų žo
džiuose. Illinois gubernatorius 
Samuel Shapiro pabrėžė, kad į- 
vykiai Čekoslovakijoj dar kartą 
įrodė, kad niekas nepasikeitė, 
kad komunizmas yra tas pats.

Otto Kerner, pats būdamas če
kų kilmės, ragino neužmiršti 19- 
68 rugpiūčio 21 dienos, kada Mas 
kva savo poelgiu parodė pasau
liui, kaip ji pati savimi nepasiti
ki; ji išsigando tokios mažos tau
tos, kaip čekų, išsigando kritikos 
ar žmonių, kurie nebijo kovoti 
už laisvę.

Daugiausiai ovacijų susilaukė 
kongresm. R. Pučinski, kai, pra

testuodamas prieš rusų agresiją 
Čekoslovakijoje, smerkdamas jų 
hipokritiškumą, pareiškė viltį, 
kad JAV prezidentas nutrauks di 
plomatinius ir kultūrinius ryšius 
su rusais, jei jų kariuomenė ne
bus išvesta iš Čekoslovakijos. “Jo
kia tauta nėra laisva nuo komu
nizmo pavojaus, todėl atėjo lai
kas jį sulaikyti, jei ne militari- 
nėmis priemonėmis, tai ekonomi 
nėmis ir kultūrinėmis, kuri'os yra 
nė kiek ne švelnesnės, nes jokia 
tauta negali gyvuoti be santy
kių su likusiu pasauliu”.

Senat. Paul Douglas prisiminė 
Hitlerio okupaciją, kurią nugalė
jus iškilo kita policinė galybė — 
komunistinė Rusija. Savo tironi
ja ji žudė tautą po tautos. Bet 
prieš jos agresiją protestavo tik 
ta tauta, kuri buvo pati liečia
ma. Kiti tylėjo. Todėl “garbė J 
AV prezidentui, kad jis pakėlė 
protesto balsą, kad sušaukė sau- 

i gurno tarybą ir, reikia viltis, kad 
nepasitenkinęs tuo, nuspręs nu
traukti kultūrinius santykius su 
rusais, jei jie neatsisakys savo ag
resinių užmojų. Tik tautų vieny 
bėję galybė, ne susiskaldyme”.

Ogilvie pritarimą čekų pro
testui perdavė P. Petrovič. Ogil
vie liūdi su pavergtaisiais ir yra 
tikras, kad “čekų tauta nežus iki 
mes gyvi, nes mes su jais”.

Kongresm. E .Derwinski ragi
no būti realistais ir nesmerkti 
tautų, kurių kariuomenės drauge

bus laisvi, jei tik išliks laisvės sie
kimas.

Tautų galybė vienybėje, 
ne susiskaldyme

Kadangi demonstracijos nusi
tęsė ilgiau nei buvo numatyta, 
atskirų tautų atstovams nebebu
vo laiko. Tuo būdu ir mūsų Val
das Adamkus, nors oficialiai pa
kviestas kalbėti, nebeturėjo pro
gos pasakyti savo žodį.

Demonstracijos baigėsi čekų ir 
slovakų atstovų kalbomis bei re
zoliucijos skaitymu. Žmonių mi
nia jau pamažu skirstėsi; kai kas 
ir nukentėjo, nes krentant vie
nam iš plakatų, buvo pramušta 
šalia stovėjusiam galva ir teko jį 
gabenti į ligoninę.

Gal spontaniškai, o gal ir iš 
anksto numatytas mostas, buvo 
sunaikinimas komunistinės Rusi 
jos vėliavos, kurią susirinkusi stu 
dentija suplėšė, sudegino ir sutry
pė, lyg pranašaudama galą Ru
sijos tironijai.

Nežiūrint visų nepatogumų, 
laiko stokos ir karščių, į Civic 
Center, apie Picasso geležinius 
griaučius, susirinko maždaug 
1000 žmonių, kuriuos čia suvedė 
tas pats laisvės troškimas sau ir 
kaimyninėms tautosm, tos pačios 
ateities viltys, kurios lemia pra
žūtį komunizmui, mintančiam ki 
tų tautų liejamu krauju.

“Tautų galybė vienybėje, ne 
susiskaldyme”, — pasakė šen. P.

KAIP IŠSAUGOTI SVEIKATĄ

ATSARGUMAS PRIE 
VANDENS

Raudonojo Kryžiaus saugu
mo komisijos pirmininkas Chi
cagoje R. Pohl atkreipia dėme
sį, kad šaltame vandenyje net 
ir patyręs plaukikas gana greit 
nustoja jėgos judinti rankas ir 
(kojas.

Išvirtus su laiveliu, pataria
ma laikytis prie laivelio, nes jis 
paprastai plūduriuoja ir pade
da išsilaikyti virš vandens.

Tačiau, jeigu vanduo labai 
šaltas, o netoliese yra kokia 
saugi vieta, kurią galima pa
siekt plaukiant, tada galima ir 
atsitraukti nuo išvirtusios val
ties.

Raudonasis Kryžius pataria 
ar einant pasivaikščioti pakran
te, ar išplaukiant žuvauti, ar ti'k 
laiveliu pasivažinėti — nebūti 
vienam.

(Įkritus į vandenį, jeigu jis 
labai šaltas ir jame gali tekt il
giau pabūti, kol kas išgelbės, 
patariama nenusimesti drabu
žių, nes jie vistiek prilaiko kū
no šilimą. Išplaukiant į vande
nis patariama užsidėti plūdis.

APIE GRYBUS

JAV-se yra apie 3,000 įvai
riausių grybų atmainų. Kai ku
rios jų yra nuodingos, o tačiau 
tiek mažai skiriasi nuo gerų, 
kad tik ekspertas tegali atskirti. 
Ypač susidaro pavojus pagrieb
ti nuodingus grybus, jeigu juos 
renkama nepažįstamoje vietoje. 
Nuodingi grybai neturi nei aš
traus kvapo, nei nesiskiria savo 
spalva ar forma. Kartais net 
chemikams reikia didesnių pa
stangų, ikad nustatytų juose 
nuodingas medžiagas.

Jeigu keliese valgo tuos pa
čius grybus, o suserga tik vie
nas, tai tas dažniausia rodo, 
kad susirgęs žmogus yra aler
giškas tai grybų rūšiai. Apsi
nuodijimas grybais gali pasi
reikšti laike valandos ar dviejų. 
Tai ženklas, kad tuose grybuo
se buvo vadinamų muskarino 
nuodų. Apsinuodijimas pasi
reiškia skausmais viduriuose, 
viduriavimu, prakaitavimu, kva 
po trūkumo jausmu. Gydytojai

Douglas ir tie žodžiai galėtų bū
ti kelrodžiu ne tik mums, paverg 
toms mažoms tautoms, bet ir di
džiosioms galybėms, kurios ne- 
davertina savo žiauriausio prie
šo — komunizmo — užmojų, 
klastos ir galios.

R.R.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais tr sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7150 South Maplewood Avenue 
Chicaco. Illinois 000209 

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

Telef. HEmlock 4-2413

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

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

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

J. J. Bachunas, Tabar Farm 
Sodus, Michigan 49126
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tokiu atveju vartoja atrofino 
priešnuodžius, kurie jei greit į- 
duoti, išgelbsti apsinuodijusį.

Būna ir vėlesni apsinuodiji
mo reiškiniai, net po 6—14 va
landų po grybų valgymo. Simp 
tomai tokie patys. Tokiu atve
ju tenka apsinuodijusius gaben 
ti į ligoninę ir dirbtiniais inks
tais išvalyti nuodus iš kraujo.

Saugiausia yra valgyti gry
bus, auginamus komerciniais pa 
grindais ar namuose. Kas jau 
pats būtinai nori grybauti ir 
apie grybus daug nenusimano, 
turi su jais susipažinti iš kny
gų. Jeigu yra abejonės, ar gry
bas nenuodingas, jokiu būdu 
neverta rizikuoti. Tokius reikia 
mesti lauk. Taip pataria dr. S. 
A^delman, buvęs Chicagos svei
katingumo komisijonierius.

J. Daugi.

— Upton Sinclair, amerikietis 
rašytojas, parašęs apie lietuvį 
Jurgį Rutkų romaną “The 
Jungle”, gimė 1878 m. rugsėjo 
20 d., taigi švenčia 90 m. su
kaktį. Yra parašęs daug (kny
gų, išversti} į 40 kalbų.

“VYTAUTAS THE GREAT”
ir

“ATSIMINIMAI IŠ BALFO 
VEIKLOS”

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

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

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

Dėl “Atsiminimų iš BALFO 
veiklos Mykolas Klimas taip 
rašo:

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

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

Gaunamos DRAUGE.
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Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES

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

Puiki dovana lietuvėms ir nelie- 
tuvėms

Kaina — $2.50
UUllO*St.,rtta^ .Kyyenh>iai prie kainos 

turi pridėti 5% taksu.

Užsakymus siųsti:
draugas

4545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629
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LIETUVIŠKA PARAPIJA PASAULIO 
LIETUVIŲ BENDRUOMENES SEIME

VYTAUTAS KUTKUS

Pasaulio Lietuvių bendruome
nės seimo proga prašomi pasisa
kyti ne tik seimo nariai, bet ir 
visi lietuviai. Šio seimo išvakarė
se nebandysiu Įtaigoti kas ir iš 
kurios vietovės turėtų būti ren
kami į PLB trečiąją centro val
dybą. Taipgi nekalbėsiu nei apie 
tuos Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės uždavinius ir darbus, ku
rie daugiau ar mažiau, stipriau 
ar silpniau tos Bendruomenės 
jau planuojami ar dirbami. Šį 
kartą noriu užsiminti ir spaudo
je apie labai svarbų ir aiškų rei
kalą, kuris, atrodo, dar nebuvo 
svarstomas nei vieno LB Krašto 

. tarybos posėdžiuose, o tuo labiau 
nei viename Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės seime. Reikalas, 
turbūt per daug aiškus, todėl nie
kas jo iki šiol ir nekėlė. Noriu 
kalbėti apie parapijų lietuvišku
mą, nes šis klausimas ypač su- 
aktualėjo po Antrojo Visuotinio 
Bažnyčios suvažiavimo Vatikane. 
Mes tik iš lietuviškų laikraščių 
kartais patiriame, kad tai šen tai 

i ten uždaroma lietuviška bažny
čia, kad lietuviškoj bažnyčioj nė
ra lietuviškų pamaldų, kad lie
tuviams tėvams pageidaujant 
neleidžiami jų vaikai priimti pir
mąją komuniją lietuviškai, kad 
lietuvišką porą sukūrę jaunuoliai 
verčiami klausyti vestuvines apei 
gas anglų kalba, kad lietuviškoj 
bažnyčioj tikinčiųjų maldose nė
ra maldų už mūsų teriojamą kraš 
tą ir jame žudomus bei kankina
mus kunigus, kad pagaliau net 
lietuviui kunigui mirus lietuviš
koj bažnyčioj laikomos pamal
dos svetima kalba net prieš gi
minių norą.

Argi šie klausimai nesvarbūs 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei? Ar lietuviška bažnyčia ne
turėtų tapti lietuvybės išlaikymo 
tvirtove? Atsakymas, manau, vi
siems aiškus, todėl, kad ir šį kar
tą Pasaulio 'Lietuvių bendruome 
nės seimas nepraeitų jo neiškė- 
lęs, pasiunčiau dabartiniam ener 
gingajam PLB centro valdybos 
vykdomajam vicepirmininkui St. 
Barzdukui sekančią rezoliuciją,

BOSTONO ŽINIOS
SEIMAS ŠĮ SAVAITGALĮ 

Pasaulio Lietuvių b-nės III-sis sei
mas vyksta Nevv Yorke šį savait
galį. Visa programa paskelbta 
lietuvių laikraščiuose. Čia tik pri 
mename, kad autobusai į tą sei
mą iš Bostono išeina šeštadienio 
ryte. Bilietai gaunami pas Oną 
Ivaškienę ir Henriką Čepą, Bal
de Realty įstaigoje.

Kas norėtų patekti į literatū
ros vakarą, kamerinės muzikos 
koncertą ir gražuolių rinkimus, 
turi vykti penktadienį, nes tos 
programos dalys yra penktadienį. 
Didysis koncertas Lincoln cen
tre. Į jį ir autobusais vykstantie
ji suspės.

GRĮŽO TĖVYNĖN
Nuo praeito rudens svečiavę

sis pas savo seserį Sofiją Vieškal- 
nienę Vladas Paulauskas liepos

kurią tikiuosi seimas rimtai ap
svarstys, priims ir įgyvendins.

Rezoliucija
Vienas iš pagrindinių Pasau

lio Lietuvių bendruomenės užda
vinių yra lietuvybės išlaikymas. 
Lietuviška parapija yra labai sva 
rbus veiksnys lietuviškumui išlai
kyti, todėl Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenė privalo rūpintis,

1. kad mūsų tėvų ir protėvių 
pastatytos lietuviškos bažnyčios 
pasiliktų lietuvių tautinėmis pa
rapijomis ir nebūtų vyskupijų pa 
sisavintos.

2. kad lietuviškos parapijos iš
liktų lietuviškomis. Bent vienos 
šv. Mišios sekmadieniais jose pri
valėtų būti laikomos lietuviškai, 
o kitų šv. Mišių kalbą nustaty
tų patys parapiečiai.

3. kad lietuviai vaikai lietuviš
kose parapijose priimtų pirmą ko 
muniją tik lietuviškai,

4. kad vestuvių, laidotuvių ir 
kitos apeigos lietuviškose parapi
jose būtų atliekamos tik lietuvių 
kalba, jeigu kitaip nepageidauja 
suinteresuotieji,

5. kad lietuviškom parapijom 
būtų skiriami klebonai gerai mo
ką lietuvių kalbą ir suprantą lie
tuviškus papročius,

6. kad lietuviai kunigai būtų 
lygiai traktuojami su vietiniais 
kunigais,

7. kad Šv. Tėvas paskirtų lie
tuvių vyskupų. Dar bent po vie
ną Europai, Pietų Amerikai, Au
stralijai ir JAV,

8. kad aukščiau minėtuose ra
jonuose būtų įkurtos lietuvių tau 
tinės vyskupijos arba bent sielo
vados, kurioms priklausytų visos 
ten egzistuojančios lietuviškos pa 
rapijos.

Tiems ir panašiems uždavi
niams tvarkyti Pasaulio Lietuvių 
bendruomenė įsteigia lietuvišku
mui parapijose išlaikyti tarybą, 
kurios pirmininkas, lygiai kaip 
Kultūros ir Švietimo tarybų pir
mininkai, įeitų į Pasaulio Lietu
vių bendruomenės centro vaidy
bą. Tad iki pasimatymo Pasau
lio Lietuvių bendruomenės Sei
me.

30 d. išvyko atgal į Lietuvą, kur 
gyvena jo šeimą ir kiti artimieji. 
Sesuo Sofija surengė jam išleistu
ves, kuriose dalyvavo daug ra
seiniškių, Paulausko pažįstamų, 
o taip pat dalyvavo dėdės išleis
tuvėse ir jo sūnėnaas Algirdas 
Banys (Banevičius).

IŠTEKA RAMANAUSKAITĖ

Živilė Ramanauskaitė, dr. VIa 
do ir Reginos Ramanauskų dūk- j 
tė, išteka rugsėjo 7 d. Dr. Vladas 
Ramanauskas, atvykęs po II-jo 
Pasaulinio karo apsigyveno Bos
tone ir darė žygiu nuolatiniam 
apsigyvenimui. Tik deja, Massa- 
chusetts Medical Board darė vi
sokias kliūtis, kad tik neįsileisti 
atvykusių gydytojų. Daug kartų 
dr. Ramanauskas kreipėsi į tą 
boardą, o iš ten vis atsirasdavo 
naujos kliūtys, kad tik neprilei-

Ateitininkų sendraugių stovyklos metu Dainavoje pramogauja ma
žieji. Nuotr. Vyt. Poškaus

“LIETUVOS IDILIJOS” PLB SEIMO 
KAMERINIAME KONCERTE

E. VASYL ICNIENĖ

Rugpiūčio 30 d. New Yorke 
turėsime progos išgirsti, ką pa
rašė mūsų nepriklausomybės 
laikotarpio kornp. Kazys Vikto
ras Banaitis. Tai jojo kamerinis 
veikalas pavadintas “Lietuvos 
idilijos”, ir sukurtas dar Lietu
voje.

“Lietuvos idilijos” yra K. V. 
Banaičio sulkomponuotas trio — 
veikalas parašytas trims instru
mentams. Tradicine tvarka tie 
trys instrumentai būna smui
kas, violončelė ir fortepijonas.

dus prie egzaminų. Kai jau ne
beturėjo jokios kitos galimybės 
atsakymui, tai egzaminų laiką 
vis atidėdavo tolesniam laikui. 
Dr. Ramanauskas buvo privers
tas palikti Bostoną ir apsigyveno 
Cleveland, Ohio. Taigi ir Živilė 
Regina jų duktė pirmąsias dienas 
Amerikoje pradėjo Bostone. Mo
terystės sakramentą priims Pane
lės Švenč. N. Pagalbos bažny
čioje, Clevelande, Ohio rugsėjo 
7 d.

Lawrence, Mass.
PASISEKUSI PARAPIJOS 

GEGUŽINĖ

Šv. Pranciškaus parapijos kle
bono kun. Petro Šakalio ir su
manaus parapiečio Petro Gu- 
mausko pastangom rugpiūčio 11 
d. savo Palangos vasrvietėj turė
jom metinį parapijos pikniką. O- 
ras pasitaikė labai geras. Svečių 
buvo suvažiavę daug; daug jau 
metų tiek nebuvo buvę. Buvo iš 
Bostono, Cambridge, o iš Lowe- 
llio net pats mayoras apsilankė.

Prityrę talkininkai virtuvėj ir 
prie įvairių stalų uoliai darbavo 
si. Energingas harmonistas inž. 
Emilius Grenda su dviem smui
kininkais linksmino svečius mu
zika ir liaudies dainom. Gryno 
pelno gauta 3200 dol. Prelatas 
Pranciškus J. Juras P.A., emeri
tas, iki šiol tebegyvenęs Lavvren- 
ce prie Šv. Pranciškaus bažny
čios ir gelbėjęs parapijos kuni
gams, rugpiūčio pradžioj išvyko 
gyventi į Putnamą.

Marija Philips, kaip ir kiekvie
nais metais, organizuoja ekskur
santų autobusą į ruošiamą Jėzaus 
Nukryžiuotojo vienuolyno sese
rų metinį pikniką rugsėjo 2 d. 
Brocktone.

J.Sk.

į Gyventojai Bratislavos1 mieste Čekoslovakijoj graso tankais važiuojantiems imperialistinės Sovietų Rusijos 
I kareiviams.

Bet K. V. Banaitis instrumentų 
sąstatą sukeitė taip; klarnetas, 
smuikas ir arfa arba fortepijo
nas. Pasirinkęą šiuos instrumen
tus kompozitorius priartėjo la
biau prie mūsų liaudies ir gam
tos nuo kurių jis nesiskyrė per 
visą savo gyvenimą.

Gimęs Šakių, apskrityje, jis 
pamilo Zanavykijos gamtą, ir 
ten dainuotas liaudies dainas ir 
giesmes Įpynė į savo kūrybą.

Jeį autorius buvo pažangus 
besirinkdamas instrumentus, jis 
pasirinko ir1 savitą muzikos for
mą savo kūriniui. Pagal paprotį 
trio forma remiasi sonata, o
K. V. Banaitis pasirinko siuitos 
formą, kuri duoda autoriui dau
giau laisvės savo mintis vystyti 
ir jas grupuoti.

Šio veilkalo pobūdis yra pa
storalinis, tai reiškia, kad kūri
nys remiasi ir nagrinėja idiliš
ką kaimo gyvenimą, ypač pie
menų naudoti motyvai ir jų 
vaizdai. “Lietuvos idilijos” ne
turi jokių sunkių dramatinių mo 
mentų, nekeliamos jokios sun
kios problemos, šis veikalas duo 
da trejopą vaizdą — piemenėlio, 
našlaičio ir kaimo jaunimo. “Va 
saros ryto aidai arba piemenė
lių improvizacijoj” — pirmoji 
dalis, duoda vaizdą nerūpestin
go piemenėlio, kuris savo rage
lį pūsdamas vienišas gano ban
dą. Klarnetas labai gražiai ir 
tiksliai šią imitaciją atlieka. 
Antroji dalis — “Našlaitėlių 
skundas” prabyla giliu liūdesiu 
ir kontrastiškai lėtu tempu, pa
sigirsta liaudies pobūdžio mo
tyvas, kuris gražiai išreiškia 
našlaičio baimę ir liūdesį. Tre
čiąją veikalo dalį sudaro “Kai
mo šokis”. Čia kompozitorius 
panaudojo savo individualią 
fantaziją kaimo šokiui atvaiz
duoti, palikdamas paprastumą, 
kaimišką primityvumą. Dar pri
dėkite K. V. Banaičio būdingą 
harmoniją, paremtą modaline 
sistema (ja remiasi lietuvių 
liaudies dainos) ir jūs turite 
puiku lietuvišką veikalą, sukur
tą didelio ir savo kompozito
riaus. Šį veikalą nėra lengva 
išgirsti, nes savų muzikų nedaug 
turime. Tad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės III Seime, penk
tadienio vakarą nepraleiskime 
progos pasiklausyti “Lietuvos 
idilijų”.

KAMERINE MUZIKA

Kamerinė muzika — Ctham- 
ber Music, tai magiškas žodis, 
kuris tiesiog užburia daugelį 
muzikos mylėtojų, ypatingai 
aukštesnių intelektualinių vi
suomenės sluogsnių. Mokytojas, 
inžinierius, gydytojas, kunigas, 
geriausiu laisvalaiko praleidi- 
dimu laiko progą susirinkti ir 
pagroti bei paklausyti kameri
nės muzikos. Vokietijoje, kur 
kiekvienas inteligentas puikiai 
valdo kurį nors muzikos instru
mentą, tai kasdienis reiškinys. 
Čia, Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, šis pomėgis ypatingai 
paplitęs tarp gydytojų ir inži
nierių. Atsimenu ir Lietuvoje, 
dar studentu būdamas .turėjau 
garbės dalyvauti kan. Bylos 
kameriniame ansamblyje, kuris 
rinkdavosi arba pas jį, ar inž. 
Garaliavičiaus namuose, ir vie 
na valanda buvo praleidžiama 
kamerinę muziką grojant.

Kasgi yra toji kamerinė mu
zika? Mūsų enciklopedijoje ne-

didelis straipsnelis paaiškina jos 
visą technišką bei istoršką są
rangą. Tačiau, jei reiktų trum
pai nusakyti jos pačią .esmę, tek 
tų pasakyti, kad tai pati aukš
čiausia muzikos sritis, skirta 
atlikti vos keliems instrumen
tams, kur kultivuojama tik gry 
na, kuo kilniausia muzikinė min 

j tis, kuo gryniausia muzikinė 
(idėja, vengiant viso, kas pigu, 
arba grynai techniška, bei efek
tinga. Tai muzikinė sritis, ku
riai didžiausi pasaulio kompo
zitoriai patikėdavo savo giliau- j 
sius bei intymiausius išgyveni
mus, ir tai pačiu kilniausiu bū-' 
du. Kas nusakys gilumą Corelli t 
sonatų, Beethoveno kvartetų, 
Brahmso trio, ir kitų! Dėkui 
Dievui, ir lietuvių kompozitorių 
ši sritis neapleista. Tarp ne
skaitlingų jųjų muzikos darbų, 
jai — kamerinei muzikai tenka 
labai svarbi vieta. Ir ji būtų 
dar svarbesnė, jei mes parody- 
tumėm daugiau susidomėjimo, 
didesnio pareikalavimo. Atida
rykime jai duris mūsų privačių 
subuvimų ir mūsų viešų paren
gimų, ar tai minėjimų, ar pa
gerbimų, ar suvažiavimų. Kiek
vienu tokiu atveju mes paska
tinsime mūsų kompozitorius

šokiai.
.1. LINGYS, 154 pusi.

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

komis ir gaidomis. KALVELIS 
KUBILAS. RAGUČIAI, KEPURI
NE, OŽELIS, SUKČIUS, LENCIŪ
GĖLIS, SADUTE, MIKITA ir MA
LŪNĖLIS. Knyga labai naudinga 
šokių vadovams, šokėjams ir šokių 
mylėtojams. Kaina $2 00 Gauna
mo DRAUGE, 4545 West 63rd St., 
CHICAGO, ILL. 60629.

X X jKSCįJt.

AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIO parengta*

RINKINYS
na vyzd žiu ir <>ražluju minčių
ia galimu -nsipažinti su daugy 
asmenų ir pasigėrėti jų charak

terio bruožais pasirodo nčiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaeulata 
Press Putnam, Connecticut ?60 
"usl Kaina $2 Oč

Užsakymus, siųskite:
Draugas”. 4545 West 63 rd Str«**» 

Chicnjro.. Illinois 60629
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pi-idSti 5% taksy.
**-**^******»”»:-*!-«t atriji

does 'fc:6es6/

WISI FOLKS CALL IT

II
Thej

HOUSE PAINT
Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

kai dažote savo namus “Dutch 
Boy” dažais. Galite matyti kaip 
lygiai jie tepa, kaip ekonomiš
kai jie padengia, kaip gražiai 
atrodo. Tikrai įvertinti “Dutch 
Boy” dažus galite tik tada, kai 
po kelių metų jūsų namai vis 
dar bus gražūs. Taigi nerizikuo
kite mėgindami pigius dažus — 
reikalaukite “Dutch Boy” dažų 
savo namams.

YERKES HARDWARE
6832 S. Western Avė.

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

daugiau atsidėti tai sričiai. Ir 
mes turtinsime mūsų tautos kul 
tūrinį lobį, ir turtinsime save 
patys pomėgiu to, kas gražiau
sia, kilniausia, aukščiausia!

Iz. Vasy liūnas

Šen. Eug. McCarthy Chicagoje su
tiktas savo rėmėjų.

Didž ojo poeto Dantės intymiuo
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis,

Naujasis Gyvenimas

Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty- 
ruolis, Goethės, Šilerio, Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T. 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta į 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00 Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus.

Kuriam galui 

mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBTLTUS SUTAUPY
SITE NUO $500 TKI $1000

PLYMOUTH * VALIANT

BALZEKAS MOTOR
SALES, INC.

4030 Archer. VI 7-1515 
“U WILL LIKĘ US” 

CHRYSLER * IMPERIAL

per annum 
on regular savings

per annum 
on investment bonus

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

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Lietuvių Tautos Kankinių Paminklas Šv. 
Marijos Gailestingumo Motinos — Aušros Var
tų koplyčia, šalia Švento Petro karsto Bazilikoje, 
Romoje, jau ruošiama.

Kasimo darbai jau baigti, vykdomi sienų ir 
lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami dekoracijų 
projektai.

Vatikano ir lietuvių archyvuose liks koply
čios aukotojų vardai, kurie bus įdomus ne tik 
šiandien, o ir tolimoje ateityje. Reiktų, kad lie
tuvių vardų ten būtų tūkstančiai. Galima, įrašyti 
save, savo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų 
kankinių vardus, pasiunčiant auką adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 
2701 W. 68th St., Chicago, III. 60329

Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių 
(tax deduetible).

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.

Kas tik turi gėrę skonį,
viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Wes»ern. PR 8-5875

Vedėja. — J- UEPONIS

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



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. rugpiūčio 28 d. HELP VVANTEI) — MOTERYS
♦ ♦♦♦♦• • ♦ ♦ * ♦« 
HELP VVANTEI) MOTERYS

IŠNUOMOJAMA — EOR BENT
KITAI rinktiniams iiuoniiiiliikaiiis 
Melimkit — užsircgisi rimkit dabar!
Aptarnauja pietvakarinę 7 me
na, Savininkai kreipkitės dėl patai 

na viliu, nemoka mai
liest Aęency. auja W. <13 l‘H

K E Al. ESTATE

REAL ESTATE

7 karuli, bitngttlom, centrai, gazu 
šildymas. 30 p sklypas 67 Ir Maple 
wpod.

:» hutai Ir krautuvės patalpa. $S6<> 
pajautų per mėn. 61 tr Kedzie

a miegamųjų mūr. hungalov*. «
metų Rrlgh’on p ke

ŠIMAITIS REALTY
BY OWNER — 2 story and base- 
ment, 10 apts.: 4—4’s and 6—3’s 
Cabinet kitchens, tiied baths, in- 
dividually air-conditioned, gas heat, 
stovėsi and refrigerators, washcrs 
and dryers. 6 yrs. old. Yearly in- 
come $16,250, Vic. 74 and VVestern. 
Call Mr Kazek, 586-7406______

Sav. parduoda 2-jų butų po 6 kb. 
mūr. arti 64 ir Artesian. Dideli 
kamb. Plytelių virtuvė ir vonia. 
Gazu karštu vand. apšild., 2 maš. 
garažas. Alumin. langai, šaldyt., 
pečiai ir kt. priedai. $32,000 ar pa
siūlymas. PR 6-2723. 
BY OWNER — 14—-3's. Cabinet 
kitchens, ceramic tiied baths, in- 
dividually air-conditioned, gas heat, 
stovės and refrigerators, washers 
and dryers. 6 yrs. old. Income 
$19,295. Vic. Archer Rd. and OOth. 
Call Mr. Kazek, 586-7400.

4737 VV. 43 Ai. CL 4-2396

NAMŲ ClKKlMAS —
FARDAV IMA* - VALDYMAS 

tūtų nuoma) nua- lucotur Ta*.
N o taria tas — Vertiniai 

Apdraudę Agentūra 

BELL REALTY
J. BACEVlCtLS 

o455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2288

NURSING
SERVICE

DIRECTOR
in 128 bed general hospįtal. ftilly 
accredited. — Prefer person wifh 
degree in ntirsing. Salary coramen- 
surate with ąualifications

We also need R N's.
VVrite or Call Administrator

Ponca City Hospital
Ponca City, Okla. 74601 

Phone 405 765-3321

ORDER I'ILLERS AND 
STOCK WORK

Steudy \Vork And Good 
Stdi’ting Salary.

APPI.Y WA IiIMfOl SE RNTRANCF 
Betiveen 2:UU p,M And 4:39 P.M.

TAŠU, INC.
3417 No. Halsted Street

M 0 T H E R S
EOR PART TTME WORK

Desiring to eam extra money 
vvhile their children attend school 
during the day, to do general Of
fice work. Typing helpful. Hours 
arranged to yoųr convenience

NORTHVVEST 
FASTENER 00.

6343 Grosu Point NILES
Mr. P. Los — 647-0177

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTEI) — VYRAI

■••♦♦♦♦♦•♦♦i

Parduodu 9: kambarių mūrą. 
$110 pajamų per mėn. ir 5 kamb. 
butas savininkui. Marąuette pke. 
$18.500 Tel. RE 7-7201.

BY OWNER de luxe corner brk., 
ranch. 6(4 rims., 3 bedroom, 1 full 
bath, 2 half baths. Modern kitchen 
with built-in oven, range; refrig.. 
dishwasher; attached 24 x 30 ft. 
den, 2 firejlaces, wet bar, finished 
bsmt, 2 car garage with electrical 
-eye door. Gas forced air heat. 
SprinkJing sys., centKaliipd aii» • 
conditioning. Vic. Oak Park Avė. 
and Archer Avė. Call Mr. Kazek, 
586-7400.___

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

mūras. 2 auto. garažas. alumin. 
langai, Įrengtas rūsys, arti Pulaski. 
$25,950.

Našlė parduoda švarų 414 kamb. 
mūr. Naujas gazu šildymas, 2 auto 
garažas. Apie 69 ir Talman. $14.950.

S kamb. ined. apkaltas 2 aukštų 
namas, Marų. pke. $13,800.

S apart mcntti mūras. Apie $13,500 
pajamų Brangi vieta, naujas namas, 
pigi kaina. $87,700.

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

5)4 kaiub., 12 m. mūr. arti Na
bisco, centr. oro vSslnim., jrengt rū
sys, garaž. $2T.5OO.

Nauj. U butu mūr., arti Ford City, 
$11.000 pajamų, $82.500.

Geras med. apkaltas, 2 būt., 2 š’.ld.. 
garaž., arti mūsų. $16.300,

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

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

Apartu), mūras. 20 būt. supila 
apie $27.000 pajamų. Vertingas ir 
gražus objektas Marą. pk. $195.000.

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

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

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

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

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

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

12 butu mūr. prie 67-tos ir Rock- 
•vell, $13,500 metinių pajamų. Kaina 
$78,500. f mokėjas $15,000 savininkas 
duos paskolų.

Naujas de luxe 2 aukštų mūr. 
Marąuette pke 7 kamb. butas savi
ninkui Ir 4 nuomos skolai mokėti. 
$74,500.

LEONAS REAL ESTATE
IJiCOMil TAX — NOTAKIATAS — 

IMIGRACIJA
2735 W. 71s1 St T*l. 925-6015

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

AND REALTY
A. LAURAITIS

1645 So Ashland Avė., LA 3-8775 
Currency Exchapge patalpose)

Sąžiningas patarnavimas

Tvarkingas, teisingas r greitas 
a tarnavimas visais Re»! Estate 

reikalais Be to veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo- 
ni income Ta* ir atliekami kitokį
pa tarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

$256 N Maplewood Av.. CL 4-7456

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

Prie «» Ir Campbell. Med. 1 34 a. 2 
butai, 6 ir 4 kamb. $16,900.

Prie 71 ir Maplewood. Med. 2 bu
tai 5 tr 4 kamb Platus sklypas 
$21,500

Medinis 2 butai, a Ir 4 kamb.. pi
rus $12.900

VAINA REALTY
.oi 7 Vi 71et Street - RE 7-9518

Remkite “Draugę”.

Skelbkitės “Drauge”.

REAL ESTATE
fl kamb. mūr. “Built-ins”, kokli

nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marų. pke. $21.500

2 po 4% kamb. apynaujis namas 
Atskiri šildymai gazu, aliumin lan
gai, 2 autom garažas. Netoli parko 
$42.800

6 kamb medinukas. 2 vonios 
Sražiai reinodeliuotas Nauja šiluma 
gazu. 2 autom, garažas Netoli mū 
jų įstaigos $12,400.

4 miegamųjų a|».v nauji- mūr. Šilu 
ma gazu fentraltnls vėsinimas 
Alium, langai įrengtas rūsys, 2 au
tom. garažo.- Netoli parko. $2" 600.

6 butu, *o metu niūras. Atskiri 
SildymaJ gazu. Gražus namas, geros 
pajamos. I l t ta Ir Callfornia Avė. 
$69.Oi'O

0 butu, I metu liuksusinis mūras 
Pajamų virš $18.000 per metus. Piet
vakarių priemiestyje. $129,000.

14 butų mūr. Visi Išnuoranoti. 
Neaukštos nuomos Pajamų virš 
$12,000 per metus. Marąuette pke. 
$83,000.

100 x 220 p, sklypas prie ežero. 
25 minutės nuo Chicagos. Geras su- 
ėsiekimas greitkeliu Inbai graži 
vieta. Teiraukitės.

2 po 5 H kamb Ir S kamb. angliu
kam rūsy Bevek niaująs 2 auto ga- 
ražas 2 atskiri šildymai gazu Grū
dame Marąuette pke. $52,000

7 kamb. mūr bungalovv. Gražiai iš 
taisytas šiluma gazu 2 auto mūr. 
garažas Gage pke $21.000.

5 kamb. mūr. rezidencija. 1 *4 vo
nios šiluma gazu. Garažas Platus 
sklypas Marąuette pke. $16,500.

NERIS REAL
6994 šouth Western Avenu* T«|. Al|.Q3?I

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J BUBNYS — Tel RE 7-5168

APDRAUDĘ AGENTŪRA
Namų. gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi
mokė j lino sąly
gos.

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

I * 111111111111111111111 i 11111C11611111114121111111 *

IVI o V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdruuda.
2047 W. 67th Place. WA 5-8063
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiuiuiiunt”'""'

A. ABALL ROOFING 00.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl 
nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me iš lauko Taisome mflru~-"tuck 
polntlng" Pilnai apsidraudė visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
skambinkit* bet kuriuo laiko

COOK — EXPERIENCED
Full charge of convent kitchen. 
Days off are, flexible. Excell. 
working cond’s & pleasant sur- 
roundings. Apply to —
Sister Colette — «t. Seholastiea
Convent, 7430 N. Ridge Blvd.

NIGHT SALAD GIRLS 
NIGHT BELT PRODUCYION 

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

Apply any day 9-7 P.M.

ABC GLADIEUX IN-FLIGHT
CATERING KITCHEN 

2301 So. Mt. Prospect Roatl
__  Des Plynes, Illinois

FOOD PACKERS
PERMANENT

Full or Part Time. Age no Barrier. 
Light packaging,, no experience 
neceasary — will train. Uniforma 
furnished Plant relocation to 
Rosemont area ahortly, būt pres- 
ently located in Stickney, Iii.

Call for Information or interview 
749-4495

CELESTE FTALIAN FOODS, INC. 
6603 Pershing Rd. Stickney, III. 

~ VYRAI 7R~MOTr:RYŠ "

ACCOUNTS RECEIVABLE 
BOOKKEEPER

To operate Sundstrand machine 
5 day wk. Gpod salary.

VVORK CLOSE TO HOME!

GENERAL LABOR 
Inspectors and Packers 

For Paint Line
ESS-KAY ENAMELING, INC.
3620 VV, 38ih St.,______ 927-0836

TAILOR - CUTTER
For century old, made to measure 

uniform manufacturing.

Year around work, no lay-offs, 
profit s'haring, paid insurance.

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

IHLING BROS. 
EVERARD COMPANY 
269 E, Michigan Avenue

Kalamazoo, Michigan 49001

HELP WANTED — VYRAI

3RD SHIFT 
OPERATOR

Computer Operator with 1-2 years 
experience, is needed to fili opening 
in expanding Computer Instajlation

Will be working with 360-30- 
DOS.

CHICAGO — NORTH SIDE

CALL 334-2106

HELI* VVANTEI) VYRAI.

RICHHONO
\Sinclairi

SFRVICF
Kampas Richtnond ir 68 rd St.

• žslentntu lt vietinių automobilių 
>alnynins Priklauso Chicago Motor 
tlub Nelaimės atveju, skambinkit. 

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

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

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

Call 
Phone — TA 9-6550

COUNTRY SQUIRE 
COFFEE SHOP 
4050 Archer Avenue

(kampas Archer ir California)
Reikalingos virėjos, padavėjos, in
dų plovėjos ir “porteris”. Pilną lai
ką ar daliną laiką. Labai geros 
darbo sąlygos, geras atlyginimas. 
Priedai. Kreiptis asmeniškai j 
Manager.

~*5elF WANTED — VYRAI

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

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

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

Med. 5 kamb. 37 $6 p. sklypas. 71 
ir VVestern. Tik $8,000.

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

Mūr. 2x6. Butas rūsy. Nauja) 
šild. Naujas garažas. M p. $31,800

Med. 1*4 a. 8 kamb. Rūsys. 71 — 
Campbell. $14,000.

Med. 1)4 a. 2 butai. M. p. Rūsys. 
Gazo šild. Garažas. $16.500.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MAKQCETTE GIFT PARCEL SERV 
2608 6»tb St. Tel. HA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
$333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrovė turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu iš Otat- 
cagos tiesiai į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas (vairių me
džiagų, ltal. lietpalčiu Ir kitu prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. tr V. Žukauskai

SHIPPING - RECEIVING

C L E R K
Skokie manufacturcr needs cjcpe- 
rienced man for full responsibillty 
of Shipping and Receiving Dept.

Salary c.ojnmensurate with 
ėncperience.

Excelle>nt opportunity for 
permannnt ąualtfied persom.

CALL BOB SOBCZAK

HEAT EXCHANGERS, INC.
PHONE — 679-0300

An eąual opportunity employer

KAIRYS REAL ESTATE
2943 VVest 59 Str. Tel. HE 6-5151 arlia HE 6-5161

•ooooooc f-’rcsy-'yoooooooooooooooooooofroofrcooooooooooooooc

SALES ■ MORTGAGES■ MANAGEMENT

Meinber of M L.S.
ALEX ŠATAS — REALTOR

Mai n offlce 5727 VV, Cermak, Cicero, III., Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Clceroje, Berwyne, Rlverside, La Grange Parke 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti I mūsų ištaigą 
Ir išsirinkti iš katalogo.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

■ ♦ ♦ « t
DĖMESIO I

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & 6HEET METAL 
4444 S. VVestern, Chicago B, III.

Telefonas VI 7-S447.

REPAIRMAN
Hm I.AD1ES llANDBAf.S

Full time.
Excellent salary.

Good place to work 
Paid vacation and holidays. 

Contact ANDY, 449-6262

JOHN WINDS IMPORTS 
1101 Taff Avenue 
Berkeley, ISlino.s

FLIGHT LOADERS 
SET-UP MEN

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

Apply any day 9-7 P.M.

ABC GLADIEUX IN-FLIGHT
CATERING KITCHEN 

2301 So. Mt. Prospect Roatl
Dės Plaines, Illinois

GENERAL
WAREHOUSE HELP

Full time, excellent starting 
salary.

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

JOHN WINDS IMPORTS
1101 Taft Avenue
Berkeley, Illinois

EXCELLENT OPENING FOR

PRODUCTION
SUPERVISOR

We h n ve immediate opening for 
Experieneed Produetion Supervisor 
with substantial experlenee in 
Rubber Milling, Calendering and 
Conypo u n d i ng.

Mušt. be able to work 2nd Shift. 
Excellent Ooimpany Benefits.

Top Wagc«. — Permanant Posltion.

Rush resume in confidence to:
J. E. LA1TTA.

Personnel Manager
or Call (914) 831-2800

CHEMICAL RUBBER PRODUCTS
(Div. Kichardnon Co.)

579 South Avenue 
BEACON, NEW YORK

A n jE£qual opportunity employer

Platinkite “Draugę”.

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS

OUTSTANDING OPPORTUNITY !

THE McLEOD INFIRMARY
In Florence, South Carolina, offers excellent openings for

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

Salaries open — also 
REGISTERED NURSES

Ali shifts. Good salaries plūs differentials paid. 330 bed hospital.
Apply i n writing to

Director of Nurses or Administrator

PSYCHIATRISTS (2) $24,000 per year
PSYCH0L0G1STS (2) $660 to $1334 mo. 

PSYCHIATRIG SOCIAL W0RKER (I)
$608 mo. to $1178 mo.

PSYCHIATRIC NURSES AND 
PUBLIC HEALTH NURSES

New program designed to delįver Services to a large rural 
area. Excellent opportunity for industrious and Creative pro- 
fessionals. Good fringe benefits — excellent living conditions.

VVrite or Call (406) 365-3124 or 454-2171

EASTERN MONTANA 
MENTAL HEALTH BOARD

BOX 38 — GLENDIVE, MONTANA 59330
J*

MODEL MAKER 
Temp Plate Maker

Exper. in Punch Press

Manufacturer of metai, wood and 
laminated display items'. Excellent 
salary and fringe benefits

Call Ron Blass 

766-5100

YACNT JOINERS, PAINTERS
AND

MARINE MECHANICS
Experienced Only

GOOD PAY 
and Company Benefits1.

VVrite or call:
GLEN TOVVNSEND

SPENCER BOAT 00.
P. O. Bux 8207 

WEST PALM BEACH, ELA.

MECHANICS
lieavy eąuipraeut mechanics wlth 

Diesel experience. 
Exeelleiit pay and steady work. 

Exeellent fringe benefits. 
South East Area.

CALL
Tel. - RE 1-9213

FROM 9 TO 5 MONDAY 
THRU SATURDAY

1016

MECHANICS
S T E A D V VV O R K 

TRUCK — TRA1LER — TRACTOR
: EXP.ER1ENCE NECESSARY

UNION WAG.ES AND BENEFITS 

VVrite or Apply

AKRON - CHICAGO, INC.
TRIPLETT BOULEVARD AKRON, OHIO 44306

An Equal Opportunity Employer

VVHY TRAVEL? WORK CLOSE TO HOME!

Full time only. Permanent Day shift 8 A. M. to 4:30 P.M. 
Afternoon shift 4:30 P.M. to 1 A.M.

* PRESS BRAKE OPERATORS * PAINT SPRAYERS
* SPOTWELDERS * GRINDERS

APPLY PERSONNEL DEPARTMENT
READY METAL MFG. COMPANY

4320 S. KNOX AVENUE TEL. RE 5-5151
(3 IlltMAk JEust of Cicero Avė.)

CUTLER - HAMMER, INC.
Manufacturer of electrical Controls has immediate openings for

— ELECTRICAL WIRE MEN 
— ASSEMBLERS

(Experience helpful. būt not necessary).
First shift only, good starting wages. Improved medical plan, 
penslon plan, 40 hour work week, paid vacations and holidays.

Apply or call Mr. John Indą:

439-1910
2.TO TOIIHV AVĖ. EI.K OKOVE Vll.I.AOE, UJU

An EquaJ Opportunity Employer

WAREHOUSEMEN
No experience necessary. We will train. Join a Progressive 
company with opportunities for grovvth.

NORTHVVEST FASTENER CO.
6343 Gioss Point, Niles, Illinois Tel. 647-0177

CHALLENGING OPPORTUNITY!
MAINTENANCE FOREMAN PLASTICS

We are looking for a good aesistant foreman or the No. 2 man who Is 
ąualified to movė Into the No. 1 spot in our maintenance dept. This man 
should have baekgrotind in the maintenance of inaehinery and olectro- 
mechanieal eąuipment. Prlor experience in the maintenance of injectlon 
molding, die casting, or molding eąuipment would be very helpful.

Thls poeition offers an exeellent opportunity for personai growth 
with a new growlng company.

Send resume in oonfidence. — Call or visit

J. E. INDUSTRIAL, MOLDING
GRANT PARK, Illinois 66944) 815—165-2111

— Excellent Openings For —

C I VI L ENGINEERS
CE I ......................................... $667 - 884
CE III .................................... $785 - 1070

— also —

TRAFFIC ENGINEER
SALARY OPEN

Write or apply Personnel Department

CITY HALL 
ROCHESTER, MINNESOTA 55901 

PHONE — (507) 288-4721



jančiam į sanitarinio distrikto patikėtinius, paremti.

Ligorro lovoje
DAN KURAITIS

Ksaveras Vanagėlis vienu 
metu taip posmavo:

Anam sviete ras lygybę,
Jokių luomų ten nebus,
Tik lygybę ir vienybę 
Jie regės per tuos sapnus

Chicagos profesionalų futbolo komanda, kuri rugpiūčio 30 d. 8 v.v. žais rungtynes ,
San Diego komanda, White Sox parke” Tų rungtynių pelno dalis eis inž. V. Adamkui .kandidatuo- montuo *• oaeint g i es o- 

va turi net šešis mygtukus, ku-

RINKIMINĖ KOVA PRADĖTA

Pirmam žygiui reikia 2,000 lietuvių 

JURGIS JANUŠAITIS

Lietuvių svajonės turėti sa- Joms telkti jau sudarytas ko
vų žmonių aukštesniuose ame
rikiečių įstaigų postuose pildosi. 
Respublikonų partija pati pa-

mitetas, į kurį įeina Povilas 
Žumbakis, Justas Lieponis, Gab
rielius Gedvilą, Kazimieras Ok-

rinko vispusiškai tinkamą kan- sas, John Pakel, Sr., Juozas 
didatą į Sanitarijos distrikto Bichūnas ir John Evans. Vy-
patikėtinio vietą, gabų vyrą, 
veiklų visuomenininką, šio kraš 
to problemas pažįstantį žmogų 
tlž. Valdą V. Adamkų. Pirmi
niuose rinkimuose Valdas A- 
damkus užsirekomendavo šau
niai. Surinkti balsai, procenti-

riausias uždavinys — sukelti 
lėšų rinkiminei propagandai ves
ti. Komitetui uoliai talkininkau
ja moterų komisija, planuojan
ti suruošti specialius parengi
mus.

Tačiau viena įdomi ir reta
niu atžvilgiu, tikrai džiuginan- proga duota lietuviams sukelti 
tys. Tad belieka sparčiai ruoš- lėšų pasinaudojant ruošiamo-
tis galutinam laimėjimui — lap
kričio rinkimams. Laiko neper- 
daugiausia, o darbų begalės. Čia 

*jau tokia sistema, kad reikia 
rinkimų metu išvystyti plačią 
propagandą, o tas atseina ne
maža pinigų.

Pati partija turi savas pro
blemas ir finansiniai kandida
to neremia. Lėšas turi telkti 
pats kandidatuojąs ir rūpintis 
propagandos vedimu.

Tad mūsų kandidatui Valdui 
V. Adamkui didelė problema. 
Lėšų klausimas ypač svarbus.

rias klausytojai entuziastingai 
sutinka, o viename warde po jo 
kalbos buvo sukeltos audringos 
ovacijos.

Visus V. V. Adamkaus rin- 
minės veiklos darbus koordinuo
ja adv. Gabrielius Gedvilą, gra
žiai reiškiasi jaunimo komite
tas, jau atlikęs savo uždavinį 
pirminiuose rinkimuose.

Lietuvių golfininkų klubas ir
gi planuoja rugsėjo 29 d. golfo 
dieną Valdui Adamkui paremti.

Bet dabar didžiuoju bandy
mu laikytina Tarptautinė diena. 
Ar mes sugebėsime sudaryti 2, 
000 lietuvių šeimą ir dienoje 
dalyvauti? Tikime, kad taip. 
Nuoširdžiai paremkime šį žygį 
savo dalyvavimu stadione, už 
ką dėkingas lieka iš anksto ir 
mūsų mielas kandidatas Valdas 
Adamkus.

Žaidynes pradės senatorius 
Dirksen, pats išspirdamas ka
muolį; pertraukos metu bus iš
pildoma gana graži ir įdomi pro 
grama.

mis garsiomis futbolo rungty
nėmis.

Rugpiūčio 30 d., penktadie
nio vakare, 8 vai, Chicagos 
White Sox stadione prie 35 ir 
Dan Ryan kelio įvyksta Tarp
tautinė diena, skirta mūsų kan- j 
didatui Valdui Adamkui parem- j 
ti. Tą vakarą įvyksta garsios I 
europietiškos futbolo rungtynės Į
tarp garsiųjų futbolo koman- PREZIDENTO GIMTADIENIS 
du: Mustang ir San Diego. Daly 
vaus iki 10,000 žiūrovų, repre- ! 
zentuojančių įvairias tautybes.

CHICAGOJE

BENDRUOMENES ...

(Atkelta iš 3 jsl.)
bų duplikavimui išvengti galėtų 
būti kviečiamos (kaip veiksnių 
konferencijoje Washingtone bu
vo sutarta) periodinės konferen
cijos. Vilkas ir bendruomenė prie 
centrų galėtų turėti savo stebėto
jus, kaip iki šiol gana sėkmingai 
buvo praktikuojama, kurie per
duotų savoms organizacijoms ki 
tų svarbesnes idėjas ir siekimus, 
kad darbai būtų tinkamai išda
binami ir įvykdomi. Taip vie
niems kitus nuoširdžiai infor
muojant, būtų lengviau išvengti 
klaidų ir nenaudingų pasikarto
jimų, o kartu būtų apimtos visos 
darbo sritys. Be to, politiniai veik 
sniai turėtų veiklon įjungti dau
giau specialistų, kad jie pavaduo
tų kadaise pajėgius, bet šiuo me
tu jau darbui netinkamus vado
vus. Liet. bendruomenė turėtų 
remtis pilnai subrendusiais, patir 
ties nestokojančiais ir vadovauti 
sugebančiais visuomenininkais, 
kultūrininkais ir švietimo atsto
vais.

“Šio rašinio tikslas, baigia dis
kusines mintis autorius, paskatin
ti pasisakyti tuos, kurie yra Vli
ko ir Bendruomenės santykių 
klausimu interesuoti”... O šio ra
šinio tikslas paskatinti visus iš-
saugoti sveikus pagrindinius veik I 
snius ir prie reformų eiti pla-i 
ningu ir gerai išmąstytu keliu. 
Seimas turėtų tik žiūrėti, kad Lie- j 

, tuvių bendruomenei įiūtų atiduo 
tos geriausios jėgos, kurios išsau i 
gotų savas kultūrines vertybes, j 
atgaivintų veiklos vieningumą, Į 
sustiprintų lietuvybės ugdymo. 
pastangas ir suburtų lietuvius is-Į 
eivijoje pagrindiniams lietuviš
kiems tikslams. Tik 'išlaikant 
stiprų lietuvišką kamieną, bus 
galima sėkmingai vesti ir laisvi
nimo bylą bei tęsti “kovą už lais
vę.

Lietuviams tenka pasirūpinti 
šios dienos sėkmingumu ir rei
kia išplatinti 2,000 bilietų; di
delė dalis iš rungtynių gauto 
pelno atiteks V. Adamkui pa
remti. Skaičius tikrai nemažas, 

i tačiau argi Chicagos lietuviai 
nepajėgtume tiek bilietų išpirk
ti ir šioje dienoje dalyvauti. ? 
Čia ir konkretus mūsų žygis pra 
dėtoje rinkiminėje kovoje. Tai, 
mielasis, neatsisakyk siūlomo 
bilieto nupirkti. Jis padės ir 
mūsų kandidatui, tuo pačiu pa
rodysime davusiems mums ge
rą progą šią šventę surengti, 
kad lietuviai yra skaitlinga tau 
tinė grupė ir verta rimto dėme
sio.

Tarptautinės dienos pravedi-

Vakar prezidentas Johnso
nas atšventė 60-tą gimtadienį. 
Konvencijoje eina gandas, kad 
ta proga prezidentas atvyks į 
Chicagą, kur jam yra rezervuo
ti kambariai Conrad Hilton 
viešbutyje.

KANDIDATŲ KAMBARIAI
Prezidentiniams kandidatams 

įvairiuose viešbučiuose paskirs' 
tytas didokas kambarių skaičius 
įvairiems pasitarimams. Vice
prezidentas Hubert Humphrey 
turi 132 kambarius Conrad Hil 
ton viešbutyje. Senatorius Eu 
gene McCarthy turi 151 kam
barį tame pačiame viešbutyje, 
o senatorius George McGovern 
turi tiktai 40 kambarių Shera- 
ton - Blackstone viešbutyje.

mu rūpinasi komitetas (Algir- (._ 
das Visockis, Dr. Ringus, A. 
Lauraitis, Romas Kožėnas ir 
Grybauskas). Bilietus platins 
speciali talka.

Rinkiminė veikla amerikiečių 
tarpe vyksta sėkmingai. Mūsų 
kandidatas kas mėn. amerikie
čiams pasako iki 30 kalbų, ku-

M ISC.ELLANEOUS

TELEVIZIJAS

j DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. rugpiūčio, 28 d. 7

Aš didžiuojuosi lietuviais. 
Mažos tautos ainiai, atvykę j 
išeiviją, mūsų tautiečiai turi šva 
rų vardą, kur jie bebūtų, kokį 
darbą bedirbtų. Ligoninėje, kur 
mane paguldė — Christ Com-
mun'ty Hospital — yra garbm- 

Tame trumpame eilėraštyje ga lietuvė dr. Albina Šabanie- 
daug pasakyta. Žmonės gru- nė, kuri ketverius metus gilino 
miasi su kasdieniniais reikalais, savo specialybę Mayo Brothers 
užmigę sapne randa pasitenki- klinikose Rochestery, Minn., ir 
nimą. Bet ligonio lova — jau dabar gabiai gali tvarkyti kau
kas kita. Tai lyg “varstotas”,
ant kurio žmogų bando sure-

riais galima gulintį pakelti aukš 
tyn, nuleisti žemyn, pasukti į 
šalį kur reikia, pakelti ar nu
leisti kojūgalį. Virš lovos, ant 
plieno stulpų man dar buvo į- 
'taisytos rankenos įsikibus pa
sikelti.

Mediciniška pagalba dabai1 
taip pažangi ir gerai suorga
nizuota, kad žmogus, kuris tik 
prieš kelias minutes buvo geras 
kandidatas mirčiai, dabar gal, 
net šypsotis viltingai.

lūs.
Galėdamas lankyti kaimynus 

ligonis, matydamas su pakabin
tam rankom, kojom, kai klau
sinėjau, kas jų gydytojas, vis 
sakė, kad dr. Šabanienė, ir vis 
kartojo “Shi is wonderful”. Ji 
rytais operuoja, dienomis lanks
to gydančius sąnarius, duoda 
įsakymus vyresniajai gail. se
seriai, ką turi daryti su pacien
tais, vakare vėl ateina pasižiū
rėti ir naujus patvarkymus per
teikti. Taip ji nuo ankstybo ry
to iki vėlyvo vakaro visą sielą 
atiduoda nelaimingiems ligos iš
tiktiems žmonėms.

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Jurgis Savickis: ZEMffi DEGA. rašytojo ir diplomato atsiminimai L 

1939- 1945 m. kruviniuusio ir tragiškiausio mūsų tėvynės u 
Europos istorijos. Apie 870 ps). dviejuose tomuose ........... $4.50

Jonas Aistis: APIE LAIKĄ IR ŽMONES, literatūriniai atsimini
mai apie laisvėj kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą $2.50 
Illinois Stale gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksi). 
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago. Illinois 60629

Illinois siale gyventojai prie kainos nui pridėti 5% taksų.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7lst Street 
M10 So. 50th Avė., Cicero

Tel. GR 6-2345-6 
Tel. TO 3-2108-06

A L) TOMO RILIAMS STATYTI

Jonas Spačkauskas, Marija Bosienė, Jonas> Naujokas, Jonas Kaunas 
_ Alvudo virtuvės šulai. Nuotr. inž. Ksv. Kauno

•IJ

A. -J- A.
IZABELEI ŠTEINBERGIENEI 

mirus, jos dukteriai BRONEI ir žentui ANTANUI 
MONKEVIČIAMS gilią užuojautą reiškiame ir drau
ge liūdime.

Sofija ir Antanas Ragauskai 
Irena ir Juozas Rasiai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I rys Moderniškos Koplyčios:
4605 • 07 South Hermitage Avenue

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

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

Mielam bičiuliui

A. -j- A.
JONUI IGNATAVIČIUI mirus, 

jo žmonai ir sūnums reiškiame nuoširdžią užuo

jautą.

V. Girdauskas ir dukra

A. A.
LIUDVIKUI PETRUŠAIČIUI 

mirus, skausmo prislėgtiems MARIJAI, Elenai, RE
NATAI, APOLINARUI, VYTAUTUI ir EGIDIJUI bei jų 
šeimoms gilią užuojautą reiškiame.

Brigita ir Albertas Perrey

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

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRoapect 8-0831

ARKITE DABAR TIESIOG NUO1 
M R. N E L S 0 N,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams <danų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

Vaizdas iš įvykusių antisovietinių 
demonstracijų praėjusį šeštadienį 
Chicagoje.

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

Pasiteiraukite apie naujas

I. MIGLINAS
2549 W. 69 St.. n »ub.. PR 6-1063

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas.
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9269 Chicago, Illinois

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 West 69th Street 
Tel. HE 4-7482

Platinkite “Draugę”.

Brangiai mamytei, uošvei ir močiutei

A. -f- A.
Mortai Jurgionaitei - Laučienei 

Lietuvoje mirus, DR. AUGUSTINUI LAUČIUI, poniai 
MARIJAI IR SŪNUI PETRUI širdingiausiai reiškiu gi
lią užuojautą.

Antanas Dagilis

A. + A.
DR. VIKTORUI JASAIČIUI minis,

jo žmoną ELENUTĘ, dukterį JURGYTĄ ir sūnų ED-
| VARDĄ su šeimomis, ir brolį DR. DOMĄ su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Janina, Pranas ir Dalia Gaigalai 
Laima Kisielienė

Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naruti

LACKAWICZ IR SUNŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpnblic 7-1213
2314 VV. 23rd PLACE Tek Virgiui* 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUAN1CA AVĖ._______________ Tel. YArds 7-8401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. L1TUAN1CA AVĖ.________ Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 501h Avė., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAIVN, ILL. Tel. 636-2320

O



8 DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. rugpiūčio 28 d.

x Viktoras Viksnins, Chica
gos latvių sąjungos ir Paverg
tų tautų komiteto Chicagoje pir 
mininkas, demokratų , platfor
mos komitetui perteikė paverg
tų tautų pageidavimus, kurių 
pagrindiniai punktai: 1) Ir to
liau nepripažinti Baltijos tautų

Donelaičio1 užgrobimo, 2) Reikalauti, 'kadX Julius Širka,
mokyklos vedėjas, kurs su di-|būtų atitrauktos iSovietų įgulos 
dėlių uolumu rūpinasi jaunimo Į iš tų kraštų ir atstatytos žmo-
auiklėjimu, Draugo pikniko me
tu, dirbs su padėjėjomis prie 
vaikučių aprūpinimo maistu ir 
lengvaisiais gėrimais.

X P. Bendruomenės žen
kliukus bus galima įsigyti 
“Draugo” gegužinėje.

X Lietuvių Agronomų sąjun
gos Chicagoje gegužinė įvyks 
rugsėjo 8 d. Meilutės ir Kęstu
čio Biskių sodyboje, 5705 So. 
Janes Avė., Downers Grove, 
III. Nuo tėvų Marijono ūkio 
(83 kelio) iki Biskių sodybos 
tėra 6 mylios. Važiuoti 63-j a 
iki Belmont (4 m.), pasukti de
šinėn iki College (1,5 m.) ir Ja
nes Avė. (iki Biskių) pusantro 
kvartalo.

X A. a. Stasys Šiaučiūnas, 
buv. Žagarės miesto burmistras, 
visuomenės veikėjas, LB Chi
cagos apygardos pirmininkas, 
vakar palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse Chicagoje. Atsisveiki
nimo vakare, kurį Petkaus kop 
lyčioje suruošė Amerikos LB 
Marąuette Parko apylinkės 
valdyba,

gaus teisės tų kraštų piliečiams, 
3) JAV turi daryti įtakos į So
vietų Sąjungą, kad ji laikytųsi 
JT čarterio, kas liečia tautų ap
sisprendimo teisę. 4) Pagal kon
greso rezoliuciją Nr. 416 JAV 
prezidentas prašomas paveikti 
pasaulio opiniją per Jungt. tau
tas ir kitas pasaulio instituci
jas, 'kad Sovietų Sąjunga būtų 
priversta grąžinti apsisprendimo 
teises Balti joms tautoms.

x Anatolijus Kairys, LB 
Kultūros fondo pirmininkas, iš
vyko į N.ew Yorką dalyvauti 
PLB seime. Grįš rugsėjo 4 d. 
Visais Kultūros fondo reikalais 
prašome kreiptis į fondo vice
pirmininką Vyt. Jasinevičių tel. 
778-4085, po 6 v. vakaro.

x M. Sabaliauskaitė pereitą 
savaitę sunkiai susirgo ir buvo 
išgabenta į šv. Kryžiaus ligoni
nę. Sveikata gerėja.

IEŠKO LIETUVIŠKŲ ŽVAKIŲ
Illinois gubernatorius Sam 

atsisveikinimo kalbas ghapiro paprašė, ttad generali- 
pasakė Amer. LB centro valdy
bos pirmininkas inž. Br. Nai- inis konsulas dr. Petras Dauž-

nys, Alto atstovas J. Talalas, 
Amer. Liet. tautinės sąjungos 
atstovas Vėbra ir pirmųjų LB 
bendradarbių vardu J. Jasaitis. 
Velionis paliko daug aidimų 
draugų ir bendradarbių. Iš arti
mųjų giminių — Clevelande 
gyvenantį brolį Joną, jo šeimą, 
brolius Maciūnus ir kt.

X DRAUGO piknike prie bi
lietų pardavinėjimo dirbs: Eu
genija Daugirdienė, Stephanie

vardis suieškotų dvi lietuviškas 
žvakes, kurios kartu su kitų 
kraštų žvakėmis puoš gimtadie- 
nini tortą minint Illinois vals
tijos 150 metų sukaktį.

TEISMAS ĮSAKO GRĮŽTI Į 
DARBĄ

Lietuvaitės benediktinės 
prie savo namų

seselės 
(Benedictine Sis- 

ters. 75 VVallace Rd., Bedford, N. 
H. 00312), kur veikia jų vedamas 
vaikų lopšelis. Prie sodybos’ yra 
35 akrai žemės. Dar reikės 10 m., 
kol galės skolą už šią sodybą iš
simokėti.

Kas pasėjo ramunėlę, 
Baltą prie takelio;
Ir kas ja, spalvas išrinko, 
Jos kvapaus žiedelio.

Kas augino, glamonėjo, 
Kas ją meiliai šildė; 
Kai ištroškusi ji buvo, 
Kas gi ją pagirdė.

Vėjužėlis skrajūnėlis, 
Ją čionai pasėjo,
O saulutė motinėlė, 
Šildė glamonėjo.

Žvaigždutė
įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk.

Red. J. Plačaa Medžiagą siųsti: 7045 So Claremont Avė., Chicago, 111. 60636

hicagos
žinios

GĖRIMAI BE LEDO
Minkštieji gėrimai Interna

tional amfiteatre parduodami 
be ledo. Patarnautojai paaiški
no, kad tai daroma, bijant, kad 
prezidentinės konvencijos dele
gatai gali pradėti mėtytis le
dais.

FILOSOFIJOS DAKTARAI
Chicagos universitetas penk

tadienį studentams suteiks 671 
akademinį laipsnį. Filosofijos 
daktaro laipsnį gauna 121 stu
dentas.

HIPIAI IR JUNGTINĖS 
TAUTOS

Hipių atstovas Stewart Al- 
Apygardos teismo teisėjas bert spaudos konferencijoje 

Donaid O’Brien įsakė streikuo- į pareiškė, kad hipiai pakvietė
jantiems CTA susisiekimo auto 
ibusų vairuotojams grįžti į dar-

Jonutis ir Ramunė Kviklytė, bą. Susisiekimas užvakar buvo
1 d.,

Miela Dievulis ją augino 
Ir spalvas išrinko,
O pilkasis debesėlis 
Girdė ir gaivino.

Ir taip auga ramunėlė, 
Kvapi prie takelio,
Kad saugotų sveikatą, 
Mažojo valkelio.

M. Merkevičius

MANO ŠEIMA

Piknikas įvyks rugsėjo 
12 vai. Bučo sodyboje.

X Malonių bendradarbių pra
šome rašyti aiškiai, gi jei jau 
rašoma mašinėle tai reikia, kad 
raštas būt.ų ryškus. Kiti raštai, 
nors rašyti mašinėle, yra be
veik neišskaitomi.

X Am. Liet. Montessori 
d-jos vaikų nameliai prie 69-tos 
g-vės šeštuosius mokslo metus 
pradeda antradienį, rugsėjo 3 
d. Rytinė pamaina renkasi 8:30 
v., popietinė 12:30 v. Registruo
tis dar galima. Informacijai 
prašome skambinti R. Bartuš- 
kienei 471-0250.

X Nekalto Švč. P. M. Prasi
dėjimo parap. mokykla mokslo 
metus pradeda rugsėjo 4 d. 
šv. Mišiomis 9 v. Darželis moks
lą pradeda rugsėjo 9 d. Mokyk
los vedėja yra sesuo M. Theo- 
dorette.

x Tūkstančiai suvažiuoja į
“Draugo” metinę gegužinę. At
vykę turės progos susitikti de
šimtis seniai nematytų draugų.

x Dennis Gay, jaunas Brid- 
geporto lietuvis, motociklo ne
laimėje susilaužė koją. Gydosi
Šv. Kryžiaus ligoninėje, kur 
turės su sugipsuota koja išgu
lėti keletą savaičių.

X Gyvos dekoratyvinės spal
vos tai viena iš naujųjų Tele- 
funken radijų žymių. Gradins- 
kas, 2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(sk.)

nutrauktas maždaug 65 proc. ir 
palietė apie 300,000 keleivių. 
Elektriniai požeminiai ir iškel
tieji traukinėliai streiko nepa
liesti.

Jungtines Tautas atsiųsti spe
cialų stebėtoją į Chicagą, kuris 
turėtų patikrinti, ar Chicaga 
yra “laisvas miestas”. Prie hi
pių prisiplakė poetas Allen Gins 
berg ir rašytojai Jean Genet ir 
Villiam Burroughs.

Mano šeimoje yra keturi 
žmonės ir gyvulėlis: mano ma
mytė, tėvelis, sesutė, aš ir ma
no katinėlis. Mano sesutės var
das yra Regina. Ji yra jau iš
tekėjusi ir gyvena Chicagoje. 
Ji kartais atvažiuoja į Bostoną. 
Aš gyvenu Bostone su savo 
mamyte ir tėveliu. Mano mama 
ir tėvelis mane visur leidžia, pa
vyzdžiui, į stovyklą, į Cape Cod 
ir daug kitur. Mano katinėlio 
vardas yra Murkis. Jis yra bal
tas ir juodas su ružava nosimi. 
Mano šeima geriausia šeima vi
same pasaulyje.

Rita čereškaitė
Bostono Lit. Mok-los IV skyr.

Varlė tarp lelijų. Piešė Živilė Brakauskaitė, Brighton 
Lit. m-la

Parko

VASARA

Vasara yra malonus, šiltas 
metų laikas. Aš labai laukiu va
saros, nes mes jau neturėsime 
pamokų mokyklose ir galėsime 
žaisti visą dieną kieme. Paskui* 
mes važiuosime atostogų į B*ą 
verly Shores Indianoj. Ten mes 
nuomuojame vasarvietę. Didelis 
namas stovi Miohigano ežero pa 
kraštyje ^bet yra ten pat ir ma
žas namelis, kur mes vaikai žai
džiame. Kai lyja mes tada ta
me namely skaitom. Nors moks 
las man ir patinka, bet aš la
bai laukiu vasaros.

Vida Kazlauskaitė,
Marąuette parko Lit. mok. * 

3 sk. mokinė

MANO KATINIUKAS

NEGRAS KANDIDATAS Į 
PREZIDENTUS

JAV LB centro valdybos 
pranešimas

JAV LB centro valdyba š. m. 
rugpiūčio 20 d. posėdyje susi
pažino su spaudoje paslkelbtu 
111-sios Tautinių šokių šventės 
komiteto pranešimu ir vienbal
siai nutarė painformuoti lietu
viškąją visuomenę, kad tas pra
nešimas
tų iškraipymas,

Demokratų (konvencijoje da
lyvauja 332 negrai atstovai. Jie 
žada pasiūlyti prezidentiniu kan 
didatu negrą dvasiškį Channing 
Phillips iš Wasihingtono.

AREŠTAVO HIPINS IR 
PARŠĄ

Policija areštavo 7 hipius 
, . „ , miesto centre, kur jie demons-

OlnEaS paršą, jų skirtą į prezl.
! dentinius kandidatus. Baltas irTokio pranešimo paskelbimas Į juodas H hire 

spaudoje nesiderina nei su
suomeninės veiklos tvarka, 
su morale.

vi-
nei

veislės 140
svarų paršas, pramintas Pega
sus, nuvežtas į gyvulių globos 
draugijos patalpas. Jo likimas 
neaiškus.

Skautų pastatytas bokštas V tau
tinėje stovykloje Rako miške

Nuotr. Gintaro Plačo

Važiavom autobusu, valandą 
laukėm taksio, paskui dar bri- 
dome per sniegą iki pasiekėme 

Man patinka lituanistinė mo- bažnyčią. Jaunieji irgi turėjo 
kykra. Kartais aš kalbu lietu- eiti gerą kelio galą pėsti, 
viškai su draugais, kurie lanko
angliškąją mokyklą. Mokykloje Pris™ko~ 
mokaus kalbėti lietuviškai. Mo
kytojai lietuviai. Kartaus ir žai
džiame. Darėme iškylą į “Drau
gą” ir Bąlzeko muziejų. Lan

PATINKA LIETUVIŠKA 
MOKYKLA

kau lietuvišką mokyklą šešta
dieniais nuo 9 iki 1 vai. po pie
tų. Mokomės tikybos, dainavi
mo ir šokame tautinius šokius. 
Mes turim švenčių

Vestuvės buvo labai gražios.
daug žmonių, pūga 

jų nesulaikė. Man labai patiko 
jaunoji, ji tikrai gražiai atrodė.

Namo ėjome didelis būrys 
žmonių, tai buvo linksma pūš
kuoti per sniegą. Vėliau gavo
me taksį ir jis atvežė mus į 
Marąuette Parką, bet per snie
gą negalėjom prie namų priva- 

programas £iuotį Teko eiti gatvės viduriu,

Mano katinas yra labai gra
žus ir įdomus. Visi jį myli. Jis 
visuomet su manim miega. Jis 
moka taip gražiai žaisti, 'kad 
visi stebisi, kai jis daro viso
kius juokingus dalykus. Bet> 
įdomiausias dalykas, ką jis da
ro, tai kad jis kalba su manim. 
Aš pasakau jam ką nors, jis 
man atsako savo kalba ir taip 
mes susikalbam. Liūdniausias 
momentas yra tada, kai mes jį 
paliekame vieną iš ryto. Jis at
sisėda ant lango ir, rodos, ver
kia. Po to, kai aš grįžtu iš mo
kyklos, jis pasitinka mane prie • 
durų, ir mes vėl džiaugiamės 
kartu. Aš labai myliu savo ka- 
tiniuką ir niekada nenorėčiau 
su juo persiskirti.

Ramunė Šileikaitė,
Vinco Krėvės Lituanistinė m-la

Philadelphia Pa.

MANO MOKYTOJA

ir pasirodymus. Lietuviška mo- koJ rį namus. Q du,
kykla yra gera visiems vai
kams.

“Mano anglų kalbos moky
toja nėra progresyvi. Mano mo
tina, pas tą pačią mokytoją,♦ 
skaitė (mokėsi) tą pačią apy
saką, kai ji buvo mokykloje.”

Edvardas Andriušis,
Dariaus - Girėno Lit. mok-los 

VI sk. mok.

DIDELĖ NETEISYBĖ

rų buvo tiek sniego, kad tėve
lis turėjo pirma atkasti, kad ga
lėtume įeiti į vidų.

Vida Jurgilaitė •
“Pirmieji Žingsniai” nr. 5 

K. Donelaičio Lit. m-los laikraš.

NETURTINGI

Turtingi tėvai nutarė savo 
šešių metų berniuką leisti į vie
šąją mokyklą, kad mokytųsi

X Senatorių E. Dirksen ir 
V. Adamkų White Sox parko 
savininkai ir Mustaiįgs sporto 
lc-dos v-bė pakvietė pagerbimo 
pietums, kurie ruošiami White 
Sox parke prie žaidynių, rug
piūčio 30 d. (pr.)

X “Lietuviai Televizijoje”
programa šį trečiad., 8:30 v. v. 
skiriama lietuviams sportinin- i 
kams. Bus rodomos sporto žai
dimo ištraukos ir diskutuojama 
inž. V. Adamkaus Tarptautinė 
Diena White -Sox parke. Pro
gramą paruošė inž. J. Baris, dr. 
E. Ringus ir Vyt. Grybauskas.

(ak.)

JAV LB Centro Valdyba

Julija Šalkauskienė (kairėje) su savo seserimi džiaugiasi gėlėmis dar
želyje prie savo namų 3345 So. Lowe. Tos darželis vienas gražiausių 
iš esamų prie lietuvių namų Chicagoje.

seimą
Š. m. rugpiūčio 10 dieną, sukurusiems lietuvišką

EUGENIJUI ČELKIUI ir RŪTAI 
BUŽINSKAITEI 

linkime lietuviškos sėkmės abiems.

A. M. Lembergai
Chicago. Illinois

Daug lietuvių žuvo kovoje 
dėl laisvės gilioje senovėje. 
Daug jų žuvo ir netolimoje pra 
eityje. Tai yra didelis įrody
mas, kad lietuviai visuomet no
rėjo ir tebenori gyventi laisvi. 
Tas jų noras buvo apvainikuo
tas laimėjimu, kada 1918 m. 
vasario 16 Lietuva buvo pa
skelbta nepriklausoma valstybė.

Šįmet švenčiame 50 metų pa
minėjimą nuo laisvės laimėji
mo. Tą šventę galime švęsti tik

Visą laiką Maskvą valdė ku-, meg jįetuvia.i, kurie gyvename 
nigaikšeiai. 1558 m. Jonas Žiau- iaįsvėje. Mūsų broliai Lietuvo- 
rusis pasidarė Maskvos valdo- ■ je negaĮį nė prisiminti tos šven 
vas. Jis pasivadino save caru. ■ į£S, Lietuva dabar yra pa- 
Caras yra panašus į karalių. vergta rusų komunistų. Užtat 

mes turime stengtis skelbti vi-

KARAS SU MASKVA 
DĖL LIVONIJOS

Jonas žiaurusis pasiryžo už 
pulti Latviją ir Estiją. Jis sakė, 
kad Rusija turi prieiti prie Bal
tijos jūros. Latvija tada buvo 
padalyta į dvi dalis. Vieną dalį 
valdė Livonijos ordinas, o antrą 
dalį Rygos arkivyskupas. Livo
nijos ordinas prašė Lietuvos 
valdovą, kad jiems padėtų. Lie
tuva padėjo Livonijai.

Tuo metu Lietuvos kariuo
menės vadas buvo Mikalojus 
Radvila Rudasis. Karas buvo 
sunikus. Lietuva pralaimėjo Po
locką, o rusai ėjo vis pirmyn.

To karo metu Livonijos or
dinas sunyko. Magistras pasi
darė liuteronu, pasiskelbė her
cogu. Jis valdė dalį žemės Lat
vijoje. Vėliau jis pasidarė va
salu.

Karas tęsėsi ilgai. Lietuva 
tą karą pralaimėjo.

Aloyzas Pakalniškis

sam pasauliui, kokią neteisybę 
padarė rusai pavergę Lietuvą. 

Algis Baltrušaitis, 
“Žiburėlis” nr. 10 Cicero 
Aukšt. Lit. m-los laikr.

VESTUVĖS

Turėjau būti gėlių nešėja 
vienose vestuvėse. Buvau labai 
laiminga. Man pasiuvo ilgą suk-

NĖRA DRAUGIŠKŲ ŽMONIŲ
Profesorius: — Kas yra dip

lomatinė draugystė (bendravi
mas?

Studentas: — Iš viso, ten nė
ra tokių žmonių.

PAMOKA PRAKTIŠKAI
Pirmaskyris: — (Tėveli, aš 

šiandien lietuviškoje mokyklo
je išmokau pasakyti “taip, 
tamsta” ir “ne, tamsta”.

Tėvas: — Ištikrų jų ?
Pirmaskyris: — Ja.

BE PRIEŠPIEČIŲ
Mokslo metams prasidėjus, 

mokykla registravo mokinius.
Mokytojas: — Iš kur jūs 

esate ?
Mokinys: — Aš gimiau Chi

cagoje, bet lankiau mokyklą 
New Yorke.

Mokytojas: — Vargšas! Ne
galėjai pareiti namo priešpiečių. 
Tiesa?

Ar
— John Coleridge Patteson

nelę, tokią pat, kokias dėvėjo] (1822—1871. Melanezijos vys-
pamergės — samanų spalvos, 
aksominę. Ant galvos turėjau 
geltonų rožių vainikėlį, o ran
kose — geltonų rožių puokštę. 
Mano palydovas, žiedo nešėjas, 
buvo gerai pažįstamas berniu
kas.

kūpąs, parašė 25 žodynus tų 
kalbų, kurias jis pats mokėjo. 
Turbūt žymiausias žodynų ra
šytojas istorijoje.

Vestuvių diena pasitaikė per 
didžiausią pereitų metų (1967) 
žiemos pūgą. Kol pasiekėme 

į bažnyčią, praėjo trys valandos.

kartu su mažiau pasiturinčiais 
vaikais.

— Nekalbėk su vaikais apie 
mūsų pinigus ir turtą — pasakė 
berniuko tėvas.

Pirmąją dieną mokykloje, 
mokytoja liepė parašyti trumpą 
rašinėlį, apie savo šeimą. Jis va-.
landėlę pagalvojo ir taip pra 
dėjo:

— Aš atvykau čia iš labai 
neturtingos šeimos. Mano tė
vai yra neturtingi, mano sesuo 
yra neturtinga, visi mano gimi
nės yra neturtingi, šoferis yra 
neturtingas, tarnaitės yra ne
turtingos, virėjas yra neturtin
gas, plaukiojamo baseino sar
gas (lifeguard) yra neturtin
gas. Visi pas mus yra netur-^.
tingi.

BLOGAS STUDENTAS
Jonas: — Ar jūsų sūnui ap

simokėjo lankyti kolegiją, kai 
jis blogai mokėsi.

Petras: — Apsimokėjo, nes 
pagydė jo motiną, kuri visiems 
didžiavosi savo sūnumi.

— Boksininkas Danny Lon- 
don gimė kurčias ir nebylys. 
Vienose bokso rungtynėse jis 
gavo labai stiprų smūgį į gal
vą. Nuo to laiko jis galėjo gir
dėti ir kalbėti.

Piešė Sabina Kotovaitė, Dariaus -Girėno (Lit. mokyklos mokinė

J




