
♦

t

TME UITU UI/KIMI Arsi WO RLD - Wl D E DAILY

LAISVOJO pasaulio

4545 VVEST 63rd STREET

rEijEPHONB

JONAS RUGIENIUS 2-1-70 
19235 BEAVERLAND ST. 
DETROIT, MICH. 48219

VOL. Lili Price 10 c.

Įvairios žinios
W. Rogers pareiškimai

Čekoslovakijos invazija — 
“gili tragedija”

WASHINGTCN. — Valsty
bės sekretorius W. Rogers va
kar spaudai pareiškė, kad Če
koslovakijos invaziją, įvykusią 
lygiai prieš metus, tenka laiky
ti “gilia tragedija”.

Esą, tai tik rodo, kaip sunku 
susitarti su sovietais. Jis pri
minė, jog JAV su jų NATO są
jungininkais atydžiai seka rusų 
laivų judėjimą Viduržemio jū
roje.

Jis nurodė, kad įvykių Vietna
me nepaisant, ir laikantis “rizi
kos dėsnio”, galima tikėtis, jog 
prez. Nixonas artimu laiku ga
lėsiąs paskelbti apie nauūį JAV 
dalinių iš P. Vietnamo atitrau
kimą.

Rogers pareiškė, kad kam. 
Kinija neturėtų savo poltika 
ribotis nuo likusio pasaulio.

69 rusų laivai
Viduržemio jūroje

Žymiai pagausėjęs skaičius
NEAPOLIS, Italija. — JAV 

laivyno žiniomis, sovietų ’aivų 
skaičius praėj. pirmadienį pasie
kė 69. Šiomis dienomis į Vi
duržemio jūrą įplaukė ir lėktuv 
nešis, gabenąs malūnsparnius, 
“M'oskva”.

Kodėl sovietai taip smarkiai 
padidino savo laivų, skaičių Vi
duržemio jūroje, nežinoma. NA 
To sluoksniai mano, kad rusų 
laivų dalis galinti plaukti ir ki
tomis kryptimis.

• P. Korėjos prezid. Park at
skrido į San Francisco. Jis dvi 
dienas tarsis su į San Francis
co vykstančiu prez. Nixonu.

• JAV - Peru pasitarimai a- 
merikiečių. turto nusavinimo 
klausimu numatyti kitą savai
tę.

JAU APIE 200
Vienas pačių žiauriausių viesulų 

JAV istorijoje
GULFPORT, Miss. — Vakar 

ir šiandien surandama vis dau
giau viesulo “Camille” aukų — 
užmuštųjų sugriautuose namuo 
se, daugiausia Mississippi ir 
Louisianos pakraščių srityse. 
Vakar žuvusių skaičius buvo 
pasiekęs per 250, šiandien jis 
jau gali siekti apie 300, gal ir 
daugiau.

Vakar paliestas sritis malūn
sparniu lankė viceprezidentas 
S. Agnew su namų ūkio sekre
torium G. Romney bei Missi
ssippi valst. gubernatorium J. 
B. Williams. Jo nuomone, aukų 
skaičius galėsiąs siekti net iki 
1,000. Prez. Nixono įsakymu,

*

Pirmosios dienos. įvykus Čekoslovakijos okupacijai: senieji ir jaunieji 
gyventojai švilpimais reiškia pyktį bei pagiežą

1968 m. rugpiūčio 21 d. — taip 
tauta sutiko agresorių, Maskvos 
tankus

Čekoslovakijoj
Visuotinė, prieš rusus nukreip

ta, laikysena
Šiuo metu, invazijos meti

nėms sukakus, Čekoslovakijoje 
besilanką pastebėtų, kad... ne 
viskas prarasta, kad esama ir 
laisvės likučių. Čekai ir slovakai 
išleidžiami, nors ir su sunku
mais, į užsienį ir tik Jugosla
vijos pajūry jų dabar vasaroja 
apie 300,000. Kitiems trumpam 
laikui pavyksta išvykti į Vaka
rus.

Tačiau... visas gyvenimas 
slenka sunkių varžtų kryptimi.

' Dėl to visur pastebimas nepasi
tenkinimas ir nfeapykantos, dar
bo lėtinimo apraiškos ryškios 
ne tik jaunimo, bet ir darbinin
kų. tarpe.

Šiandien, okupacijos metinė
se, iš Čekoslovakijos praneša: 
šiame slavų krašte dabar var
giai surasite bent vieną gyven
toją, pasisakantį už simpatijas 
rusams. Tai vyksta ir suaugu
sių ir jaunimo tarpe. Rusus, o- 
kupantus pajuokia ir pradžios 
mokyklų moksleiviai su mokyto 
jais.

Todėl Vakaruose teisingai nu
rodoma: rusaj pasirodė esą ne- 

i subrendę politiškai, nes tik per 
vienerius metus jie sugebėjo 
labiausiai rusę atžvilgiu teigia
mai nusiteikusią tautą paversti 
Sovietų Sąjungos priešu. Tai 
ryškus, tik vienerių. metų, Krem
liaus “laimėjimas”.

VIESULO AUKŲ
1 mil. dol. parama paskirta Lou- 
sianos valstijai (pirmadienį tiek 
pat skirta Mississippi valstijai).

Mississippi valstijos kai ku
riose srityse įvesta dalinė karo 
padėtis — norima apsisaugoti 
nuo turto grobimų, per didelio 
smalsuolių ar turistų antplū
džio ar epidemijų.

Paskutinį kartą smogė “Betsy’ 
viesulas...

Paskutinis viesulas, “Betsy”, 
palietęs pietinės Floridos, Loui
sianos ir Mississippi valstijas, 
siautė 1965 m. ir buvo ypatin
gai skaudus, nes jo nuostoliai 
siekė 715 mil. dol. Anuomet jis 
buvo įsiveržęs ir į New Orleans 
miestą.
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Čekoslovakijos invazijos metines — 

įtampa, ašarinės dujos ir 
komunistų tariamas planas

Šiandien, okupacijos metinių Čekoslovakijoje dieną, laukiama naujų įvykių — Paki
lusi įtampa, užvakar milicijai brutaliai tr amdžius 10,000 minią šv. Vaclovo aikštėje 
— Čekai su užsienio turistais šūkavo: “Gestapo, kiaulės, okupacijos padlaižiai” — 
Žinios apie galimas Maskvos šalininkų pastangas nuversti ligšiolinį G. Husako reži
mą — Jėgos demonstravimas ir visuotina tautos neapykanta rusams

Smurtas prieš nesmurto į 

apraiškas
PRAHA. — Šiandien, sovietų į 

invazijos metinių dieną, Čeko
slovakijoje įsivyravusi įtampa 
pasiekė aukščiausią laipsnį. Ją 
žymiai padidino užvakar šv. 
Vaclovo aikštėje, Prahos miesto 
vidury, buvusios brutalios, smur 
tu nuspalvintos milicininkų bei 
karių, su jų šarvuočiais bei a- 
šarirįėmis bombomis, pastan
gos sutramdyti ligi 10,000 žmo
nių minią (iš tikrųjų, gyviau 
veikė apie 1.000 jaunuolių). Jo
je nebuvo smurto apraiškų ir 
ji ramiai, padėdama gėlių puokš 
tęs ties šv. Vaclovo paminklu, 
tenorėjo pasisakyti prieš rusų 
okupaciją.

Neramumai prasidėjo antra
dienį, 4 vai. popiet, penkioms 
valandoms praslinkus nuo dr. 
dr. G. Husako įspėjimų per ra
diją. Jis pareiškė, kad vyriau
sybė sulaikysianti trečiadienį ir 
ketvirtadienį, bet kokias “prie
šiškas demonstracijas”.

Sritį/ kariai lieka Š. Airijoje

Protestantai nepatenkinti: tai 
nuolaida katalikams

BELFAST, Š. Airija. — Po 
britų min. pirmininko H. Wil- 
sono ir Š. Airijos min. pirminin
ko J. Chūhester-Clark pasita
rimų Londone paaiškėjo; britų 
kariai palaikys tvarką šiaurės 
Airijoje ir jiems tenka atsako
mybė už taiką tarp krašto ka
talikų bei protestantų gyven
tojų. Britai savo karius ati
trauks, tik tvarkai krašte įsiga
lėjus.

Abu politikai užvakar sutarė: 
už saugumą šiaurės Airijoje 
atsako britų 6,000 karių, dabar 
esančių. Š. Airijoje, vadas Įeit. 
gen. Sir lan Freeland. Jam pri
klausys ir policija, su “B spe- 
cials”, protestantų 8,000 atsar
ginių. daliniais, katalikų gyven
tojų ypatingai nemėgiamais. 

Klausimai, kuriais susitarta

buvo dar šie (šalia britų karių 
vaidmens): piliečiai negali būti 
skriaudžiami dėl jų religinių ar 
politinių įsitikinimų, amnestija 
piliečiams, kurie atiduos neteisė 
tai laikytus ginklus, numatyta 
buvusių riaušių bešališki tyri
nėjimai, be to, du britų parei
gūnai skiriami Ulsterio (Š. Ai
rijos) vyriausybės patarėjais.

Protestantai nepatenkinti, kalba 
apie “nuolaidas”

Š. Airijos protestantų vadai 
nepatenkinti susitarimu Londo
ne ir teigia, kad vietos katali
kams padarytos nuolaidos. Tuo 
tarpu katalikų vadai reiškia 
daugiau pasitenkinimo — vis 
diėlto, kraŠtutinieji sluoksniai 
siūlo pakeisti dabartinę darko 
vyriausybę ir tartis šiaurės Ai
rijos su katalikų Airijos res
publika apjungimo kryptimi.

Tvarka tebuvo atstatyta po 
penkių valandų

Milicininkams užsimojus gu
minėmis lazdomis, vėliau, drau-

Šv. Vaclovo paminklas, kur užva- 
kur tūkstančiai demonstravo ir mi
licijos buvo sklaidomi

Jan Palach, Čekoslovakijos tau
tos didvyris, studentas, šių metų 
sausio 19 d. protestuodamas prieš, 
krašto okupaciją, susideginęs Pra 
hos šv. Vaclovo aikštėje

Airij os klausimas 
J. Tautose

Britams pritrūko balsų sustab
dyti svarstymą

J. TAUTOS. — Saugumo Ta
ryba vakar svarstė Airijos res
publikos prašymą, pasiųsti J. 
Tautų dalinius taikai š. Airijoje 
palaikyti. Britai, klausimą lai
ką grynai vidaus britų reikalu, 
nesurinko pakankamai balsų. 9 
balsais prieš 6, klausimas buvo 
svarstytas, tačiau vakar nepri
eita sprendimo, nebuvo balsavi
mo ir posėdis buvo atidėtas.

Britų atstovas griežtai prie
šinosi svarstyti Airijos klausi
mą, nes jis negresia pasaulio 
taikai ar saugumui, šios gi už
sienio reikalų ministeris teigė, 
kad būtina J. Tautų parama.

• M. Mausfield, senato dau
gumos vadas, atvyko į Burmą.

• Laose priešas numušė JAV 
malūnsparnį.

• P. Vietname kovos vyko 
ties D& Nangu,

ge su kariais, panaudojus ašari
nes dujas išsklaidyti minią, jų 
ausyse nuolat skardėjo šauks
mai: “Gėda”, “Gestapo, Gesta
po”, “Demokratija”, “Bolševi
kai” ir pan. Tik 10 vai. vak. 
milicijai su kariais pavyko ga
lutinai įsigalėti aikštėje. Buvo 
suimta apie 20 asmenų, nema
žai buvo sužeista, tačiau sun
kiau sužeistų nebuvo. Tuo metu 
kavinėse buvo tuščia, gi kino 
teatrai turėjo būti uždaryti.

Neramumai prasidėjo po to, 
kai gyventoiai, ypač iaunimas, 
vienas po kito, artėjo prie šv. 
Vaclovo, 14 amž. krašto valdo
vo — čekų patriotizmo simbo
lio paminklo ir ties juo padėjo 
gėles.

Vis daugiau susirinkus žmo
nių, iš jų tarpo pasigirdo nepa
lankūs rusams bei Husako re
žimo šauksmai, vėhau pasklido 
ir tautinėmis spalvomis papuoš
ti lapeliai, kuriuose kalbama a- 
pie “gėdos dieną” — rugpiūčio 
21-ją.

Netrukus atsirado šarvuočiai 
nu kariais bei milicininkais ir... 
įvyko susidūrimai.

Vakar gatves “saugojo” 
karių sargybos

Naktis į trečiadienį praslinko 
ramiai, tačiau ne tik Prahoje, 
bet ir kituose miestuose buvo 
jaučiama įtampa. Gatvėse va
žinėjo šarvuočiai su baltais šal
mais “pasipuošusiais’’ “riaušių 
milicininkais” ar kariais. Dides
ni karių telkiniai su sunkveži
miais, įsitvirtino strateginėse 
vietose, kaip ties geležinkelio 
stotimis ar ties Vltava upės 
krantais.

Sargybos pasiųstos į vyriau
sybės pastatus, be to, į radijo, 
televizijos siųstuvus ir laikraš
čių redakcijas bei ČTK žinių a- 
gentūros patalpas. Redakcijų 
paskiruose aukštuose nuolat zu- 

ne tik kariai, bet ir sekliai...

Patys komunistai
kurstys riaušes?

Lapeliai įspėjo: gali būti pro
vokacijų, venkite smurto...
Vakar rytą Prahoje pasirodė 

pogrindžio lapeliai, kuriuose po
licija su kietaisiais, maskviinais 
komunistais kaltinami sąmonin
gai siekią sukurstyti minias ir 
ją skatinti vykdyti atvirą suki
limą prieš Husako režimą. “Sau 
gokitės provokatorių” — pabrė 
žiama lapeliuose. Gyventojai 
skatinami šiandien, ketvirtadie
nį, pasitenkinti pasyvaus pro
testo priemonėmis bei demon
stracijomis.

Washingtono sluoksniai apie 
šias žinias, galimą tariamo per
versmo suvaidinimą, painfor
muoti rytų Europos šaltinių.

Esą, “sukilimas” būtų vyk
domas ištisą dieną šiandien, gi 
penktadienį būti) paskelbta ka
ro padėtis ir ligšiolinis Husako 
režimas (laikomas “per minkš
tu’’ kietajai komunistų kryp
čiai) būtų pakeistas “Maskvai 
žymiai ištikimesniais” vyrais.

LIETUVIU DIENRAŠTIS 

• CHICAGO ILLINOIf? 6062Sf
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1968 m. rugpiūčio 20-21 dienos Čekoslovakijoje... Gyventojai su nevil
ties žvilgsniais sutinka pirmuosius rusų tankus pasieny

Čekoslovakijoje
Kaip jie surežisavo tariamo 

perversmo vykdymą
Pagal Vakarus pasiekusias 

žinias, kietieji komunistai, grei- 
kuo greičiau sunaikinti visus li
tais Indrą, ilgametį Maskvos 
draugą, kurio uždavinys būtų 
kuo greičiau sunaknti visus li
beralizmo, laisvėjimo likučius ir 
atlikti tai, ko, tariamai, neįsten
gęs Husakas.

Pats planas būtų vykdomas 
keliais tarpsniais. Pirmiausia, 
komunistų agentai kurstytų gy
ventojus priešintis partijai, 
smerkti rusus, be to, organizuo
tai pulti “Aeroflot”, rusų oro 
susisiekimo atstovybę bei ne
ginkluotus sovietų karius.

Vėliau, dar tą pačią dieną, 
minia akmenimis apmėtytų so
vietų ambasadą Prahoje. Pašau
kiama, tvarkai atstatyti, kariuo
menė ir krašte vykdomi plataus 
masto suėmimai. Pagaliau, penk 
tadienį atsiranda nauja vyriau
sybė ir pradedamas paskutinis 
laisvės užgniaužimo vyksmas...

J. Smrkovskis — tariamas 
kurstytojas...

Komunistai, vaidybos meist
rai, numatė ir tariamus demon
stracijų, prieš rusus, kurstyto
jus. Vienas pagrindinių, tai da
bartinis parlamento pirmininko 
pavaduotojas, J. Smrkovskis.

Tai “atpirkimo ožys”. Visam 
“perversmo’’ planui, tomis pa
čiomis žiniomis, pritaręs Mask
vos patikėtinis L. Strugal, gi 
vienas pagrindinių plano vykdy
tojų — kitas kietosios krypties 
šulas, Vasil Bilak.
Varžovai ir kova dėl valdžios

Iš Prahos pranešama: kiek 
būtų tikros žinios apie komunb 
tų — Maskvos šalininkų norą 
sukurstyti čekus bei nuversti 
Husako režimą, netenka abejoti, 
kad pats Huakas krašto gy
ventojų nuomoje tel. era mįslin
gas politikas. Pogrindžio lape

Prahoje šiomis dienomis... susirūpinę gyventojų veidai, atrodo, klausia: 
kas įvyks?

liuose gi jis laikomas “ąuislin- 
gu”.

Kova dėl valdžios tebeina. 
Tiesa, Husak, dar gegužės m. 
partijos CK suvažiavime pasi
rodė esąs maskvinių komunistų 
sąjungininku, bet... greitai iš
kilo varžovai, Maskvai artimes
ni žmonės.

Dėl to, artėjančiame partijos 
CK suvažiavime, rugsėjo mėn., 
vėl galės kilti politinis klausi
mas. Ar liks Husak — lems ir 
šioji diena.

Jei teks trauktis, tai..., jam 
būtų pavestos kitos, “garbingos 
pareigos”, pvz. prezidento, gi 
į partijos sekretorius iškoptų 
Lubomir Strugal ar Vasil Bi
lak, gal ir Alois Indra.

Josef Simrkovski, vienas laisvėji
mo reformų didžiųjų vadų Čeko
slovakijoje

• Viesulas “Debbie” artėja 
prie JAV pakraščių. Jo greitis 
— apie 150 mylių per vai.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 21 d.: šv. Tfeogo- 

nas, šv. Joana Šant., Bukontas, 
Žaibonė.

Rugpiūčio 22 d.: šv. Zigfri
das, šv. Antuza, Karijotas, įmi
nė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies debesuota, temp. sieks 
70 ir daugiau 1. F., ryt — be 
pakitimų.

Saulė teka 6:05, leidžias 7:42.
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Sveikiname 56-tąjį Lietuvos 
Vyčių seimą, susirenkantį šio
mis dienomis Newarke, ir linki
me sėkmės darbe, kad jo nutari
mai ne tik pagyvintų organiza

56-TOJO SEIMO PROGRAMA

Trečiadienį 1 vai. p.p. ekskur
sija į NBC stotį Manhattana. 6v. 
ekskursija į Budweiser alaus da
ryklas Nevvarke.

Ketvirtadienį nuo 10 vai. ryto 
iki 4 vai. p.p. seimo dalyviai il
sėsis Jersey pajūryje, Asbury Par
ke. Pusę devynių vakare prasidės 
linksmas lietuviškas “luau” Lie
tuvių katalikų bendruomenės Cen 
tre, Kearny mieste.

Penktadienio rytą 9:30 vai. 
bus oficialus seimo atidarymas 
ir pirmasis posėdis. Prieš 12 v. — 
Mišios. Pusę pirmos — bendri 
priešpiečiai. 2:30 vai. — popieti
nis posėdis. 8 vai. — kultūrinis 
vakaras Šv. Jurgio salėje, Newar- 
ke. Rūtos ansamblis ir 41-mos 
kuopos tautinių šokių grupė iš
pildys programą. Po programos 
šokiai.

Šeštadienį 9:30 vai. ryto prasi
dės posėdžiai. Prieš 12 vai. Mi
šios. Pusę pirmos — bendri prieš
piečiai. 2:30 vai. — vėl posėdis. 
9 vai. vakare — seimo balius 
naujosios centro valdybos garbei.

Sekmadienio rytą prieš 11 vai. 
Mišios Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje, Elizabethe. Po Mišių nuo
traukos. Po to užkandžiai Šv. Juo
zapo salėje. 2:30 val.p.p. — už-

PAGERBIAMAS PREL. 
KEMĖ2IS

Šį sekmadienį Elizabeth mieste 
gatvė, prieinanti prie lietuvių 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, 
bus iškilmingai pavadinta “Msgr. 
Kemezis Place”. Iškilmės įvyks 
apie 12 vai. tuojau po 
Lietuvos vyčių organizacijos me
tinio seimo Mišių.

Gatvės pavadinimą pakeitė 
Elizabeth miesto valdyba, pa
gerbdama a.a. prelatą Mykolą 
Kemežį, kuris nuo 1953 iki savo 
mirties š. m. sausio 3 d. buvo 
Šv. Petro ir Povilo par. klebonu 
ir daug prisidėjo prie Elizabeth 
miesto ir jo piliečių lygio pakėli
mo.

56-jo seimo proga vyčiai akty
viai įsijungs į gatvės pavadinimo 
pakeitimą, nes ir pats prel. Ke- 
mežis buvo aktyvus vyčių orga
nizacijos narys. Pirmą kartą pas
kirtas į Šv. Petro ir Povilo parapi
ją 1936 metais, jis tuojau suor
ganizavo 52 Elizabeth vyčių 
kuopą ir pasiliko jos nariu iki sa
vo mirties. Daug metų buvo apy
gardos dvasios vadu, buvo ir vi
sos organizacijos dvasios vadu 
1940 ir 1941 metais, ir visuomet 
padėdavo vyčiams, kuomet tik jo 
pagalba būdavo reikalinga.

Loreta Stukienė

POSĖDIS CHICAGOJE

Rugpiūčio 11d. Illinois — In
diana apygardos vyčių cho
ro valdyba buvo susirinkusi po
sėdžiui. Pirmininkui V. Bilitavi- 
čiui jį atidarius, buvo peržiūrė
tos iš senosios valdybos perim
tos kasos knygos. Rasta viskas 
tvarkoje.

Daug buvo kalbėta choro tra
dicinio vakaro reikalu. Čia pat 
buvo paskambinta telefonu kele
tos salių savininkams. Visos iki 
Naujų metų užimtos. Sutarta va
karą ruošti sausio mėnesį Pakš
to salėje. Pirmininkas apsiėmė

mo

cijos veiklą, bet ir įgaliotų tą 
veiklą ir visą organizacijos gyve
nimą padaryti žinomesni lietu
vių visuomenei Amerikoje.

“Vyčių Veiklos” redakcija

sei-daromasis posėdis. 6 vai. 
mo užbaigimo banketas. Progra
mą jame išpildys Žibuoklių seks
tetas.

Seimas prasidėjo rugpiūčio 20 
-tą, trečiadienį, ir baigsis rugpiū
čio 24-tą, sekmadienį. Posėdžiai 
ir pokyliai Robert Treat viešbu
čio patalpose, Newarke. V.

Vyčių seime, kuris dabar vyks
ta Newarke, bus išrinkta nauja 
Lietuvos vyčių organizacijos cen
tro valdyba. Ligšioįinė centro 
valdyba buvo šitokios sudėties: 
kun. Albertas Contons iš Brigh
ton (Massachusetts) - dvasios va
das, dr. Jokūbas Stukas iš Hill
side (New Jersey) - pirmininkas, 
Stanislovas Vaitkus iš Vandalia 
(Ohio) — pirmasis vicepirmi
ninkas, Leonas Paukšta iš Chi
cagos - antrasis vicep., Longinas. 
Švelnis iš Needham (Massachu
setts) — tretysis vicepirminin
kas, Nancy Kober iš Port Wa- 
shington (NevvYork) — sekreto
rė, Elena Zimmer iš Chicago- 
atskaitomybės tvarkytoja, Stella 
Sankalaitė iš Clevelando —iž
dininkė, Laurynas Janonis iš 
Bronx (Nevy York) ir Eleonora 

j Laurinaitė iš Chicago - iždo glo
bėjai, Antanas Young iš So. Bos- 
| ton — teisinis patarėjas.

rūpintis tolimesniais vakaro ren
gimo reikalais.

Rugsėjo 8 d. prasideda choro 
repeticijos. Rugsėjo 8-ji yra lie
tuvių tautos šventė. Ji bus atitin
kamai paminėta. Repeticijos šiais 
metais vyks pirmadienių vakarais 
Vyčių salėje. Prasidės visuomet 
8 vai. Pradžioje choras tobulin- 
sis muz. J. Bertulio kantatoje 
“Sugrįžimo giesmė”, o vėliau bus 
ruošiamas muzikinis montažas.
Buvo prisiminti buvę vyčių cho

ro koncertai ir vakarų progra
mos. Prisiminti ir buvę choro pir
mininkai bei kiti nariai. Dauge
lis jų dainuoja kituose miestuose. 
Kurie čia tebėra, bus kviečiami 
į pagalbą. Neatsisakykite, gavę 
prašymą, sutikite dirbti- kartu. 
Tegu ir toliau vyčių choro paruoš 
tos kantatos, montažai ir kon
certai būna žavingi ir gražūs, lie
tuvių visuomenės aukštai verti
nami.

Vyčių choras yra neturtingas, 
jam reikia gero globėjo, kokius 
turi Dainavos ansamblis ir Ope
ros choras. Gal Dievas duos glo
bėją ir Vyčių chorui.

Rugsėjo 7 d. vyčių choras da
lyvauja Šiluvos procesijoje. Iškil
mės vyks Marąuette Parko lietu
vių bažnyčioje.

Posėdyje dalyvavo ir choro 
vedėjas Faustas Strolia. Jis padė
jo valdybai daug klausimų iš
spręsti. Ir šiais metais jis savo 
atlyginimą už darbą chore auko
ja vyčių stipendijų fondui. Sti
pendijų lėšų telkimo komitetas 
yra dėkingas F. Stroliai, o juo la
biau dėkingi yra stipendiją lai
mėjusieji. Jauni žmonės ją laimi. 
Būtų pati geriausia padėka, jeigu 
ateitų jie į vyčių chorą. Per jį 
jie į gyvenimą išeitų lietuviškai 
dainuodami ir lietuviškai galvo
dami. Vyčių choras laukia jų, 
jaunųjų čikagiškių lietuvių.

Kitas choro valdybos posėdis 
bus prieš metinį choro vakarą.

E.P.

PLAČIAI SUPAŽINDINTA ... 
MUSU VISUOMENĖ

Kiek man prisimena, L.Vyčių 
org. visuotinieji seimai, tai L. 
Vyčių org. 56-asis seimas gal 
yra vienas iš daugiausia supa
žindintas su mūsų visa išeivija ir 
už tai yra didelė padėka ir gar
bė vytei Loretai Stukienei, kuri 
tiek pašvenčia savo brangaus lai
ko berašinėdama į mūsų lietu
višką spaudą ir patį mūsų organą 
“Vytį”, kur visi galėjome suži
noti ką Newarko, N.J. vyčiai 
veikia ir kaip jie ruošiasi svetin
gai priimti delegatus ir svečius 
seime, kuris įvyksta rugpiūčio 21- 
24 d.d., Newark., N.J. Taigi, 
jau galima spręsti iš kalno, kad 
56-asis seimas bus vienas iš gau
siausių ir svetingiausių, o gal ir 
darbingiausių, nes jame susijun
gęs didžiausias skaičius L. Vyčių 
org. pirmūnų ir vadų, jųjų tar-

Petes W. Rodino Jr.,
Nevv Jersey atstovas J.A..V
Kongrese r;

pe ir J. E. vyskupas V. Brizgys,
L. Vyčių org. garbės narys, kuris 
atnašaus šv. Mišias ir pasakys 
vytiškos dvasios pamoklą, ko vy
čiai jau ilgai yra pasiilgę išgirsti.

Tikėkime, kad newarkiečiai vy
čiai šiuo metu gali pralenkti ir 
mūsų ligi šiolei pirmaujančius - 
daytoniečius vyčius.

Visi delegatai, garbės nariai ir 
mūsų miela dvasiškija, kurie esa
me pasiryžę dalyvauti L. Vyčių 
org. 56-me seime, iš kalno pagal
vokime ir atsivežkime gerinusius 
sumanymus savo organizacijos 
ateičiai, nes mūsų ir kitų organi
zacijų seimai - didieji suvažiavi
mai tik. tam ir yra rengiami, 
kad padėtų viso meto darbuotei 
gerus pamatus.

Brangūs vyčiai, vytės, kurie da
lyvausime šiame, savos organi
zacijos seime, bandykime dau
giau pašvęsti savo laiko dėl gerų 
ir naudingų nutarimų, kad mū
sų organizacija iš to turėtų kuo 
pasidžiaugti, kad nereikėtų va- siauri 
žiuoti namo ir manyti, kad šia
me seime nieko gero nebuvo nu
tarta. Turėkime pasitikėjimą nū
dieninei mūsų org. vadovybei - 
valdybai ir darbingai seimo ren
gimo komisijai. Jie sugebės L. Vy
čių org. 56-tą siemą padaryti 
darbingu ir pasekmingu, ypatin
gai išrinkdami tokius valdybos 
narius bei, tokias komisijas, kurie 
apsiima ne dėl savo garbės, o iš 
noro su pasišventimu darbuotis.

Senelis
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas j} užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje ifispaus- 

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

'C'-KWANK’S*Iv'^tRSjTo,“lNČr" *
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

SO

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 tkl 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta

TARP DVIEJŲ SOSTINIŲ
A. ZAPARACKAS ir 

A. SAULAITIS

Vakare jau laikas apleisti j žiavome pro Londoną vos 20
Prancūziją ir skubėti į Angliją, 
į lietuvių skautų ir skaučių sto
vyklą netoli Londono; ten, kur 
širdį traukia — gal ir todėl nu
tarėme važiuoti ištisą naktį, 
kaip į namus.

šeštadienio vakaras — trau
kiame senu, bet ir nauju — ro
mėnų keliu iš Paryžiaus j anglų 
kanalo pakrantę, maždaug Nor
mandijos pakraščiu, per Breta- 
niją j Galais. Čia matosi dau
giau naujos statybos namų, y- 
patingai Paryžiaus priemiesčiuo 
se, o senesnių namų statyba 
tikrai pastebimai kita, negu 
rytinėje krašto dalyje.

Vykdami greitkeliu, matome 
apšviestą XI a. normanų pilį, 
pramonės pastatus, medžius 
prie kelio, vėjo palenktus vie
non pusėn, kitame kaime užtin
kame naktinę pramogą — sprog 
stamąsias raketas, lyg dažais 
dangų dažančiais. Arčiau jūros
— rūkas, švyturių blyksėjimas
— ir jau Calais uostas. Vidur
naktis. Nusiperkame už maž
daug 30 dol. bilietą; laukiame 
kelto, kuriame telpa apie 200 
automobilių. Uoste rytą laukia 
šimtai automobilių su priekabo- 
pnią — įvairiausių tautybių sto
vyklautojai. Malonus anglas 
pasakoja mums apie Anglijos 
kelius, apie kuriuos vėliau ra
šysime.

Laive palieki automobilį ga
raže, o viršuj yra užkandžių, 
krautuvėlė, restoranas. Gera 
proga suvesti, sąskaitas, kelio
nės sąmatą, surašyti užrašus 
šiems rašinėliams, parašyti po
rą laiškų namo. Po pusantros 
valandos nuo denio pamatome 
garsiuosius Doverio kalnelius — 
baltąsias uolas. Jau Anglijoje
— o abu ją matėme tik iš laivo 
prieš 20 metų, kai laivai vyko 
iš Bremeno į Ameriką.

Anglijoje važiuojama kaire 
kelio puse. Kol Algis vairavo, 
man teko vis priminti, laikyki
mės kairės. Laimingai prava
žiavom pirmąjį judantį daiktą 
priešinga puse — gerai, kad 
buvo plonas motociklas, — nes 
iš įpročio norisi sukti dešinėn 
pavojui išvengti.

Anglijos keliai, išskyrus da
bar statomus greitkelius, labai 

- vos dviem europietiš-
kiems automobiliams, statūs 
krantai, susisukę. Todėl greitis 
tegali būti apie 30 ar 40 mylių 
per valandą. Ketvirtą valandą 
iš Doverio išvykę, pasieksime 
stovyklą apie 7 vai., gal kiek 
vėliau.

Vaizdai gražūs, saulei tekant. 
Anglų kiemai ir sodai gražiai 
apželdinti, santūriai ir taupiai, 
apkirpti. Namukai gražūs, tvar
kingi, senoviški ir nauji. Kelių 
ženklai labai aiškūs — prava-

mylių atstumu, vykdami tiesiai 
į stovyklą.

Sustojome pafilmuoti vietoje, 
vadinamoje “Kiaulės nugara”, 
tai yra, aukštas ilgas kalnas 
tarp didelių pievų iš abiejų pu
sių. Pirmą kartą Europoje pa
matome tą garsųjį paukštį, kaip 
tik taip darantį: “Tupi šarka 
ant tvoros, nesuvaldo uodegos”.

Pagal žemėlapį, netoli turi 
būti Alfredo Didžiojo pilis su 
“apskrituoju stalu”, kuris api
pintas legendomis, bet geriau 
viena diena skautų stovykloje 
su lietuviais, negu kelios šiaip 
sau garsiose vietose. Todėl ir 
skubame toliau, atidžiai sek
dami žemėlapį.

Privažiuojame Headley Park, 
netoli Bordon, Hampshire ap
skrityje. Kaip čia 7:30 vai. ry
to žinosi, kur lietuvių sodyba 
ir skautų bei skaučių stovykla ? 
Matosi didelis pastatas, palapi
nės, kurių tarpe stovi automo
biliai, vėliavos stiebas. Vis dar 
nėra lietuviško ženklo, visi mie
ga. Apsidairome — gėlyne lie
tuviškas kryžius: jau tikrai čia 
esame, Anglijos Lietuvių sody
boje! Atsiranda ir skautų ir 
skaučių vadovai, naktibaldų sve 
čių susilaukę.

Apsitvarkome, apsidairome 
— kitoje vietoje, toliau nuo a- 
tostogautojų, palapinių miestas, 
kaip sako paprastai. Kaip tik 
spėjome atvykti į vėliavos pa
kėlimą, nesivėluodami, kaip ge
riems ir prityrusiems skautams 
tinka.

Tas pats himnas, ta pati vė
liava — lietuvis lieka lietuviu 
visur ir visada.

William Barkley Truitt, 35 m. am
žiaus, buv. JAV vice prezidento 
teistas 20 m. kalėjimo' bausme už 
tai, kad pavogė mažą lėktuvą ir su 
juo nuskrido į Kubą.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VV'est OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dieni uždaryta. Ligoniai priimami bu
sltarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-1083
0R. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

Tet 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos lr Callfornia 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 6-3048

Tel. ofiso HE 4-6849, rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-6, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-6768.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

CR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal suaitarlma: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-0*60

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

8PECIALYB® — NERVU IR 
EMOCINES EIGOS

Cravvford Medical Building 
644* So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija tr moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0otil.

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

DR. JANINA JAKšEyičIUS
J O K Š A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo B 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. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-1381

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

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

Tel. — REllanee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

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

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSICAL
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chicago, Dl. 
Diathermy — Ultrasound —

Tik susitarus
Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet. Šeštad. 2—4 
vai. popiet
Tel. FR 6-3085 arba FR 6-6885

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7156 South TVestem Avenue 

Pirmad.. antrad . ketvirt lr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto iki I vai, p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: pirmad., ketv., 6—8 vai., 
antra lr penkt. 1—4 vai. 
Prltmlnšja tik zuritarua.

3 mėn. 1 mėn. =
2.00 = 
1.75 =
2.25 E

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

• Administracija dirba kas E
dien 8:30 — 5:00, Seštadie E 
niai# — 8:30 — 12:00. =

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71~os lr Campbell Avė. kampui 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius b 
"contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7097 

5159 So. Damen Avenue
t Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

OR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr 
Šeštad 8 v. r. tkl 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir reridencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntnient)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71 st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel, 839-1071

Vizitai pagal susiturima

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 6Srd Street

Ofiso tel. REllanee 6-4410 
Rez. GRovelhill 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street. 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. TeL HE 4-2123, Namų GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susltarua 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad, lr šeštad. uždaryta

Tel PROospect 6-9100
OR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 Iki 4 v. p. lr 7 Iki 8 v. v. 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 630-4860

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 įr 6-8 v. v„ ketvirt. 6-8 v. " 
Beštadlenlals 11-1 vaL poplat.



Čekoslovakijos

OKUPACIJOS METINĖS
Šiandien sueina lygiai metai 

kai grobuoniškoji Sovietų Są
junga, parodžiusi brutalų savo 
imperializmą ir agresyvumą, 
okupavo Čekoslovakiją. Ta ag
resija parodė, kad Kremlius 
savo imperialistinių kėslų ne
sidrovi rodyti net ir prieš drau
gišką, komunistų valdomą kra 
štą, jeigu tik tai gali būti nau
dinga Maskvos tironams.

Tačiau Čekoslovakija yra 
aukštos kultūros kraštas ir o- 
kupantams ne taip lengva jį 
suvirškinti. Jau, vos tik įvykus 
okupacijai, Čekoslovakijos 
Mokslų akademijos vardu bu
vo paskelbtas atsišaukimas, 
kuriame be kitų dalykų buvo 
pabrėžta: “Negali būti susitai
kymo su okupantais. Laisvoji 
tauta negali gyventi parklup
dyta ant kelių". Gi revoliucinio 
darbo unijų komiteto vardu 
okupavimo dienomis išleista
me atsišaukime buvo pabrėž
ta: “Reikia visai atvirai pa
sakyti, kad Sovietų Sąjunga 
yra imperialistinė valstybė su 
visais tos rūšies savumais". 
Šie pareiškimai yra įtraukti į 
okupacijos proga išleistą va
dinamą “Čekų juodąją knygą" 
ir amžiais liudys apie Maskvos 
fašistų padarytąją skriaudą 
laisvės siekiančiai tautai.

¥
Jau daug pasako, kad apie 40, 
000 Čekoslovakijos žmonių ge
riau pasirinko benamio pabė
gėlio likimą laisvuose vaka
ruose, negu bevelijo pasilikti 
rusų okupuotame krašte. Kaip 
skelbia “U.S. News & World 
Report”, nuo Sovietų invazi
jos dienos apie 400,000 Čekoslo 
vakijos žmonių išstojo iš ko
munistų partijos. Darbininkai 
plėšo kompartijos korteles. 
Sovietai jaučia, kad priešišku
mas krašte didelis ir stiprus 
ir, kaip liudija “Time” (VIII. 
22 d. numery), okupacines į- 
gulas Čekoslovakijoje Sovietai 
padidino iki 100,000. Sovietų 
karių manevrai, ašarinės du
jos, tankai ir okupantų tarny
boje esančių karinių bei polici
nių dalinių paradavimas Čeko
slovakijos miestuose rodo, kad 
okupantai teroru yra pasiryžę 
tramdyti laisvesnio gyvenimo 
pasiilgusią tautą.

¥
Okupantai, siekdami kas 

kart kiečiau suimti krašto kon
trolę, yra, kaip skelbia *News- 
week” (Vni.25 d. numery) jau 
pravedę nemažus valymus tarp 
laikraštininkų, filmų gaminto
jų, studentų, darbininkijos va
dų, demokratiškiau nusiteiku
sių partijos vadų. Nušalinę 
Dubčeką ir į pirmūnus pasta
tę klusnesnį Husaką, okupan
tai išplėtė savo įtaką centre, 
tačiau okupantams nėra pasi
sekę uždėti savo kontrolę apie 
dvidešimčiai tūkstančių Čeko
slovakijos komunistų partijos 
padalinių. Visa Čekoslovaki
ja bruzda. Apie 200 žmonių e- 
są areštuotų už slaptų atsišau
kimų spausdinimą ir platinimą.

Prieš okupantus Čekoslova
kijoje nusistatymas stiprėja. 
Po Čekoslovakiją neseniai va
žinėjęs laikraštininkas A. Ku- 
čerov liudija (U.S. News & 
World Report), kad rusai ne
gailestingai apiplėšia Čekoslo
vakiją. Girdėti nusiskundimų,

kad rusai iš Čekoslovakijos be 
užmokesčio išvežė uranijaus 
500 bilijonų kronų vertės. Iš 
Čekoslovakijos rusai gabenasi 
turbinas, atsiųsdami už tai pa- 
midorų (tomeičių) ar dar men
kesnių dalykų. Daugelį krašto 
gaminių rusų karininkai išsi
gabena savo šeimoms.

¥
Čekoslovakijoje jau imama 

jausti maisto stoka. Prie mė
sos krautuvių ima rikiuotis ei
lės. Vyriausybė priversta aukš 
tesnėmis kainomis pirktis mė
są iš Urugvajaus. Kiaušinius 
imama importuoti iš Danijos 
ir iš kitų rytų kaimynų. Šal
dytos žuvys gabenamos iš Ru
sijos, o paukščiai iš Bulgari
jos. Žmonės nebepasitiki kraš
to ūkine ateitimi, išima san
taupas iš bankų, perkasi ką 
pagriebdami ir tuo būdu auga 
infliacija. Smarkiai pakilo kai
nos odos gaminių, geležinkelių 
važma. Juodoji rinka įeina į 
žydėjimo laikotarpį, ypač do
leriai gaudomi juodojoje rin
koje, mokant dvigubai negu 
normali kaina. Užsienin pabė
go daug intelektualų, imama 
jausti jų trūkumas, ypač ligo
ninių kadro tarpe.

Čekoslovakija, iš seniau ži
nomas anglių eksporto kraš
tas, dabar kuro medžiagą ga
benasi iš Lenkijos. Degtukus 
ir kai kuriuos kitus reikmenis 
perka Austrijoje. Darbininkai 
savo nepasitenkinimą okupan
tams reiškia darbo sulėtinimu, 
o jau Rusijai skirti gaminiai 
turi gausiai defektyvių žymių 
ir jų išsiuntimas gerokai su
vėlinamas. Rusų delegacijoms 
lankant fabrikus, darbininkai 
kartais nugręžia nugaras ar 
net visai apleidžia darbovietes, 
o kartais net apmėto ir plyt
galiais. Krašte kalbama, kad 
Dubčeką rusai švytino spin
duliais, kurie jam turėjo būti 
leukemijos priežastimi. Spauda 
skelbia apie eilės čekų mergai
čių mirtį dėl raudonarmiečių 
prievartos.

¥
Jau Čekoslovakijos dabarti

nio režimo premjeras Černikas 
yra pareiškęs, kad Čekoslova
kijos ūkis yra katastrofos iš
vakarėse. Visas tas okupaci
jos atneštas negeroves giliai 
jaučia krašto gyventojai ir tuo 
labiau auga jų simpatijos va
karams. Amerikietis korespon 
dentas rašo, kad čekai jį su
tiko su džiaugsmo ašaromis. 
Čekų televizija 24 valandas ro
dė amerikiečių nusileidimą į 
mėnulį. Restoranuose vakarie
čius skubiai aptarnauja, kai at
vykusieji iš komunistinių kraš
tų verčiami laukti.

Sovietų agresija Čekoslova
kijoje parodė, kad Kremliaus 
diktatoriai bijo, iog posūkis 
į laisvę gali išsiplėsti ir kituo
se satelitiniuose kraštuose ir 
nušluoti juos pačius nuo sosto. 
Kaip vienas aukštas britų pa
reigūnas išsireiškė, nesukont
roliuotas pasinešimas į libera- 
liškumą Kremliaus tironus ga
li sutraiškyti, jie tai jaučia ir 
agresija Čekoslovakijoje sten
gėsi bent tą valandą atitolinti. 
Bet ši agresija visam pasauliui 
parodė, kad Sovietai nesidro
vi prievartą panaudoti net 
prieš savo draugus. J. Pr.

GĖDINGOJI SUKAKTIS
Pogrindžio patarimai ir kariniai pratimai

Rusų šarvuočiai 1968 m. rug- | 
piūčio 21 d. sužlugdė čekų ir 
slovakų laisvės viltis. Praėjusių 
metų sausio mėn. pradėtos re
formos rusams įsikišus, jau pa
laidotos. Čekai ir slovakai prieš 
savo norą buvo priversti taiky
tis Sovietams.

Užpuolimo pasėkos
Čekoslovakijos užpuolimas 

sudrumstė nuotaikas. Komunis
tų partijos, rėmusios Sovietų 
užsienio politiką, ėmė šiauštis. 
Pastarajame komunistų parti
jų suvažiavime Maskvoje ru
munai, italai ir kiti darė prie
kaištus dėl karinės jėgos pa
naudojimo Čekoslovakijai pa
laužti. Šis reikalas net dabar 
nepamirštas komunistiniame pa 
šaulyje.

Vakariečiai nedarė žygių so
vietiniam kariniam įsibrovimui 
į Čekoslovakiją sustabdyti. Tik 
po kelių mėnesių nubudo Šiauri
nio Atlanto santarvė, buvusi 
užliūliuota nuomonės, kad So
vietų užpuolimas negresia va
karų Europai.

Karinis žygis į Čekoslovakiją 
turėjo įtakos į Sovietų ir JAV 
santykius. Nepaisant amerikie
čių ir rusų romantiško polėkio 
santykiams pagerinti, iki šio 
meto nepasiekta jokių apčiuopia 
mu vaisių, išskyrus senų įsipa
reigojimu vykdymą.

Aukos atsargumas

Čekai ir slovakai skaudžiai 
pergyveno sovietinį karinį smū
gį, kurio gėdingoji metinė ne
trukus sukanka. Jos, pergyvenu 
sios nuotaikos pakilimą, sulau
kė naujos priespaudos.

Nedraugingas rusams pogrin
dis patarė rugpiūčio 21 d. ten
kintis tik neveikliu pasipriešini
mu: nesilankyti į kinus, resto- 
ramus, krautuves, nepirkti laik
raščių. Pietų metu penkias mi
nutes nedirbti, gatvėse nutrauk
ti eismą. Dėvėti juodus raiš
čius ant rankos.

Tūkstančiai lapelių išplatinti 
gyventojams, kad žinotų, kaip 
elgtis nelemtos sukakties die
ną.

Pogrindis, dvasiškija ir mi
nisteris pirmininkas Oldrich 
Černikas pataria š. m. VIII.21 
d. laikytis ramiai ir tvarkingai. 
Pogrindis ir dvasiškija bijo kad 
rusų šalininkai nesiimtų priemo 
nių neramumams sukelti ir im
tis nepaprastų priemolių žmo
nių laisvei varžyti. GaHmas da
lykas, kad ir vyriausybė ven
gia naujų neramumų.

Kariniai pratimai
Rugpiūčio 18 - 25 dienomis 

daromi jungtiniai kariniai pra
timai Čekoslovakijoje, kurioje

esanti 75,000 rusų ginkluota pa
jėga pratimų priedangoje tuo 
metu naudosis judėjimo laisve. 
Saugumas jau suėmė kai ku
riuos asmenis, spausdinusius at
sišaukimus. Komunistų partija 
ruošiasi persekioti ir už neveik
lų pasipriešinimą. Iš Maskvos 
atvyko politinis komisaras gen. 
Aleksėj Epiševas talkininkauti 
Čekoslovakijos partijai ir vy
riausybei užgniaužti galimus 
neramumus.

kaujantis Sovietams apvaldyti 
čekus ir slovakus, ir preziden
tas Ludvik Svoboda, savo metu 
kovojęs už Čekoslovakijos sa
vaimingumą, išvyko į Krymą 
“atostogauti". Ten jie tarėsi su 
rusų komunistų partijos gene
raliniu sekretoriumi Leonidu 
Brežnevu ir aukščiausios tary
bos prezidiumo pirmininku Ni- 
kaloju Podgorniu.

Politinis nepasitenkinimas

S^vakas Gustav Husakas, ba 
landžio mėn. išstūmęs Alek
sandrą Dubčeką iš pareigų, jau 
pakeitė savo veidą. Buvęs re
formų ir laisvių šalininkas, ne
paisant užtikrinimo, kad dėl 
skirtingų nuomonių asmenys ne 
būsią persekioiami, staiga pa
suko vairą. Dabar jis dedasi So
vietų šalininku ir klusniai vyk
do Maskvos įsakus.

Jis deda didelis pastangas per 
tvarkyti komunistų partiją nuo 
apačios. Naujam politiniam po
sūkiui nepritarią asmenys šali
nami iš vadovybės. Partijos va- 
lyinas daromas plačiu mastu, 
pradedant apylinkėmis.

A. Dubčekas ir kiti reformų

KRAUJO BALSAS
RENE RASA

Romanas
14
kad ji beveik negalėjo netikėti, kad tokie dalykai vyks
ta kasdieną, jog nėra ko čia stebėtis. Ją apėmė nuoty
kinga nuotaika.

Rossini tuo tarpu kalbėjo:
— Aš pirmą kartą čia vienas. Paprastai atvažiuoju 

su savo broliais ir jų šeimomis. Mes viso penki broliai 
ir visi kitos profesijos. Vienas yra daktaras, kitas — mo
kytojas, paskiau — advokatas, kunigas ir aš — muzi
kas. Iš tikrųjų mes visi grojam kokiu instrumentu, bet 
tik aš iš to gyvenu. Skambinu ir, be to, dainuoju. Dai
navau ir operoj, bet ten nėra ateities. Žinoma, gal tik 
man, -— kukliai pridėjo. — Kompozitorius Rossini — 
mano giminė.

— Tikrai? — nustebo Auksė.
—Taip. Bet čia Italijoje kiekvienas yra kokio kom

pozitoriaus, dainininko ar dailininko giminė. Aš turiu 
savo trupę, su kuria groju koncertuose. Manau, kad ki
tais metais važiuosime į Ameriką, turiu užmezgęs ry
šius, — pasakojo jis laisvai, lyg jie būtų seni pažįstami. 

Jau buvo gana toli nuėję smėlėtu jūros pakraščiu.
Žmonių čia buvo mažiau. Auksė atsisuko grįžti. Ros
sini paklusniai ėjo greta.

— Jūs iš Amerikos, — pasakė jis, bet tai nebuvo 
klausimas.

— Iš kur jūs žinot? — nustebo Auksė.
— Iš kur? Savaime aišku. Pagaliau pažiūrėkit į mū

sų moteris: jaunos, gražios, bet... visos linkusios į ap

GEDIMINAS GALVA

Komunistų partijos sekreto
rius Gustav Husakas, talkinin-

T. Masarykas, Čekoslovakijos res 
publikos kūrėjas

šalininkai prarado įtaką. Cen
zūra stiprinama. Laikraščiai 
perša bendravimą su rusais. Re
formų šalim kams, kurie pra
džioje puose’ėjo viltis, kad jos 
bus tęsiamos, telieka susigūžti 
ir laukti. Darbinmkų politinis 
nepasitenkinimas didėja, bet jie 
negali išeiti į atvira kovą.

Ūkinis sustingimas

Jau seniai išdyko vadinamos 
“Dubčeko pamainos”, kai dar
bininkai dal’ laiko veltui dirbo 
siekdami krašto gerovę kelti. 
Šiuo metu, kai partiia ir vyriau
sybę skatins darbininkus dau
giau dirbti sudarytai sutarčiai 
su Sovietais įgyvendinti, darbi
ninkai atkerta; mes “broliams" 
rusams nedirbsime. Laikraščio 
Tribūna apklausinėjimo duome
nimis 69,7% jaunuolių nededa 
vilčių į ūkinę pažangą.

Spauda dažnai skelbia žinias 
apie ūkinį sustingimą. Prahai 
reikalinga 90,000 butų, bet pa
statyti tik 54. Vartojimo reik
menų kainos nepaprastai kyla, 
bet dėl pramonės gamybos pa
krikimo jų ištekliai mažėja. Jė
gainių kuro ištekliai tirpsta.

Kiekvienoje ūkio šakoje įsi
gali sustingimas .Vyriausybės 
paskatų daugiau gaminti darbi
ninkai ir žemdirbiai stengiasi 
neišgirsti. Valstybė į gamybą 
daugiau kišasi, planuoja, bet 
visose pramonės šakose planai 
neįvykdomi. Pragyvenimui pa
brangus darbininkų atlyginimas 
8% sumažintas. Prekių kokybė 
pablogėjusi.

Išvežimas į vakarus sumažė
jęs, Prekyba su Sovietais nepa
traukli, nes jų teikiamos žalia
vos yra brangesnės už perka
mas vakaruose.

Vyriausybės pakili nuotaika, 
kad artimoje ateityje ūkinis gy
venimas pagerėsiąs, atsidaužia 
’ darbininkų nepasitenkinimą ir 
sustingimą stumti dienas iki nau 
.jų pragiedrulių.

1968 «n. vasarą... Prahos gyventojai protestavo prieš Maskvos susita 
rimus

skritesnes formas, daug judresnės, kalbesnės, sakyčiau, 
parodo daugiau temperamanto. Jūs kitokia, — paaiški
no Rossini, ir jo visa kalba skambėjo kaip komplimentas.

— Bet aš nesu amerikietė, Amerikoje tik gyvenu, 
— pati nežinodama kodėl užprotestavo Auksė.

— Ne??? —• dabar priėjo Rossini eilė nustebti. — Iš 
kur jūs?

— Iš Lietuvos.
— Aaa... dabar ten rusai, — Rossini žinojo, kas pa

saulyje dedasi, ir Auksei buvo malonu, kad jis ir apie 
Lietuvą žinojo.

— Taip, komunistai, — atsakė ji.
— Čia daug komunistų. Bet mūsų komunistai ki

tokie, jie drauge ir katalikai, eina į bažnyčią, meldžiasi.
■>— Lietuvoje bažnyčios uždarytos, tik kelios palik

tos, bet ir joms trūksta kunigų, — aiškino Auksė.
— Taip, bet komunizmas žmones traukia, jis kal

ba apie lygybę, o tos lygybės, ypač pas mus, labai rei
kia. Žmonės nežino nieko daugiau, tik prisiklauso gra
žių žodžių ir jais tiki. Italijoje sunku prasigyventi, to
dėl ir aš noriu į Ameriką važiuoti, — kalbėjo Rossini.

— Visam laikui? Bet čia jūsų kraštas! Jūs čia pri
klausote! —nustebo Auksė. — Kas ten Amerikoje visus 
taip traukia? Ten irgi reikia sunkiai dirbti, jei nori ge
riau gyventi.

—Bet ten gali geriau gyventi, čia ne. Mes daug ko 
neturime ir niekada neturėsime, o jūs net nežinot, ką 
reiškia be tų dalykų gyventi, — tokie jie natūralūs ir 
kasdieniški. Jei čia gimiau, nereiškia, kad visą gyvenimą 
turiu pasilikti ir vargti. Žmogus gyveni tik vieną kartą! 
Mano čia buvimas Italijai nepadės, o man bus tik blo
giau, —patraukė pečiais Rossini.

— Jūs sakote, kad mes neįvertiname tai, ką turime, 
nes viskas taip natūralu, prieinama ir kasdieniška. Bet 
man atrodo, kad ir jūs neįvertinate, ką turite, — savo

DRAUSMĖ IR AUKLĖJIMAS 

STOVYKLOSE
ANTANAS JOMANTAS

Vasaros stovyklos lietuviš
kam jaunimui yra ne tik poilsio, 
bet ir lietuviško brandinimo mo 
kyklos. Vienur jos geriau įreng
tos, kitur menkiau, bet jos vi
sos atlieka didelį darbą. Ir rei
kia su pagarba prisiminti tuos, 
kurie nesigailėjo nei darbo, nei 
aukos, kad stovyklos taptų ge
resnėmis lietuviškomis auklėji
mo įstaigomis.

Praleidžiant daugelį žinomų 
stovyklų, reikia nukreipti žvil
gį į dvi stovyklas, kurias per
eina dideli skaičiai lietuviško 
jaunimo, būtent — Dainavos 
ir Rako.

Perskaičius ilgą ir išsamų re
portažą apie Dainavos stovyk
los šimtininkų susirinkimą (žiū
rėk Draugo, rugp. 12 ir 13 d. 
laidoje V. Selenio str.), kyla 
klausimas, ar ten susirinkusių 
pilnai buvo suprasta stovyklos 
reikšmė.
Stovykla — auklėiSmo įstaiga

Tidk Dainavos, tiek Rako 
stovyklos buvo kuriamos ne pra 
mogoms, bet lietuviško jaunimo 
auklėjimui. Jei jos šio uždavi
nio nesiektų, prasilenktų su stei 
gėjų ir aukotojų valia. Tuo pa
čiu nustotų tikrosios savo pras
mės.

Šį pavasarį Dainavos stovyk
los valdyba paskelbė taisykles, 
kad stovyklos vartai užrakina
mi 10 vai. vakaro, kad į ją ne
galima vežtis alkoholinių gėri
mų ir, kad palapinės leidžiamos 
statyti tik talkininkams. Per
skaičius tas taisykles, atrodo, 
negalėjo kilti klausimo dėl jų 
racionalumo ir būtinumo. Jos 
daugeliui buvo savaime aiškios 

eatrodė, kad dėl jų galėtų 
kilti koks nors nepasitenkini
mas. Juk stovykla — auklėjimo 
įstaiga, taigi viskas turi tikti 
auklėjimui.

Bet stovyklos dalininkų susi

rinkime kaip tik iškilo tokių 
klausimų, kokių mažiausiai bu
vo galima tikėtis. Teisybė, det
roitiečiams labai aktualu Dai
navos stovykloje rasti savait
galiais vietos poilsiui. Chicagos 
lietuviai, kuriems pasiekti ato
lą reikia bent penketos valandų, 
į ją savaitgalių praleisti nevyks 
ta. Vyksta tik vaikų aplanky
ti ir prisitaiko prie tvarkos. Kas 
prie tvarkos taikytis nenori, su
siranda nakvynę motely. Ir čia 
nekyla klausimas, kad mes tu
rim tas pačias teises, kaip sto
vyklautojai, ar dar galėtume 
net naudotis privilegijomis. (Ma 
nau, taip galvoja ir Clevelando 
lietuviai). O tie, kurie leidžia į 
stovyklą savo vaikus, nenori, 
kad suaugusieji jiems duotų 
blogą pavyzdį.

Stovyklos — pirmenybė 
jaunimui

Kai katalikų federacija stei
gė Dainavos stovyklą arba skau 
tai Rako stovylakvietę skau
tams, tai pirmiausia žvelgė į lie
tuviško prieaugliaus poreikius. 
Be bendrų susibūrimų vasaros 
metu nebūtų buvę galima jau
nimui sudaryti lietuviškos ap
linkos, kurioje jis bent trum
pai pagyventų nuo miesto skir
tinga dvasia. Ir šias stovyklas 
yra perėję tokie jaunimo bū
riai, kad iš jų jau galima rink
tis vadų stovykloms ar net or
ganizacijoms. Pagaliau stovyk
los, anot minėto V. Selenio re
portažo, buvo ir piršlybų cent
rai. Bet ne vieninteliai ir ne sėk
mingiausi. Užtat į stovyklas rei 
kia žvelgti tik kaip į jaunimo 
susibūrimo, studijų ir poilsio 
vietas. Ir tai pirmoje vietoję.

Teisybė, lietuviškose stovyk
lose kai kada rengiama ir kito
kių susibūrimų, studijų savai
čių, vadų kursų. Peikti to ne
galima, bet tam reiktų pritarti 
tik tuo atveju, jeigu svetimi rei
kalai netrukdo jaunimui stovyk 
la pasinaudoti

Suaugusieji turi skirtingas 
programas, taigi jaunimas tuo 
metu ten netinka, nes jis netu
rėtų ką veikti. Nesant jaunimo 
galėtų būti kiek skirtinga vi
daus tvarka ir mažiau auklė
jimui pritaikyta drausmė. Bet 
iokiu būdu nei suaugusių studi
jų savaitės, nei pramogos ne
gali skriausti jaunimo stovyk
lavimo laiko, programų, pramo
gų, juo labiau negali jam kenk
ti tvarkos ardymu ar drausmės 
silpninimu. Buvo atvejų, kad 
jaunimo stovyklų vadovybėms 
reikėjo šauktis net. vietos polici-

(Nukelta į 7 pusi.)

Paskutinės ofenzyvos metu Vietname buvo nemaža sužeistų. Ameri' 
kiečių kariai neša iš kovos lauko sužeistą P. Vietnamo karį.

krašto! — rimtai į jį pažiūrėjo Auksė.
— Aš visada galiu grįžti! — trumpai atsakė Ros

sini.
— Taip, jis gali grįžti, bet ar grįš? — galvojo ji sau 

viena. — Mes irgi galime grįžti, bet nebegrįžtame, ir 
ne vien todėl, kad bijom, bet ir todėl, kad neturėsime 
to, ką dabar turime.

Jai pasidarė liūdna ir gėda prieš Lietuvą, kurią vi
si mylėjo tik žodžiais, kuri nebuvo pakankamai bran
gi, kad, palikę savo patogius namus, jie norėtų vargti 
jos žemėje.

— Taip, tai tuščias sentimentas, — žinojo Auksė. 
— Lietuvai nebus geriau, jei didesnis žmonių skaičius 
vargs, kentės netekę laisvės! Bet jie kenčia ir laisvėje 
būdami, nuo ilgesio ir noro būti tarp savųjų kenčia!.. 
O gal žmogus nori būti nelaimingas? Kaip tėvas? Gal 
kenčia jis, kad būtų guodžiamas? Kad nesijaustų kal
tas, bet... jaučiasi!...

Jie ėjo tylėdami.
—Jūs pykstate? — Rossini nežinojo, kas atsitiko, 

kodėl Auksė nutilo. Ji tik pakratė galvą ir nusišypso
jo.

— Jei nepykstate, gal galėčiau jus parvežti į Romą? 
Turiu čia automobilį. Nebent jūs norėtumėt ilgiau 
pabuvoti? Aš turiu jau grįžti, nes šį vakarą atliekame 
programą EI Cantabrico ispaniškam restorane, — atsi
prašydamas, lyg tai būtų nenumatyta kliūtis jų tolimes
niam bendravimui, aiškino Rossini.

— Žinoma, jums reikia grįžti. Bet aš turiu dar lai
ko, dar pabūsiu saulėje, — nusišypsojo Auksė.

Ji taip pat jau norėjo važiuoti atgal, bet tik ne su 
Rossini. Lyg romanas, ir jos nuotykis turėjo pagaliau 
užsibaigti ir ji nesiruošė jo pratęsti.

(Bus daugiau)



kalbas atsirado vėliau, ir tai ro
do germanų nuėjimą kitu keliu.

Paskaitą baigus, buvo daugybė 
paklausimų, j kuriuos prelegen
tas atsakė.

Dr. E. Vaišnienei po paskaitos 
pasilikusi jaunimą pokalbiui, pa
sirodė, kad iš jaunųjų yra 9 ber
niukai ir 21 mergaitė. Žiūrėsim, 
kokius kalnus jie nuvers.

Vakaras nusiblaivė. Ilgai dar 
buvo šnekučiuojamasi lauke ir 
maitinami kraujo ištroškę uodai.

Mokytojų studijų savaitė (1)DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. rugpiūčio 21 d.
sisekė.
Norint nustatyti genetinę kalbų 

giminystę, nedaug pagalbos gali
ma laukti iš žodyno ir sintaksės. 
Daugiausia pasinaudojama fono
logija (garsų mokslo) ir morfolo
gija. Tiriant kultūrinius santy
kius, žodynas yra be galo svarbi 
tyrimo priemonė.

Remdamasis hipotezėmis, pre
legentas nustatąs tokią chronolo
giją. Priešbalčiai ir priešslaviai 
buvo kadaise neatskiriama pro- 
iridoeuropiečių masė. Antrame 
tūkstantymetyje atskira bendruo
menė, kalbanti indoeuropiečių 
prokalbe, bet susidedanti iš pro- 
balčių, proslavių ir progermanų 
protėvių. Tai liudija rugys, vie
nuolika, dvylika, tūkstantis, duk
tė.

Ta vieninga priešbalčių, prieš- 
slavių ir priešgermanų bendruo
menė buvo sunaikinta kada nors 
tarp 1000 m. ir 500 m. pr. Kr. 
persų užkariavimų. Priešbalčiai 
buvo nustumti už Tripetės balų į 
visišką izoliaciją, be kontakto 
su kitais indoeuropiečiais (iš to 
ir kalbos konservatyvumas), o 
priešslaviai buvo persų užkariau
ti ir gavo jų įtakos. Kalbų skirsty 
mašis į kentumines ir satemines

JUOZAS MASILIONIS

ba yra žmogaus dvasinio ir me
džiaginio turto veidrodis.

Kalbų santykiuose yra du ti
pai: kultūrinis ir gimininis (ben 
drakraujiškas). Či a daugiau
sia bus kalbama apie gimininį 
santykiavimą. Kalbama apie kal
bų šeimas, seseris kalbas, moti
nas kalbas. Latvių kalba lietuvių 
kalbai yra sesuo, kaip seserys bu
vo ir išmirusios kuršių ir sen- 
prūsių k. Jų motina —baltų pro
kalbė. Baltų prokalbė turi visą 
eilę seserų, kurių artimiausios y- 
ra slavų ir germanų prokalbės, o 
jų motina —t- indoeuropiečių 
prokalbė.

Indoeuropiečių prokalbės gady 
nė tęsėsi per keletą tūkstančių 
metų nuo 4000 iki 1000 m. pr. 
Kr. Pamažu atskiros dalys atski
lo, pasidarė nepriklausomos. Pa
ti pirmoji neprikl. kalba pasida
rė hetitų (apie 1900. m. pr. Kr.), 
vėliau sanskritas (apie 1000 m. 
pr. Kr.), graikų (800 m. pr. Kt.) 
ir kitos. Toms kalboms atskylant 
ir virstant savarankiškomis, di
džioji indoeuropiečių k. narė pa
siliko krūvoje iki 500 m. pr. Kr.

Prelegentas priešingas nuomo
nei, kad kurį laiką būtų buvusi 
kokia nors bendra baltoslavų pro 
kalbė. Jei yra bendrumų, reikia 
skirti kultūrinę ir bendrakraujinę 
giminystę. Tiesa, kad XVI a. lie
tuvių raštų tekstai turi stiprią 
slaviško žodyno įtaką. Juk ir ang 
lų k. turi daugybę prancūziškų ir 
lotynų k. žodžių, bet ji nėra ka
likų, o germanų k. Būtų labai sun 
ku išmesti iš anglų k. visus ne- 
germaniškus gaivalus, nepažei
džiant anglų k., o lietuviams ši

Pilna valgykla. Šiais metais žy
miai daugiau dalyvių, žinoma, 
dar vienas kitas yra savaitgalinis 
dalyvis.

Rugpiūčio 17 d. visi keliai ve
dė į Dainavą, III Mokytojų stu
dijų savaitę. Iš Chicagos autobu
sas nuvežė 27 mokyt.: esamuosius, 
buvusius ir būsimus. Busimųjų 
daugiausia — net 17 Ped. lit. in
stituto studentų. Tai jau . didelis 
laimėjimas. Antras laimėjimas, 
kad bene pirmą kartą autobusas 
nepaklydo ir be klausinėjimų nu 
vežė į Dainavą.

Dainavoje skirstosi frontinin
kai, jų vietas užima mokytojai. 
Trečią kartą atvažiuojant, pasi
tinka anksčiau matyti veidai. Iš 
tolo moja Pr. Joga iš Clevelan
do, bičiuliškai artinasi Z. Eiman
tas iš Kanados Londono. Ko jis 
atvažiavo? Juk pernai ar ne jis 
tvirtino, kad Kanada tai jau se
niai žino ir turi... štai iš NewYor- 
ko Kregždienė, daug kartų maty
ta įvairiose mokytojų konferenci 
jose viena, o dabar pristato ir 
antrąją pusę.

Iki pradžios dar daug laiko. Ei 
nam maudytis, nors iš už kalno 
kyla didžiulis debesis. Iš vandens 
brenda įdegęs rašytojas ir redak
torius A. Baronas, aukščiau pakai 
nėję sėdi dar labiau įdegęs PLB 
pirm. St. Barzdukas. O čia ir JAV 
LB pirm. Br. Nainys. Sveiki, svei
ki! Ten vėl mojuoja būrelis mo
kytojų...

Šokam į vandenį. Puškenasi 
jaunimas, Ped. lit. instituto stu
dentai, puškenasi senimas. Iš van 
dens išvaro pratrukęs debesis: 
prapliumpa kaip tropinis lietus 
ir pila pusvalandį. Pasislepiame 

I pastogėje.
5 v. v. pirmutinė vakarienė.

Pagerbti mirę pedagogai

6 v. v. Mokytojų studijų savai
tę pradeda jos programinės da
lies vedėjas insp. St. Rudys, pa
kviesdamas šią studijų savaitę o- 
ficialiai atidaryti Švietimo ta
rybos pirm. J. Kavaliūną. Jis pa
sveikino šiltu žodžiu visus susi
rinkusius. Atsistojimu buvo pa
gerbti mirę pedagogai Jeronimas 
Ignatonis, Antanas Bendorius ir

Būrys lietuvių fronto studijų savaitės dalyvių. Iš k. j d.: inž. Br. Nainys, 
dr. V. Vardys dr. J. Girnius, LFB pirm. J.'Mikonis, dr. A. Musteikis, dr 
A. Damušis. stovyklos kapelionas kun. G. Kijauskas, SJ, PLB pirm. St 
Barzdukas, dr. A. Klimas, J. Žilionis, dr. A. Razma.

Nuotr. K. Ambrozaičio

MŪSŲ ŠEIMA IR PARTIZANINĖ 

LITERATŪRA J garbės prez. buvo pakviesti 
šie asmenys: prof. A. Sennas, P- 
LB pirm. St. Barzdukas, JAV LB 
pirm. Br. Nainys, PLB Švietimo 
tarybos pirm. A. Rinkūnas, Ka
nados Švietimo komisijos pirm. 
Z. Tamašauskas, Rašyt. dr. pirm. 
A. Baronas, Dainavos atst. dr. A. 
Damušis, sės. Loreta ir Didž. Bri 
tanijos LB krašto valdybos atst. 
iš Londono lit. mokyklos ved. R. 
Kinka.

Visi prezidiumo nariai, išsky
rus du paskutiniuosius, tarė svei
kinimo žodžius, pasidžiaugdami 
gausiu studijų savaitės dalyvių 
skaičiumi, ypatingai džiaugda
miesi didžiu jaunimo būriu. Gra 
žu, kai jaunimas mokosi iš senų
jų, o senieji kai ko iš jaunųjų, 
kai gražiai bendraujama ir bend
radarbiaujama.

Sermo paskaita apie lietuvių 
proistorę

Po sveikinimų einama prie

Thomas Van Putten, 21 m. am
žiaus, būdamas Vietkongo karo ne 
laisvėje, per 14 mėnesių nustojo 
50 svarų svorio. Čia matome jį 
grįžtanti į tėvų namus Caledoni- 
joie, Mich.

Paskaitos LF bičiulių studijų savaitėj

Tarp eilės studijų savaitės me- posėdžių dar buvo įdomu 
tu Dainavoj skaitytų paskaitų, pranešimų. Vienas taku. 
paskaitą skaitė dr. Antanas Mus- buvo šią vasarą Fordhame studi 
teikis, O’Youville kolegijos profe javusio Arūno Bielinio, kuris pa 
sorius sociologijos departamento brėžė, kad ten daug ko išmokę 
vedėjas, tema “Plyšiai lietuvių jei nelabai studentai mėgę sausi 
šeimoje”. Prelegentas iškėlė šei- taisyklių, tai gana mielai domė 
mos reikšmę, nes net ir tos vai- josi lietuvių lieteratūra. JAV LI 
stybės, kurios bandė panaikinti pirm. inž. B. Nainys padarė pra 
šeimą, pateko į chaosą, ir vėliau nešimą apie organizuojamą lie 
grįžo prie daugiau ar mažiau tra- tuvių mokslininkų suvažiavimą 
dicinės šeimos puoselėjimo. Pra- o dr. A. Razma apie Lietuvii 
moniniuose kraštuose šeima tru- fondo padėtį Inž. P. Narutis kai 
pūtį keičiasi, tai palietė ir lietu-
\ ii, Motrrb 111 ič'iLi niu , 7 ’
(įaugi.iu pareigu ir daugiau lais- j £ > ’,■/*<’ *5,

tės nebėra vien lik uždaroji' šei- ■ J
inoje. o jej inieresai nesutampa
motei is i. 11 g\ iau gali pasirinkti !-
skyrybų kelių. Žmogus šeimos ne- 
gali pi irinkti, jis joj yra ir to- J
dėl nuo šeimos priklauso asmens ĮĮĮMĮS ■
išugdymas. Lietuviai augindami I
jaunimą, turi duoti progos jauni H «
mui patirti atsakingumo.. .Šeimos ®
yra tos pastovesnės, kurių part- ■HPsiA ■■ j|
neriai tun daugiau bendrų in -
t e ręst).

kodėl bei u\ iškoji šeima turi
d.mgiau dūmimu išlikti pašto ė jmįV

vi, negu mišrioji. Vaikai turi bū-
ti auklėjami meilės ir rūstybės Dr. A. Musteikis skaito paskait 
pusiausvyroje. LF bičiuliM studijų savadėj.

Mūsų partizaninė literatūra Nuotr. J. Urbon
Dr. Viktorija Skrupskelytė, O- bėjo Lietuvos kankinių koplyčio 

ber1j.n kolegijos profesorė, rug- RomoJ-,e reikalais. Gi dr. Vyt 
piucio 5 d. skaitė paskaitą apie yardyS pasidalino savo įspūdžiai 
lietuvių literatūrą partizaninėm jg kelionės Rumunijon. Jis te: 
temom. I omis temomis rašė V. Įankėsi prez. Nixono vizito met 
Alantas, B. Kainys, St. Laucius, jr matė prezidento entuziazting 
N. Mazalaitė, A. Škėma ir J. Gri- sutįkima
nius, tačiau ryškiausiai ir meniš- Apskritai, studijų savaitės me 
kiaušiai partizaninėj literatūroj tu buvo gana įdomių paskaitų į
pasireiškė Alg. Landsbergis ir Jur- pranešimų, kurių dauguma bt
gis Jankus. Prelegente iškėlė Jan- paskelbta spaudoj.
kaus Peilio asmenimis ir Land- Studijų savaitė užbaigta Tai
sb,eygi.0,, ?enki stu Pai. turgaus tos himnu ir vėliavų nuleidimt 
aikštėje dramų reikšmingesnius Trumpą žodį apie mūsų vėliav 
momentus ir veikėjų lūžius. Ji tarė pLB pirm St Barzduka
taip pat pažymėjo, kad lietuvių kviesdamas visus eiti Lietuvos kt 
partizaninė poezija išreiškia dau- bu
giau jausmą ir buitį, gi prancūzų L Augštj
tokia poezija tiesiogiai ragino ko- ________ ■
voti. Lietuviai rašytojai partiza- ___ _ „
ninių temų nesiima, nes tai yra ŪPO PINIGUS
gana sunki tema dėl laiko ir erd- Ghicagos kongresininkas Ei 
vės nuotolių. Jei Landsbergio dra- ward Denvinski taupo mokė 
ma ir ne visą lietuviškąją visuo- cdų mokėtojų pinigus. Jis atf 
menę patenkina, tai tik todėl, sakė pilnai apmokėtos keliom 
kad visuomenė jausdama parti- Europon įr j kitas vietas tiki" 
zariams užuojautą ir priešui ne- (. što patarnavimą. Atstm 
apykantą pasigenda stipresnio r?ūmuose
žodžio, lokio pasisakymo Jan- , ... „ ■ , . ,, , . j . komisijos niairys. Kai kurie ko:kaus dramoje yra daugiau. . . „ . , . . ,grėsimnkai smarkiai kntikuo. 

Savaitei baigiantis panašias vyriausybės apmok
Šalia įvairių organizacinių mas keliones.

We Offer To Sovers

Passbook Savings 
Accounts

Savings certificates issued 
for six months or one 
year^in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

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

Paid Quarferly
Computed and Paid

AND LOAN ASSOCIATION 
2212 W. CERMAK RD.

— Chieago. J1I. 60608 
Virginia 7-7747PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprastu, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dal.
autobiografiniai atsiminimai 3.50

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Būčį 2.00

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis
1863 ir 1883 m. sukilimų laikotarpis 1.00

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė
gyvenimas ir darbai 2.50

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus
atsiminimai 3.00

ŽVILGSNIS J PRAEITI, K. Žukas
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00

«IIIIIIIIIMII|ll«llllllllllllll!llllllllllll|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMi|lttll|llMI||||||||||||||||||||!||||||||||||IM

Mokslo metų pradžia, lituanistinėse mokyklose jau ne už kalnų. Ta proga su malonumu primename mūsų 
mokyklų parengimus. Čia matome nuotaikingą Chicagos moksleivių dainų ir tautinių šokių šventę, su
ruoštą šį pavasarį.

YOUR SAVINOS \<

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

} Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI. 10 NAUJU - zo DEMONSTRUOTU

1968 CHRYSLERŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

b * Notary Public Service * Sėli & redeeun U.S. Bonds
s Savings * Free community rooms for * Two large free park’g lota 
age Loans your organiz’n meetings * Save-by-Mail Kits
vement Loans * Cash checks and pay all * Travelers Checks
ub farnily bills with our spec’l * Safe Deposit Boxes
ily Savings money order checks.

Paskutine progai 

SUTAUPYKITE IKI 0,000.00 

nuo fabriko kainos.
Chieago Savings and Loan Assn

John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVE. TEL.. GR 6 - y

BALZEKAS MOTOR SALES, INC
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL- VI 7-1515

Vartotą automobilį galite pirkti 
pradedant $50.00.

HOU R S •• Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30Kun. Ged. Kijauskas, tėvų jėzuitų provinciolas, LF bičiulių stovyklos 
kapelionas, kalba “Dainavoje”. Šalia dr. A. Klimas.

Nuotr. J, Urbono

SAVINGS CERTIFICATE
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ŠAUDYMO VARŽYBOS
KODAICIŲ VASARVIETĖJ

Stasio Butkaus Detroito šaulių 
kuopos Šaudymo sporto sekcija, 
Antano .Šiurkaus ir Jono Šostako 
vadovaujama, rugpiūčio 24 d., 
sekmadienį, rengia šaudymo var
žybas jau nuo 10 vai ryto. Šaudy
mas bus vykdomas Kodačių va
sarvietėje 16228 Haviland Beach 
Rd., Linden, MI. 48451.

Rungytniautojai suskirstyti į 
tris grupes: jaunųjų, vyresniųjų 
ir moterų. Kiekviena grupė ko
vos dėl pereinamos taurės atski
rai. Taurių — statulų mecena
tai: Vladas Selenis, Jonas Butkus 
ir Stasio Butkaus šaulių kuopa.

Primename, kad LŠST centro 
valdyba yra pagaminusi geram 
šauliui žymenius: aukso, sida
bro ir bronzos — žalvario.

Iš daugiausia surinkusių taš
kų šaudytojų bus atrinkti 4 dau
giausia surinkę taškų ir, be to, 2 
kandidatai; iš viso 6, kurie at

Dalis Detroito skautų Romuvos stovykloje. Nuotr. R. Selenio

stovaus Stasio Butkaus šaulių 
kuopai 1969 m. rugpiūčio 30-31 
ir rugsėjo 1 d. Dainavoje LŠST 
ruošiamose mažojo kalibro šau
tuvais šaudymo varžybose.

Šauliai ir ne šauliai bičiuliai, 
ir šeimos nariai, maloniai kvie
čiami šiose sporto varžybose da
lyvauti.

Po šaudymo šeimininkės parū
pins ir užkandžius.

LŠST CENTRO VALDYBAI 
ATSTOVAUS Š.J. ŠVOBA IR V. 

MINGĖLA
Amerikos Lietuvių Tarybos šau 

kiamame visų lietuvių suvažiavi
me Detroite, kuris įvyks 1969 m. 
rugpiūčio 30-31 ir rugsėjo 1 die
nomis Statler viešbutyje, LŠST 
centro valdybą atstovaus šauliai 
J. Švoba ir V. Mingėla. Stasio 
Butkaus, Detroito šaulių kuopai, 
atstovaus šaulių Marija Simas - 
Čarneckytė ir Marijonas Šnapštys.

KAZIMIERO IR POVILO 
VALANTINŲ VEDYBINĖ 

SUKAKTIS
Vienam be ne seniausiųjų šau

lių Raseiniuose, nepriklausomy
bės karo dalyviui, visą laiką bu
vusiam veikliam šauliui ( iki 
raudonųjų Lietuvos okupacijos), 
švenčiant 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį, Stasio Butkaus 
šaulių kuopa ruošia šaunų pa
gerbimą. Pagerbimo banketas į- 
vyks 1969 m. rugsėjo 28 d. Lietu
vių namuose, tuoj po pamaldų. 
Iškilmingos, momentui pritaiky
tos, pamaldos - Mišios įvyks Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje.

Detroito skelbimai
Gražiam Detroito rajone, Dear- 
born, išnuomojamas didelis kam
barys moteriai.

Skambinti LO 2-4098._____

HTrTs^FuTrTus
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus. 
Įdeda "'Plaster Roard”. Visų rūšių

grindų ir sienų plyteles.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 8-4064

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-PM RADIO BANGA 98

Antradieniais - ketvirtadieniais 
nuo 8—9 v. v. ĖST.

Patricia Bandža 
Algis Zaparackas

tel. 278.3265 
tel. 549-1982

Vodūjaa—RALPH J. VALATKA
176*0 tVarnick, Detroit, Mich. 4821(1 

TEL. 537-5550

IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIUilIlIlk

Stasio Butkaus šaulių kuopa 
tikisi šiame Valantinų pagerbi
me susilaukti gausaus šaulių, gi
minių ir pažįstamų dalyvavimo.

Šaul'ų suvažiavimas Detroite
1970 m. balandžio 25-26 die

nomis Detroite, Lietuvių namuo
se 3009 Tillman g., įvyks JAV ir 
Kanados šaulių (LŠST) suvažia
vimas. Tarpe kitų darbotvarkės' 
klausimų, (kuri bus paruošta 

I vėliau) įvyks LŠST centro valdy
bos rinkimas. Ruošiama iškili, į- 
domi ir meniškai vertinga pro
grama. Detroitiečių draugijos ir 
organizacijos maloniai prašomos 
tomis dienomis jokių parengimų 
neruošti.

KONGRESUI BESIRUOŠIANT

Amerikos Lietuvių septintas 
kongresas, ruošiamas Amerikos 
lietuvių tarybos (ALT) darbo 
dienos savaitgalyje, susilaukė de
troitiečių palankaus dėmesio. 
Sklandžiai buvo sudarytos įvai-

rios komisijos, kuriose detroitie- 
čiai įsipareigojo dirbti kongresui 
artėjant arba kongreso metu.

Didžiausias ALT talkininkas 
Detroite yra organizacijų centro 
valdyba (DLOC), kurią sudaro 
pirm. K. Veikutis, Rimas Sukaus
kas, Petras Pagojus, Vacys Lėlys, 
Antanas Sukauskas, Petras Januš 
ka.

Registracijos komisiją sudaro 
Stefanija Kaunelienė (pirm.), 
narės — mergaitės mašininkės 
Vitalija Baukytė, Gražina Vaške- 
lytė, Rūta Kaunelytė, Regina 
Garliauskaitė, Marytė Sukauskai
tė, Valentina Hotraitė, Regina 
Juškaitė.

Banketo komisiją — Elzbieta 
Paurazienė (pirm.), P. Januška, 
St. Hotra, S. Zager, Irena Laurina 
vičienė.

Nakvynių komisiją — Anta
nas Sukauskas (pirm.), Vladas 
Pauža, Marcelė Grinienė.

Finansų komisiją — Petras Pa
gojus (pirm.), Vacys Lėlys, Vla
das Staškus.

Jaunimo komisiją — Rimas Su
kauskas (pirm.), V. Duoba, Al
gis Ratnikas, Šarūnas Lisauskas, 
Vytautas Baukys, Audronė Ta- 
mulionytė, Ona Valytė, Dana 
Valytė, Robertas Selenis, Anta
nas Norus, Liucija Garliauskaitė.

Taip pat yra sudaryta ir spau
dos komisija. Šių visų komisijų 
koordinatorius yra Kazys Veiku- 

: tis, DLOC pirmininkas.
Šių visų komisijų pirmas ben

dras posėdis įvyko rugpiūčio 17 
d. L. namuose. K. Veikutis pada
rė pranešimą ir atsakinėjo į na
rių paklausimus.

Kongreso metu įvyks banketas 
su menine programa, kurią iš
pildys solistai Daiva Mongirdai- 
tė, Algirdas Brazys ir tautinių šo
kių grupė “Šilainė” vad. G. Go- 
bienės. Banketas įvyks tame pa
čiame Statler — Hilton viešbu
tyje, kur ir kongresas, rugpiūčio 
31 d. (sekmadienį )8 vai. vakaro. 
Pakvietimai, kurių kaina 10 dol. 
vienam asmeniui, jau platinami. 
Pirmom dienom vien tik Detroi
to kolonijos lietuviai įsigijo 120 
kvietimų. Per A. Sukauską detroi- 
tiečiai prisiuntė 110 dol. paramos 
šiam kongresui surengti (sln)

— Skaučių draugininkių kur
sai. Vidurio rajono skaučių drau
gininkių kursai įvyks rugsėjo 13 
ir 14 d. Clevelande. Kursus gali 
lankyti draugininkės, jų pavaduo

Detroito Lietuvių Organizacijų Centro Komisijų bendra grupė su jaunimu VII Amerikos Lietuvių Kongrese 
darbams vykdyti. Iš kairės į dešinę: Irena Laurinavičienė, Rimas Sukauskas, Rožė Ražauskienė, pirmininkas: 
Kazys Veikutis. Stefanija Kaunelienė, Antanas Sukauskas Marcelė Grinienė, Petras Januška; stovi: Liucija 
Garliauskaitė, Rūta Kaunelytė, Antanas Norus, Regina Juškaitė, R. Selenis B. Januškaitė, VI. Staškus, B. Ja
nuškienė. P. Pagojus, V. Hotraitė, M. Sukauskaitė, ir Saulius Šimuliūnas: trūksta: Elzbietos Paurazienės ir iš 
jauunimo komisijos: Valdo Duobos, Algio Ratniko, Šarūno Lisausko, Vytauto Bauklo, Audronės Tamulionytės 
Onos Valytės, Danos Valytės, Vilijos Baukytės ir Gražinos Vaškelytės. Nuotr. Ed. Vasiliausko

viškoje veikloje, yra baigęs litu
anistinę mokyklą, priklauso a- 
teitininkų sąjungai, sporto klu
bui “Kovas”, šoka tauti
nių šokių grupėje “Šilainė”. 
Jis yra sūnus detroitiečiams gerai 
pažįstamų Marijos ir Prano Polte- 
raičių.
— Marija ir dr. Vytautas Mile- 
riai išskrido atostogų į Portuga
liją. Dr. M. Milerį L. namų rei
kalais pavaduoja vicepirm. Jonas 
Atkočaitis ir Dariaus —Girėno 
klubo —vicepirm. Alfonsas Kas
putis.

— L. Fronto bičiulių studijų 
savaitėje Dainavoje rugpiūčio 10 
-17 d. dalyvavo detroitiečiai: dr. 
Adolfas Damušis, dr. Vytautas 
Majauskas, Vytas Petrulis su šei

momis, muz. Stasys- Sližys, K. Ku-

tojos, vyt. skautės ir būsimos va
dovės. Kursų mokestį už Detroi
to skautes padengs Gabijos tun
tas. Registruotis iki rugpiūčio 30 
d. pas Valentiną Hotraitę tel. 
835-1019, ji teikia ir visokią in
formaciją šių kursų reikalu.

— Šv. Antano parapijos gegu
žinė įvyks rugsėjo 14 d. New Li
berty parke. Laimėjimų knygutes 
jau dabar platina parapijos ko
miteto nariai.

— Vytautas K. Polteraitis rug
piūčio 1 d. baigė Detroito univer
sitetą bakalauro laipsniu iš ma
tematikos — fizikos. Magistro 
laipsniui siekti yra priimtas į 
Wayne State universitetą. Vytau
tas yra aktyvus jaunuolis lietu

Kaip geriausiai išnaudoti Long Distance pasikalbėjimą.

Čia paduodame keletą gudrybių, kurios 
padės jums tinkamiausiai išnaudoti minutes 
ir išleidžiamą pinigą skambinant Long 
Distance.

Senoviškas laikomatis naudojamas 
verdant kiaušinius. Skambindami pasidėkite 
jį šalia telefono. Tai yra gera priemonė 
žmonėms, kurie nesusivokia kada reikia 
atsisveikinti.

“Kalbėk dar ilgiau” gudrybė: po trijų
pasikalbėjimo minučių, kaina didėja kas minutę. Jei jau iškalbėjote tris ir 
pusę minutes, drąsiai kalbėkite iki keturių, nes daugiau nekainuos.

Senasis “vietovės su asmeniu” pasikalbėjimo būdas: Gal to, kuriam 
skambinate, nėra namuose? Pagalvokite: Dažnai du “vietovės į vietovę” 
pasikalbėjimai kainuos tiek pat, kiek “asmens su asmeniu”.

Jei norite sužinoti daugiau šios rūšies gudrybių, rašykite į Illinois Bell, Box 
LD-30D, 225 W. Randolph, Chicago, Illinois 60606.

Atsiųsime neapmokamą brošiūrą, “How to Get More for Your Money 
on Long Distance Calls,” su patarimais tiesiog iš Operatorės dienyno.

(2) Illinois Bell

Mes pajėgiame suteikti daug daugiau, nei tik "paprastą pasikalbėjimą."

petis, A. Bražėnas, JonasUrbo- 
nas, V. Selenis. V. Petrulis ten 
suorganizavo “jaučio kepimą” ir 
A. Šiurkus atliko patį kepimo 
darbą. Studijų savaitės pabaigoje, 
ypač koncerto metu, detroitiečių 
skaičius buvo gana didelis. Ir 
koncerto programos išpildyme 
dalyvavo du detroitiečiai: dr. V.
Majauskas buvo vakaro modera
torius ir Jadvyga Damušienė 
skaitė iš rašyt. Aloyzo Barono 
kūrybos.

— Sporto šventę Detroito jau
nimui rugsėjo 6 d. Dainavoje ruo
šia Dainava ir Detroito sporto
klubas “Kovas”. \ Uraganui “Camille'

— Dainavos metinė šventė I vietas.
rugpiūčio 3 d. gerai pasisekė dė- 1 — Mintis išlaisvina žmogų iš___
ka detroitiečių gausios talkos, ku- j vergijos. — Longfellow
rie nuoširdžiai Dainavai dirbo.

Svetainėje dirbo ir gerai sve
čiams patarnavo Antanas ir VIa- j 
dislava Šiurkai, Gražina Urbo-į 
nienė, Dana Žebraitienė, Stasė 
Ratnikienė, Elena Žalkauskienė, 
Emilija Reklienė, p. Leonavi
čienė, p. Biliūnienė. Piniginius 
svetainės reikalus tvarkė Juozas 
Rutkauskas, Leonardas Šulcas, 
Vyt.. Biliūnas, Ben. Neveraus- 
kas.

Sportui ir žaidynėms vadova
vo Jurgis Idzelis ir Vladas Simu
tis.

Prie laimėjimų stalo dirbo Juo
zas Duoba, Jonas Ratnikas, Jonas 
Leonavičius, Elena ZuHrickienė, 
Česlovą Naumienė ir Viktorija 
Viskantienė.

Jūrų šaulių “Švyturio” kuopos
vyrai tvarkingai rinko įvažiavi
mo mokestį ir rūpinosi automo
bilių sustatymu: Mykolas Vitkus 
(pirm.), Nellie Hudson, Juozas 
Kinčius, Klemensas Urbšaitis, 
Kaz. Ivoškis, Jonas Brokas, Vin
cas Kniuras, Antanas Vaitiekus ir 
Petras Bitleris.

artėjant, gyventojai skubiai traukiasi į saugesnes

Your mother means well. 
Būt when your doctor 

says you’re healthy,
you can be sure.

Help yourself 
with a checkup. 

And others with a check.

American 
Cancer 
Society f

THU (MCI SONTUIUTia >Y TM f

GYVENIMO
VINGIAIS

autobiografiniai atsiminimai
Dr. P. Kalvaitytė —Karvelienė

Savo pačios parinktais žo
džiais autorė pasakoja apie gyve
nimo vingius, kuriais ji keliavo 
per vaikystės dienas Lietuvoje, 
mokslo metus svetur ir, pagaliau, 
kaip gydytoja rentgenologė, at
sidėjusi savo specialybės darbui 
bei visuomeninei veiklai. Okupa 
cijų laikotarpis buvo lyg slenks
tis į naują, neramų tremtinio gy
venimą, užsibaigusį šiapus At
lanto.

Asmeninių išgyvenimų švieso 
je matome Lietuvos atsikūrimą, 
jaunuomenės veržimąsi į moks
lus, šviesuomenės pastangas iš
laikyti tautišką dvasią, naujos 
valstybės kultūrinius bei moks
linius laimėjimus ir neigiamy
bes, kurios eina drauge su pa
žanga.

Knyga yra ne tik asmeninė, 
bet visos mūsų tautos istorija.

Kaina $3.00. Gaunama Drau
ge. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.



B DRAUGAS, ketvirtadienis, 1660 m. rugpiūčio 21 čk

Worcester, Mass.

PAMALDOS ATNAUJINTOJE 
BAŽNYČIOJE

Rugpiūčio 3 d. pamaldos jau 
pirmą kartą atlaikytos atnaujin
toje Šv. Kazimiero bažnyčioje. Se
noje bažnyčioje paskutinį kartą 
buvo laikomos pamaldos sausio 
31d. Bažnyčios atnaujinimas, dėl 
prof. V. Jonyno ligos, užsitęsė pu
sė metų. Dar ir dabar nėra visai 
užbaigta, trūksta kryžiaus kelių 
ir Šiluvos Marijos reljefo.

Uždegus visas šviesas, bažny
čioje daug šviesos, jaučiamas ne
paprastas erdvumas, laisvumas 
ir drauge jaukumas. Prisikėlęs 
Kristus (feljefas) galinėje absi- 
doje tikrai atrodo toks lengvas, ky 
ląs į dangų ir drauge didingas. 
Altoriaus apačia padaryta iš ma
syvinio metalo: priekyje Dan
giškosios duonos simbolis -peli
kanas, savo krauju maitnąs vai
kus. Dešinėje pusėje taip pat iš 
masyvaus metalo padarytas ta
bernakulis, durelėse elipsė ir ja
me kryžius, šone menininkės 
Treinienės moderniškas vitra
žas iš raudonų, rausvų ir melsvų 
spalvų derinio, kurio viduryje 
Švč. Sakramento monograma. 
Virš |abernakulio sienoje relje
finės kviečių varpos, šone vyn
medis su lapais ir uogų kekėmis, 
kiek žemiau žuvys, primenančios 
pirmuosius krikščionybės laikus.

Kairėje pusėje krikštykla taip 
pat iŠ masyvaus metalo, viršus 
lengvai užsidaro ir atsidaro ant 
ašies pamautas. Pats viršus lyg 
trikampės kepurės formos, kraš
tų tarpuose įrašas: Vardan Die
vo Tėvo ir Sūnaus ir Šv. Dvasios. 
Ant vienos krikštyklos kojos Ge
dimino stulpai, ant antros Vyčio 
kryžius. Ant sienos Šv. Kazimieras 
iškilmingai iškėlęs kryžių laiko 
dešinėje rankoje, kairėje leliją. 
Dešinėje tolumoje Gedimino pi
lis, kuri atrodo nesimetringai 
pridėta, o kairėje šventasis lanko 
ligonius ir šelpia vargšus. Prie 
kojų Vytis ir karališkas vainikas.

Suolai ^erdvūs, tamsios spalvos. 
Pilioriai ir sienų medis švelnios 
pilkšvai žalios spalvos. Takai ir 
visa presbiterija išklota rausvos 
ir rusvos spalvos kilimais. Pagrin
dinė spalva yra balta.

Aplamai imant, atnaujinta Šv. 
Kazimiero bažnyčia viduje atro
do, kaip šiais laikais naujai sta
tyta bažnyčia, bet kaip šių laikų 
menas, taip atnaujinta bažnyčia 
daugeliui, pratusių prie atgyven
tų įvairių pagražinimų ir žibu
čių, nepatinka. Vienas pasipikti
nęs bažnyčią pavadino daržine. 
Čia turi reikšmės ir sentimentai, 
nes senųjų parapijiečių paaukoti 
bažnyčios įrengimai, altoriai ir 
suolai išmesti, o bažnyčia perdirb 
ta visai naujai.

Iš tikrųjų, bažnyčios atnaujini
mas nėra atliktas lengvapėdiš
kai; klebono kun. J. Jutkevičiaus 
daug rūpintasi ir sielotasi išlai
kyti lietuvių parapijos bažnyčio
je lietuvišką dvasią, dėl ko jam 
teko daug kovoti su vyskupijos 
liturgijos komisija. Ir reikia pripa
žinti, kad japi tai su kaupu pa
vyko. Ąpsižvalgius po kitas atnau- 
jįntas bažnyčias, reikia pripažin
ti, kad Šv. Kazimiero bažnyčia 
daug geriau atrodo ir logiškiau 
Išbaigta kaip kitos. Ji geriau at
rodo ir už Worcesterio katedrą, 
kuri sąvo laiku turėjo marmuro 
gotikos stiliaus altorius, šiandien 
altorių vietoje palikta visiška tuš
tuma.

VERTINGAS ŽODIS
Rugpiūčio 3 d. Lietuvių pilie

čių klubo stipendijų komisija į- 
teikė klubo narių vaikams stipen
dijas. Ta proga buvo surengti 
pietūs ir pasilinksminimas.

Prie stalo įžanginį žodį tarė 
ir programai vadovavo klubo pir
mininkas Jonas Tribandis. Stalą 
palaimino kun. E. Borekas. Sti
pendijų komisijos pirmininkas To 
mas Stokus (Stokes) savo žody
je paaiškino apie duodamų sti
pendijų prasmę ir tvarką. Iš ei
lės jau skiriamos šešioliktą kartą 
klubo narių vaikams stipendijos. 
Šiemet buvo paduota daug pra
šymų, tad stipendijos paskirtos 
tik kolegijų studentams (12 sti
pendijų) ir pradedantiems studi
juoti kolegijose frešmanams (9 
stipendijos). Klubas stipendijoms 
paskyręs daugiau kaip 2.000 dol.

Pagrindinį turiningą, jauni
mui pritaikintą žodį pasakė šv. 
Kazimiero parap. klebonas kun. 
J. Jutkevičius. Pirmiausia jis pa
brėžė, kad lietuvis neprivalo gė
dytis esąs lietuviu, nes lietuvių 
kultūra, lietuvių tauta nė kiek 
nemenkesnė už kitas tautas. Pa
vyzdžiu jis paėmė lietuvių kalbą, 
lietuvių liaudies dainas, tauti
nius rūbus, papročius. Tad tas, 
kuris atsako savo tautos kultūros 
ir pasisavina svetimos tautos kul
tūrą, jis išduoda savo tautą.

Po pietų ir stipendijų įteikimo 
vyko pasilinksminimas. Buvo su
sirinkęs gražus būrelis jaunimo 
ir jų tėvų. Dalyvavo ne tik sti- 
pendijatai, bet ir jų broliukai, se
sutės, tėveliai ir artimesni gimi
nės Pr.

— Šiandien esi ten, ikur tavo 
mintys tave nunešė, rjdoj būsi 
kur mintys tave nuneš.

— James AUen

MISCELLANEOUS

PARDUODAMI 
IS MODELINU NAMU BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tek CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTCRA
gyvy t 

mobiliiautomobutų, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios 
tnokeiln.,. ss 
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2238

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 671 h Place — WA 5-8068

10% — 20% — SO% pigiau mokesti 
už apdrauda nuo ugnies br automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 H VVest B5th Street 
Ohicago, nilnois 

Tel. GA 4-8654 Ir GR 6-4S8S

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Hl. 60632. TeL YA 7-5980

HIGH RATES

4.75%
PER ANNUM

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

INSURED
5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, IUinols 606^2 LA 3-8248

U F TO

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS ĮSIGYKITE dabar

D fi M E S I O !

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta prleii 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome IS lauko. Taisome mūrų “tuck- 
polntlng’’. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

2846 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1068

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

SEPTYNIASDEŠIMT 
SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS
Kai jumoru išsakomi vargai, 

skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

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

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

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

REAL ESTATE

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar 
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Ineome Taz ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

PALOS PARK
Kontrakto riaus liuksusinis mūr. 
namas — 3 mieg., kamb., iy2 vo
nios, 2 maš. garažas. Valgomasis 
kamb:, šeimos kamb. Savininkas 
keliasi į Floridą, turi parduoti. 
Virš. $40,000. Duokite pasiūlymą. 
FIRESIDE REALTY 585-2064

Naujas liuksusinis 

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

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

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

I REZIDENCINIAI, 
UJhkomerciniai, 
n | MEDICINOS IR 
y | KITOKĮ PASTATAI!

J M57 VVest 69th Street 
J TeL HE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air-condltloning — ' 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai Apskaičiavimas nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Ohicago 0, UI.

Telefonas VI 7-3447

HELP VVANTED — VYRAI

EXPERIENCED & OVER 25
Small interesting office. 

Diversified duties
GOOD STARTING SALARY 
Work in your neighbcrhood

3818 N. Clark St. Call 348-2950

EXPER’D OR INENPER’D

SECURITY 
G U A R D

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

THE WM. J. BURNS 
INTER’L DETECTIVE AGENCY 

221 No. La Šalie Street 
CHICAGO, ILLINOIS

An Etjual • opportunity employer

Wanted Experienced TV 
& Radio TECHNICIAN

Good Salary. Call 778-2898
MARTROY ELECTRONICS 

3141 W. 7lst Street

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 VVest 6Srd Street 

Užsieninių ir vietinių auto taisymai. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-33A3 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą vedą — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas tr 
dienraštis ‘Draugas”.

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 68rd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Badenas K. šimulis

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

illllillllllllllllllllllliliimiillliliiiiiillililli

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis 

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168
IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 fiOth St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Įvairių prekių paslrlnklmaa

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

Remkit tuoe biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Remkite “Draugę”.

imiimilllllllllllllllirrrrillllllllllllllllllllli 

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRĖ
Tremtinių, tik atvykusių į A- 

meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

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

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

Gaunama “Drauge”. Kain. 
$5.00. ,
Illinois State gyventojai prie kalno* 

turi pridėti 5% mokesčių.

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Ineome Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
JI. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 
Mfir. 2 batai po 4 kamb. Ir raš-

72 Ir Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte ir 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

Prie Nabisco mūr. 5 kamb. bun- 
galow. 13 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš
tine. Gazo ŠUdymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

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

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus, išvalau tr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius 
Alyvos pečius perdirbu dSl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie 
miesčluose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 H S. Anna Avė., Lyons 
Illinois. Telef. 447-8806.

REAL ESTATE

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Skubiai parduodu 2 aukštų 15 

kaanb. miesto centre, gerai įrengtą 
biznio namą su baldais. 3 vonios, 
platus lotas. $500. pajamų mėn 
plūs 3 kamb. butas savininkui.

TEL. 476-6512 po 7 v. vak
2-jų butų namas — 7 ir 6 kamb. 
2 mašinų mūro garažas. Marąuette 
Parke. Tel. 776-2001.

5 H kamb. mūro bungalow, 9 me
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 ir Rockwoll 
$23,000.

18 vienetų mūr. atnaujintas room 
Ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina $70,000.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Ineome Tax 
Notary Public

2737 W. 48rd St. — CL 4-2890

Savininkas parduoda namą. — 5 
kamb. (2 mieg.), gazu apšildomas, 
2 maš. garažas. 69 ir Cairopbell Av®. 
Savininkas gyv. 7139 S. Rockwell 
St. Tel. 737-7746

SHIPPING CLERK
VVILL TRAIN

Good position for dependable man 
in stoekroom of long established 
concern.

GOOD STARTING PAY 
PERMANENT 

Cicero - Devon Area 
Call morns. to 11:30 or afternoon

777-7604

HELP VVANTED MOTERY}*

TYPIST
General Office Work

2 po 514 kamb. ir 3 kamb. angliš 
kam rūsy. 13 metų mūr. prie 71 ir 
Sacramento. Dvigubas niū.-o garažas. 
$47,900.

5 kainb., 20 metų mfir. bungalon* 
prie 51 tr Pulaski. 2 auto garažas. 
$19,500.

4 butų, 2-jų aukštų mflf.1 prie 71 tr 
Campbell. Nauja gazo šiluma. $46,900

5 kiunb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 73 i,r Albany. 2 maS. garažas. 
$19,500.

1% aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(3 mleg.) lr 4 kamb. Prie 69 lr Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atskt 
rl šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

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

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood $.10,600.

8 kamb., 20 metų mūr. Cape God

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St Tel. 925-6015:

ĮSIGYKITE dabar

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES
Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau- 

į ti DRAUGE.I
Illinois gyventojai prie knygos

J kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

In Small Congenial 
Office

Near North Location
Air Condltioned Ofc.

5 Day Week
Good Starting Salary

Phone for Appt: 943-8200
Reikalinga moteris bendram namų 
ruošos darbui 4į$ kambarių bute.
Apyl. 61 ir Kolmar. 767-8312 
------------------------------------------------- *

Typist Figure Clerk
Skilled & sėrni-skilled. New‘ Office.
Top startlrtg srlairy. 9 A;M. to 5' P.M.
5 day weok. Benefits includę bonus, 
vacation, insurance etc.

Contact Mr. Dolan — 829-0200

B E E L I N E
Opening this area 

STARTSELLING NOW 
Top earnings Jh
Call — 778-6686

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

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

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

2-jų butų švarus tvirtas niūras. 
Naujas gazo šildymas. Blokas nuo 
Marą. P. $27,500.

Dvaras lietuviškam Lemonto. 2-jų 
metų. 7 kamb. mūras. Daug žemSs 
paskirta sodui lr alSjoms. Pamaty
kite.

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

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

Lotas 30 p. Marą. Panke $11,000

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

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

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOTS

EXPERIENCED COMPTOMETER 
OPERATOR AND OFFICE

Steady work. Good starting salary.

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

Tel. — HA 7-7967

BILLER TYPIST
Age 25 to 35. Able to type at least 
60 words per minute. Exeell. salary 
with full range of co. benefits. For 
lnterview — MISS WHITD
GENERAL BATHROO.U PRODUCTS 

CORPORATION
2201 Touhy Avė., Eik Grove Villasc 

PHONE 439-1800

Perskaitę “Draugą", duo- * 

kitę jj kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE
............................................... m..........■.......iiiimiiiiimiimiimiiiimiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
ALEI SITIS-REALTOR

Main Office 5727 VV. Cennak Bd., Cicero. Ui. Tel. OL 6-2283 
Turime šimtus namą Ciceroje, Ssrwyne, Riverside, La Orange Park 
ir kituose vakariniuose priemies&noee. Prašome užsukti į mūsą įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
iiiimiiiimiiuiiiiiimiiiiimiiimiiiiimiimiimimmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 ct

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos.

DĖMESIO!

iiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ STATANT ........................  $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA .................. ........................  $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygo» 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii
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A. A. PROF, DR. JUOZAS 

MOTIEJŪNAS

Velionis gimė 1896 m. gegu
žės 21 d. Juodupiu vienkiemy 
(netoli Puntuko akmens), Vie
šintų vaisė., Panevėžio apskr. 
Juozo ir Onos Motiejūnų šeimo
je. Baigęs Viešintų pradžios mo
kyklą, 1607 m. įstojo į Pane
vėžio realinę gimnaziją, kurią 
jau perkeltą į Rusiją, Barano
vičius, 1916 m. baigė. Tais pa
čiais metais įstojo į Tartu Ve
terinarijos institutą. Baigęs 4 
semestrus, dėl karo studijas tu
rėjo pertraukti ir 1918 m. va
sarą sugrįžo J tėviškę. Apie 
metus laiko savo valsčiuje pa
dėjo organizuoti vietinę lietu
višką valdžią, eidamas net kai 
kurias pareigas. 1919 m. gegu
žės 19 d. įstojo savanoriu į Lie
tuvos kariuomenę, į ūkio skyrių. 
Netrukus perėjo į artilerijos 
pulką Panemunėje. 1919 m. lie
pos mėn. buvo pasiųstas į Ka
ro mokyklą, kurią baigė tais 
pačiais metais gruodžio 16 d. 
Metus laiko išbuvo mūšio lau
ke, daugiausia kovodamas su 
lenkais.

Nors sužeistas ir nebuvo, bet 
pavojuje atsidurti ir vargo pa
tirti teko ne kartą. 1921 m., tar
naudamas kariuomenėje, grįžo 
j Tartu ir 1923 m. baigė Veteri
narijos institutą, gaudamas ve 
berinarijos gydytojo diplomą. 
Kariuomenėje kaip veterinari
jos gydytojas tarnavo ligi 1926 
m. rugsėjo 15 d. Iš kariuomenės 
pasitraukė ats. kapt. laipsniu.

Būdamas kariuomenėje, bu
vo apdovanotas Savanorio - kū
rėjo medaliu ir, be to, buvo 
artilerijos brigados vado adju
tantas. Ligi 1927 m. lapkričio 
mėn. buvo Biržų apskr. veteri
narijos gydytojas. Iš Biržų iš
vyko į Šveicarijos Berną pasi
tobulinti naminių, gyvulių steri- 
liteto srity. Po metų studijų 
išlaikė labai gerai egzaminus, 
apgynė disertaciją ir gavo ve
terinarijos medicinos daktaro 
laipsnį. 1928 m. lapkričio mėn. 
buvo paskirtas Gruzdžių aukš
tesniosios gyvulininkystės mo
kyklos dėstytoju. Ten įvairius 
dalykus dėstė ligi 1934 mokslo 
metų pabaigos. 1934 m. rugsė
jo mėn. buvo paskirtas Mari
jampolės apskr. veterinarijos 
gydytoju. 1936 m. Veterinari
jos akademija jį išrinko užim
ti docento vietai. 1939 m. še
šiems mėnesiams buvo išsiųs
tas į Hanoverį pasigilinti gal
vijų ligų ir naminių gyvulių a- 
kušerijos srity.

1939 m. rugsėjo 15 d. pra
dėjo skaityti paskaitas Veteri
narijos akademijoje. 1940 m. 
paskirtas akademijos prorekto
rium, o 1941 m. jos rektorium. 
Tais pačiais metais akademija 
jį išrinko 1. o profesorium.

Gyvendamas Lietuvoje, ve
lionis bendradarbiavo Veterina
rijoj ir Zootechnikoj, Žemės Ū- 
ky, Ūkininko Patarėjuje. Pa
rašė ir išspausdino: Naminių 
gyvulių akušeriją (1929), Ipo- 
logijos vadovėlį (1931), Nami
nių gyvulių gydymą (1939).

1944 m. liepos mėn., bolševi
kams grįžtant į Lietuvą, su šei
ma pasitraukė į Vokietiją, Si
leziją. Iš čia, frontui artėjant, 
1945 m. pradžioje atvyko į Aust 
riją, Moosdorfą. Austrijoje gy-

A. a. prof. dr. Juozas Motiejūnas

vendamas, ligi karo pabaigos 
dirbo kaip veterinarijos gydy
tojas.

1948 m. spalio mėn. su šeima 
atvyko į Waterburį. Kelerius 
metus dirbo įvairiose vietose 
(Waterbury, Chicagoje, South 
Bend) ne savo specialybės dar
bus. 1954 m. perėjo dirbti į val
dinę mėsos priežiūros įstaigą 
kaip mėsos priežiūros inspekto
rius. Dirbo Chicagoje, South 
Bende, o ilgiausiai Lansinge. 
1661 m. išėjo į pensija ir gyve
no Highland, Ind. Mirė liepos 
11 d.

Amerikoje velionis priklausė 
visai eilei organizacijų: Vete
rinarijos gydytojų draugijai, 
Savanorių - kūrėjų sąjungai, Lie 
tuvių fondui, Profesorių drau
gijai, Lietuvių bendruomenei. 
Ne tik lankė tų organizacijų 
susirinkimus, bet jas rėmė savo 
auka, ypač sąžiningai sumokė
damas nario mokestį. Uoliai da 
lyvavo įvairiuose minėjimuose, 
ypač Lietuvos nepriklausomy
bės bei kultūriniuose parengi
muose, nors gyveno apie 30 my 
lių nuo Chicagos.

Velionis buvo dosnus aukoto
jas. Be tūkstančio dol., paauko
tų Lietuvių fondui, kasmet au
kojo Lietuvos laisvinimo reika
lams, visuomeninėms, šalpos 
bei religinėms organizacijoms. 
Šelpė į vargą patekusius tautie
čius. Gana daug siuntinių drau 
ge su žmona pasiuntė į Lietuvą 
ir Vokietiją. Siuntė ne tik gi
minėms, bet ir pažįstamiems, o

kar tais ir visai nepažįstamiems.
Labai arti širdies velioniui bu 

vo Lietuvos laisvinimo reikalai. 
Tam reikalui jis ne tik gausiai 
aukojo, bet ir uoliai dalyvavo 
laisvinimo veikloje. Rezoliuci
joms kongrese pravesti komite
to prašomas, 1962 m. birželio 
14-15 d. buvo nuvykęs į Wash- 
ingtoną ir ten drauge su ki
tais atvykusiais lankėsi pas se
natorius, kongreso narius bei 
valstybės departamente. Lanky 
mosi tikslas — paprašyti, kad 
įteiktosios Lietuvos laisvinimo 
reikalu rezoliucijos būtų įgy
vendintos, kad būtų nuolat ke
liama Lietuvos laisvinimo by
la.

Komiteto atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybei pakviestas, 
1965 m. lapkričio 13 d. drauge 
su žmona buvo nuvykęs į New 
Yorką ir dalyvavo eisenoje į 
Jungtines Tautas prašyti Lietu
vai laisvės. Minėto komiteto pa
ragintas, parašė laiškus JAV 
prezidentui, Valstybės departa
mentui, senatoriams, kongreso 
nariams, užsienio valstybių pre
zidentams ir ministeriams pir
mininkams, prašydamas iškelti 

.Lietuvos laisvinimo bylą ir ją 
paremti. Iš viso parašė apie še
šiasdešimt laiškų. Į apie 50 laiš
kų gavo atskymus: dėkojama 
už žinias apie Lietuvą ir dauge
ly jų pasižadama kiek sąlygos 
leis, prisįdėtį prie Lietuvos lais- 
vės bylos kėlimo. Laiškai gauti 
iš JAV prezidento Johnson, vi
ceprezidento Humphrey, Valsty 
bės departamento, senatorių' 
Dirksen, Bayh, Kuchel, Laus- 
che, Hartke, Fulbright, Dodd, 
Madden ir kitų. Atsakė į laiškus 
ir kai kurios užsienio valstybės: 
Australija, Argentina, Graiki
ja, Venecuela, Kanada, Zambi
ja, Liuksemburgas.

Velionis sielojosi pavergtos 
Lietuvos ir už jos ribų gyvenan
čių lietuvių, ypač jaunimo, li
kimu.

Velionies prasmingas ir turi
ningas gyvenimas, gimtojo kraš 
to meliė, pagarba kiekvienam 
žmogui, pakentimas kito nuomo 
nės ir 'įsitikinimų, draugišku
mas tebūna mums likusiems lyg 1 
kelrodis.

Mielasis, Tave visada minėsi
me su didžia pagarba ir dėkin
gumu. J. Senkus

DRAUSME IR AUKLĖJIMAS
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(Atkelta iš 3 pusi.) 
jos pagalbos atsikratyti nepa
geidaujamų asmenų, ardančių 
stovyklinį gyvenimą, nors tie 
asmenys buvo ir lietuviai. Ir va

riuo pasitiki. Taip daro finansi
nės įstaigos, taip daro Lietuvių 
fondas, taip turi daryti ir atei
tyje Dainavos šimtininkai, nes

auia. Gtuvyniub juk skii lūs Jdu- 
nimui lietuviškai auklėti ir žmo
giškai brandinti savoje tauti-

siems — tik priedas, bet be 
skriaudos lietuviškam jaunimui.

A. + A. EMILIJAI PETRAUSKAITEI 
minis, seserį SOFIJĄ GRAUŽINIENĘ ir jos vyrą, se
serų vaikus: JULIJĄ JANONIENĘ, DANUTĘ KARUŽIE
NĘ, GYTĮ KRIKŠČIŪNĄ, VYTAUTĄ ir GEDIMINĄ JA- 
TULIUS ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

Ksavera ir Bronius Jančiai

A. j- A. JUOZUI SUOPIUI
Lietuvoje mirus, jo broliui VINCUI, brolienei ANTA
NINAI ir brolio sūnui inž. VYTAUTUI su šeima, gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

D. J. Vizgirdai Ir sūnūs — Vytautas, Petras 
ir Romualdas su šeimomis

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku- 
>je vaizduojama kenčianti tau- 
ir jos laisvės siekimas:
“Nejaugi gali būti laisvu lai
mias tas, kuris, gyvendamas 
isvėje, negali, nenori ar nesu- 
ba padėti belaisviui?”
Veikalas tinka kiekvienai sce- 
li, nes jame y-a daug erdvės 
įsireikšti statytojo vaizduotei. 
Knyga gražiai išleista, kietais 
ršeliais, tinka ir šiaip pasiskai- 
mui. Kaina 3.00 dol., gauna- 
a DRAUGE.
Prie knygos kainos prašom pri- 

iti 5 proc. mokesčiams.
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Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 

traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.
Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke

lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. To'dėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,
Dan Kuraitis, 2.00

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,
Dan Kuraitis 2.00

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE

A. Vilainis 0.50

A. Vilainis 1.50

KELIONĖS [SPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 3.00

KELIONĖ PO EUROPĄ IR [SPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 1.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuiuillllllllllllllllllllllliuillllllllllllillllliiillllllllllll

dovybės už tai tik pagarbos ver. 
tos.

jai vadovauti turi tik tie, kurie 
jaunimu labiau rūpinasi.

Jeigu čikagiečiai, Dainavos rė 
mėjai, tam tikru atžvilgiu kai 
kurių asmenų buvo įžeisti, tai 
ir jie neturi pykti, kai jiems 
nepritariama, nes visi norime 
tikros drausmės, tikro auklėji
mo ir stovyklai reikalingos tvar 
kos. Dainavos talkininkai iš Dėt 
roito ir jo apylinkių yra dau
giau darbu prisidėję ir turi dau
giau privilegijų, bet esame su
sirūpinę ir tie, kurie siunčia
me savo jaunimą į stovyklas iš 
kitų miestų.

Tegul nesijaučia įžeisti ir det- 
roitiečiai, jei iš kitur į jų gin
čus skirtingai žiūrima, nes vi
sų tikslas — stovykloje matyti 
lietuvišką mokyklą jaunimui. 
Nereiktų priminti tuoj po visų 
diskusijų poros įvykių, kurie 
garbės nedaro netvarkos ir pri
vilegijų gynėjams jaunimo sąs
kaitom

Niekas neįtaria ką nors blo
ga valia. Bet dauguma ir dabar 
pritaria valdybos nuostatams, 
kad stovykla išlaikytų gerą var 
dą ir pilnai auklėtų mūsų jau
nimą.

Būtų gera, kad ir spaudos 
žmonės nedarytų nuolaidų ir 
keltų visus stovyklų nesklandu
mus aikštėn, jog tėvai, kaip ligi 
šiol, galėtų pasitikėti tiek atei
tininkų, tiek skautų, tiek stu
dentų, tiek ir kitomis stovyklo-

Keisti reiškiniai
Verta atkreipti atidesnį dė

mesį į keistą reiškinį išeivijos 
mąstysenoje, žvelgiant į Daina
vos šimtininkų susirinkimą ir 
minėtą reportažą. Vienas reiški
nys, nuolat regimas mūsų išei- 
viškoje visuomenėje, yra baimė 
kažko — “grupių įsigalėjimo” 
baimė, virtusi tiesiog manija. 
Tačiau žinotina — jeigu kas dir
ba, tai tik toks įtariamas, kad 
dirba kažkokios “grupės’’ nau
dai, nors tokios grupės iš viso 
nėra, o yra tik būrelis tikslų ir 
metodų atžvilgiu sutariančių 
žmonių, kurie sugeba drauge 
dirbti.

Antras reiškinys — tai noras 
mažiau aukoti, o turėti daugiau 
įtakos. Niekas neduoda šimti
nių ar tūkstantinių, jeigu nema
to, kad iš to nebus naudos tau
tiniam reikalui, šiuo atveju — 
stovyklai. Dėlto metimas įtari
mo, kad daugiau šimtinių paklo 
ję ir daugiau kitų pasitikėjimo 
turį balsuos ne pagal daugu
mos valią, o pagal tų, kurie ma
žiau yra prisidėję prie tokios 
auklėjimo institucijos kūrimo, 
yra klaidinga prielaida. Kas no
ri pareikšti skirtingą nuomonę, 
pats vyksta į susirinkimą, kas 
sutinka su kito nusistatymu, 
siunčia įgaliojimus tik tam, ku-

Mūsų mylimam vyrui ir tėveliui A. a. pik. Itn. VINCUI 
ŠAKALIU mirus, reiškiu padėką visiems, kurie suteikė veliuo- 
niui paskutinį patarnavimą, palydėjo į amžiną poilsio vietą ir 
mažino mūsų skausmą.

Dėkoju D. G. prel. D. Mozeriui, kan. P. Juknevičiui, kun. 
Sugintui už maldas ir užuojauta, koplyčioje, kun. J. Plankiui 
už šv. Mišias, gražų raminantį pamokslą ir apeigas kapuuise, 
kunigams P. Pauražui ir P. Juknevičiui asistavus Šv. Mišių me-

Dėkoju visiems už šv. Mišių ir vėžio ligoms tirti institutui 
aukas, gėles; pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir per 
spaudą.

Dėkoju lietuvių karių veteranų s-gos ‘‘Ramovė” Chicagos 
skyriui už atsisveikinimą Su velioniu ats. gen. M. Rėklaičiui už 
tartą jautrų žodį, ramovėnams - karsto nešėjams ir įteiktą 
Lietuvos trispalvę vėliavą.

Ypatinga padėka mieliems mano bičiuliams p. p. Jurams 
už nuolatinį lankymą ir paguodą velionies ligoje, o taip pat nuo 
širdžią pagalbą paskutinėje sunkioje valandoje bei atsisveikini
mą prie kapo.

Nuoširdi padėka laidotuvių direktoriui P. Bieliūnui.
Nuoširdus Ačiū visiems.

Nuliūdę; ŽMONA, DUKTfi IR SŪNUS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS V&

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
A. -Į- A.

PETRONĖLEI SVILIENEI 
mirus,

jos sūnui HENRIKUI ir marčiai ELENAI BUGAREVI 
ČIAMS gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

St. ir J. Gimbutai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
DM&ausias Paminklams Planą 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telel — CEdarcrest 3 - 6335

*,ena9 blokas nno kapinių.

A. -f A. EMILIJAI PETRAUSKAITEI 
mirus, seserį SOFIJĄ ir svainį JUOZĄ GRAUŽINIUS 
KRIKŠČIŪNŲ, KARUŽŲ, JANONIŲ šeimas ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Birutė Briedienė 
Stasė Semėnienė 
Emilija Vilimaitė

FUNERAL HOME

A. -J- A.
MARIJONAI SIMONAITIENEI 

Lietuvoje mirus, jos dukrą ADĄ TOTORAITIENĘ su 

šeima giliai užjaučiame.

šimaičiy ir Varanky šeimos

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

A. -Į- A.

ONAI BUGAREVIČIENEI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jos dukteris BIRUTĘ MAR 
TINKIENĘ ir GENĘ MALIŠAUSKIENĘ, sūnų SVILĄ ii 
jų šeimas.

Justina ir Stasys šmaižiai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 

llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

VestuvSma, banketams, laidotuvėms 
ir kltoklomfl progoms 

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GftLENVeiA

2443 W. 03r,l Street, Chicago, Illinois 
TeL PR 8-0833 — PR 8.0834

SKELBKITES “DRAUGE

KRPTEiniS

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Teb REpublic 7-1213
2314 W. 23rd Plaee Tek Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted ttreet Tel. YArds 7-191]

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

4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III. Tel. OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401
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X DRAUGO leidėjai kasmet 
Darbo Dienos proga rengia tra 
dicinę gegužinę — pikniką. Toji 
iškyla šiais metais įvyks rug
piūčio 31 d. 12:00 vai. (sekma
dienį) Bučo sodyboje.

Iškylos tikslas suburti Chica
gos ir apylinkės miestų ne tik 
Draugo skaitytojus, rėmėjus, 
bet ir visus lietuvius, sudaryti 
sąlygas šeimyniškai pabendrau
ti ir lietuvišku papročiu pasivai
šinti. Taip pat norima, šia pro
ga sutelkti finansų Draugo ir 
lietuviškos knygos palikymui 
bei platesniam paskleidimui.

Maloniai kviečiame visus at
vykti į metinę Drauge iškylą ir 
savo dalyvavimu parodyti, kad 
lietuviškos spaudos reikalas 
jums yra svarbus ir remtinas.

Būtų gera, kad ir tie, kurie 
negalėtų iškyloje dalyvauti, ta 
proga, paremtų lietuvišką spau
dą, savo auką atsiųsdami Drau 
gui.

X Dr. Albina Prunskienė po
sėkmingai pavykusios operaci
jos iš ligoninės grįžo j namus. 
Jei daug stiprybės ii’ paguodos 
atnešė šv. Mišių aukos, maldos, 
ypatingas josios giminių ir 
artimųjų rūpestingumas, lanky
mai, gausiai atsiųstos gėlės ir 
laiškai. Daktarė sveiksta na
muose ir gerai jaučiasi.

X Dr. Tomas Runeikis, žino
mas visuomenės veikėjas ir spaa 
dos darbuotojas, rinkdamas me
džiagą savo moksliniam darbui, 
išvyko į Europą, kur aplankys 
kai kuriuos kraštus ir žymes
nius knygų telkinius.

X Kostas Repšys, ilgametis 
“Draugo” talkininkas, ir Išdiais 
metais įsijungė į talką padėti 
dienraščiui metinės gegužinės 
(pikniko) metu rugpiūčio 31 d., 
sekmadienį. K. Repšys, taip pat 
sumanių talkininkų padedamas, 
'aprūpins gegužinės dalyvius,-es 
įvairiais gėrimais ir vadovaus 
barui.

X Marijai Macienskienei tre
čiadienį padaryta operacija Cen 
Irai Community ligoninėje. Li
gonė sveiksta dr. A. Maciūno 
priežiūroje. Mla čiauškiai Brid
geporte, 3339 So. Lituanica, tu
ri duonos kepyklą — Bruno’s 
Bakery, kurią yra pamėgę apy
linkės lietuviai.

X NAMrlMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniai.} įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
(Vest Cermak Road. Telefonas 
VT 7-7747 Ysk )

X žurnalo “Laivas” nau
jausioje laidoje (rugpiūčio 9 ir 
23 d. d., nr. 16—17) telpa įdo
mios medžiagos iš įvairių sričių: 
religinės, grožinės literatūros, 
mokslinės bei medicinos- srities. 
Šiame numeryje rašo studentė 
Jolanta Raslavičiūtė. Jos straips 
nis: “Jaunos kartos balsas’’ 
yra įdomus ir aktualus, 

j x Dr. Stasys Naikelis, med.
' gydytojas, žinomas visuomenės 
veikėjas, marė pereitą sekma
dienį, sulaukęs 82 m. amžiaus.

x “Kuprotas Oželis”, iŠ. Čiur 
lionienės parašyta operetė, sta- 

j tomą Alvudo vailkų teatro su- 
| augusiųjų padalinio Karaičių 
| vasarvietėje rugp. 24 d. sekma- 
' dienį. Įėjimas visiems laisvas.

X Mykolas Masset (Meškaus
kas) , o ne Mykolas Massiot (Ma 

| Iinauskias) rugp. 10 d. dalyva
vo Lietuvių televizijos progra
moje, išpildydamas akordeonu 
muzikinius 'kūrinius.

X Jonas Jasaitis, JAV LB 
tarybos narys, Amerikos Lietu
vių tarybos vicepirmininkas, rū
pinasi ALTos informaciniais rei 

| kalais. ALTos valdyba J. Jasai
čiui pavedė organizuoti informa
ciją amerikiečiams ir taip pat 
tvarkyti lietuvių tautos geno
cido parodos reikalus. Genocido 
paroda jau užbaigta ir ieškomos 
patalpos jai išstatyti, kad ją 
'galėtų aplankyti kuo daugiau
sia 'amerikiečių.

X Alvudo kultūrinių šešta
dienių Marąuette Parke sezonas 
eina į pabaigą. Pasinaudokite 
jais visi — maži ir suaugusieji, 
šį šeštadienį savo dvasios ir 
kūno jėgų atgaiva.
23 d. nuo 4 v. p.p
muzika, užkanda, vaikų užėmi
mas ir visų kultūringas pasiro
dymas prie mikrofono. Temstant 
vaikams ir suaugusiems spal
voti filmai.

Rugpiūčio
lietuviška

X Amerikos lietuvių tarybos 
(ALTos) biuras, 6818 South 
VVestern Avė., telef. 778-6901, 
ligi kongreso veikia 'iki 10 vai. 
vakaro.

X Amerikos Lietuvių kongre
se jau užsiregistravo dalyvauti 
daugiau kaip devyniasdešimt or 
ganizacijų atstovų. Organizaci
jos pranešdamos apie paskirtus 
atstovus prisiunčia ir aukų kon 
greso rengimo išlaidoms padeng 
ti. Organizacijų valdybos prašo
mos pranešti kongresan vyks
tančių atstovų pavardes, vardus 
ir adresus Amerikos Lietuvių 
taryjios valdybai: 6818 So. 'VVes
tern Avė., Chicago, Ulinois, 
60636.

X Arūnas Vasys, dirbąs 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stoekbrokeris, akcijų pirkimo 
Howe, Barnes & Johnson, Ine., 
ir pardavimo reikalais. Suinte 
resuoti prąšoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu (Sk.)

X Albinas KurkuJis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Inc. Tel. 
FI 6-1234. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

(ak.)

X Lietuviški puošmenys puo- 
fcia namus, žmones ir džiugina 
širdis. “'Drauge” galima gauti: 
1. Amer. liet. tarybos Chicagos 
sk. buv. pirm. J. Pakalkos rūpės 
čiu pagamintų lietuviškų stikli
nių lėkščių, kurias puošia Vyčio 
ženklas (viduryje) ir Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos miestų her
bai su lietuviška trispalve iš 'ša
lių. Tokios meniškos lėkštės kai 
na tik 6 dol.; 2) Mažo formato 
skydelių — medalikų. Jų vie
noje pusėje yra Vytis su Lietu
vos karaliaus karūna viršuje ir 
Gedimino stulpais apačioje; an
troje pusėje — lietuviškas kry
žius su koplytėle. ISkydelių kai
na: sidabrinis — 1,50 doi., auk
sinis — 15 dol.

VISUS 
MALONIAI KVIE
ČIAME ATVYKTI 

| PIKNIKĄ

Dalis “Romuvos” VII stovyklos vadovų su svečiais iš Chicagos. Iš k. k. s. kun. S. Kulbys, S.J., Kanados 
raj. vadeiva ir šios stovyklos viršininkas s. K. Batūra, ps. A. Baziliauskas, v.s. S. Kairys, LS Brolijos vy
riausias skautininkas v.s. V. Vijeikis, v.s. C. Senkevičius, s. Č. Anužis ir LS Brolijos jūrų skautų sky- 
raus vedėjas j.v.s. Br. Juodelis. Užpakalinėje eilėje neatpažinti skautininkai ir grupė jaunųjų skautų vy
čių. Nuotr. Gintaro Plačo

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE Dail. Donos Peterienės iš J. IStukui, pradeda 29-tus trans

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
SĖKMINGAS ALRK MOTERŲ Avė., kur velionis gyveno ir mi-

re.

Dr. žibutė Daugėlaitė, med.' Los Angeles 28 meno darbai 
gydytoja, su savo mama Vera!bus išstatyti rugsėjo 6 ir 7 die- 
Daugėliene šios vasaros atos-!namiS Clevelande, Čiurlionio an- 
togas praleido Suomijoje, pas sa-mblio namuose. Oficialus pa
savo dėdę Augustiną Juozą Mar todos atidarymas įvyks šešta- 
ganavičių, žinomą Suomijos lie- dienį, rugsėjo 6, 7 vai. 30 mn.

liavimo metus !
— Amer. lietuvių gydytojų

sąjungos Nevv Yorko gydytojų 
draugijos metinis narių susimi 
kimas šaukiamas rugpiūčio 23 
d. 5 vai. vak. dr. Aleksandro

SEIMAS
Amerikos lietuvių katalikių 

moterų sąjungos 33-čias seimas, 
įvyko rugpiūčio 18—20 dien. 
Grand Rapids, Mich. prasidėjo 
iškilmingomis šv. Mišiomis lietu
vių kalba, kurias atnašavo kun 
Ant. Treška šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Savo pamoksle jis 
sveikino seimo delegates ir kal
bėjo apie šių dienų moters pa
dėtį moderniame pasaulyje.

Pirmojoj seimo sesijoj suda-
i rytas šios sudėties seimo pre
zidiumas : pirm. — Elžbieta Pau 

i razienė iš Detroito, vicepirm. — 
Donna Kamm iš Chicagos, anglų 
kalbos sekret. — M. Gerčiūtė iž 
Chicagos, lietuvių kalbos sekre*:. 
— Kunigunda Keblinskienė iš 
Bradfordo, Mich., sekret. padė
jėja — Dalė Murray iš Sbutn 
Bend, Ind.

Išrinktos įvairios seimo komi
sijos, delegatės išklausė kai ku
rių pranešimų ir aplankė baldų 
parodą. Seimo sesijos tęsis iki 
rugpiūčio 20 d. ir baigsis iškil
mingu banketu Pantlind viešbu
tyje.

IŠKILMINGOS J. I. PAURA- 
ZOS LAIDOTUVES

tuvių veikėją. J. Marganavičius vak. Parodą globoja Tėvynės ( Narvido rezidencijoje, 409 Lark- 
Suomijoje gyvena nuo 1912 me- į Gairsų radijas, minėdamas savo i field Rd., East Northport, Long

i tų. Nepriklausomybės metais | veiklos dvidešimties metų su'kak 
lankydavosi Lietuvoje ir buvo U-
įsteigęs mūsų sportininkams do
vaną _  sidabrinį kaušą. Buvo
apdovanotas Gedimino ordinu 
ir kitais žymenimis, 1939 rn., 
suomių — rusų karo metu, tar 
navo Suomijos armijoje ir buvo 
apdovanotas medaliu. Šiuo me
tu, būdamas netoli 80 metų am 
žiaus, dar aktyviai seka lietuvių 
gyvenimą.

— Dr. G. Petersonas su žmo 
na Lydij'a, dukrelėm Loreta ir 
Aida vasaros atostogas praleido 
Europoje. Aplankė Romą, Pary
žių, Vieną, Bremeną, Frankfur
tą ir Tubingeną, kuriame yra 
baigęs medicinos mokslus. Prieš 
porą savaičių grįžo vėl į Dear
born Heights, Mich.

Dr. G. Petersono dukrelės 
Detroite yra pasižymėjusios 
moksle ne tik kasdieninėse mo
kyklose, baleto' mokykloje, bet 
ir lituanistinėje mokykloje.

Vyriausia dukra Loreta šį
met baigė Detroito lituanistinę 
mokyklą pirmąja mokine.

X Madų paroda, kurią ruofiia 
Putnamo seselių rėmėjos, įvyks 
rugsėjo 27—28 d. d. Bilietai 
jau gaunami Marginiuose, (pr.)

Stempužienė

Island, N. Y. Dalyvauti kviečia
mi visi draugijos nariai su šei
momis.— Sol. Aldona

rugsėjo 21 atliks 
limo miesto teatre 
ja Kolumbijos švietimo minis- j Kanadoje, šių metų atostogas 
terijos kultūros departamentas. Į praleidžia svečiuodamiesi pas 
Grįžusi į JAV, solistė šį rudenį gimines Omahioje, Nebr. Apsi- 
koncertuos New Yorke, Phila- stojo pas Praną ir Oną Kovus, 
delphijoje, Chicagoje, Toronte' Aplankė ir kitus gimines: Albiną

James Ignacas Pauraza mi
rė liepos 26 d., sulaukęs 69 m. 
amžiaus. Velionio palaikai buvo 
pašarvoti direkt. J. Eudeikio 
koplyčioje, 4330 So. California

iks rečitalį Mede- — Vytautas ir Sofija Bliuvai Avė. Visą lanką buvo daug lan- 
satre, kurį globo- ir jų 4 vaikai, gyveną Toronte, /Rytojų; gausiai aukojo šv. Mi-

ir metų pabaigoje išvyks gastro 
lems į Australiją.

— Clevelando Tėvynės garsų 
radijui sukanka 20 metų. Sukak 
tuvinė transliacija įvyks rugsė
jo 12, kurioje pakviesti dalyvau
ti Tėvynės Garsų radijo progra 
mos įsteigėjas Jaunutis Niaisvy- 
tis ir šio darbo pradininkai Ba
lys Auginąs, Alfonsas Mikuls
kis ir Kęstutis Šukys. Dvidešimt 
mečio proga spalio 12 šv. Jur
gio salėje rengiamas didelis ra
dijo valandėlės banketas.

— “Lietuvos Atsiminimų” ra 
dijo piknikas, rengiamas New 
Jersey ir apylinkės lietuviams, 
įvyks Rugsėjo (Sept.) 7 d., 
sekmad., Royal Gardens Parke,

, 990 E. Hazehvood Avė., Rah-
way, N. J. Į pikniką organizuoja 
mos didžiulės ekskursijos auto
busais iš įvairių kolonijų. Pik
niko išvakarėse “Lietuvos at
siminimų” radijas, vad. prof. dr.

ir Gražiną Reškevičius, Vytautą 
ir Reginą Arnauskus. Taip pat

Ir lietuvių šv. Kazimiero mi
rusiųjų miestas priėmė savo 
naują narį. Koplyčioje buvo at
laikytos gedulingos pamaldos.
Po to velionio žmona Ona Pau- 
razienė ir šeima visus laidotu- < 
vių dalyvius pakvietė pietų.

Ona Paurazienė yra Moterų 
sa-gos apskr. pirmininkė Nuo
širdžiai linkime jai ir jos šeimai 
kantriai pernešti šį didžiulį šir
dį veriantį skausmą.

Ona Aleliūnienė

PRIE OŠIANČIO MICHIGANO 
EŽERO

Nuo Sandūnų iki Union Pier, 
So. Haven daugybė kurortinių 
vietų. Lietuvių daugiausia yra 
Union Piere, jau 80 namų, vilų 
ir viešbučių savininkų.

Kėlios lietuvių šeimos jau įsi
kūrė ir Lakesdde miestelio ribo
se. Tai tykus miestelis, vos vie
ną mylią už Union Piero. Yra 
ir čia daugiau parduodamų na
mų.

Rugp. 15 d. Gintaro vasarvie 
tėję teko rodyti filmus iš lietu
viško gyvenimo. Suėjo nemaža 
lietuvių. Buvo parodyta lietuvių 
gyvenimo kronika, vėliau “Lie
tuva Europos (krepšinio) nu
galėtoja”. ISuaugusieji ir jauni
mas turėjo progos išgyventi 
anuos laikus, kai Lietuva lais
vai alsavo ir sporte su Europos 
tautomis lenktyniavo. Filmų žiū
rėjo ir keletas neseniai iš Lietu-

šioms, artimieji nešė gėlių puokš vos atvykusių. Vaikai klausi-
tęs ir vainikus.

Laidotuvių išvakarėse skautai
gražiai atliko atsisveikinimo ce
remonijas. VII. 30 velionio palai
kai buvo palydėti į Ne ralto Pra apįe Lietuvą

nėjo, 'ar neturiu daugiau vaikiš- 
kų liet. filmų. Mūsų Kultūros 
fondas, ar liet. fondas, gal ga
lėtų susukti nors .kokį filmelį

sidėjimo Švč. Mergelės Marijos
lanko Omahos miesto ir apy- bažnyčią, kur buvo iškilmingos 

pamaldos, giedojo choras. Pa-linkių įžymybes.
_  įSatamėja Skaudienė, dr.

Juozo Skaudžio žmona, Neries 
tunto skaučių tėvų ir rėmėjų 
pirmininkė, gyvenanti Omaboje, 
Nebr., po kaklo skydinės liaukos 
operacijos sveiksta Archbishop 
Bergan Mercy ligoninėje ir ti
kisi greitai sugrįžti į namus.

maldose dalyvavo trys vysku
pai, apie 60 kunigų, seselių ir 
daug parapiečių. Po pamaldų ve
lionį palydėjo daugiau kaip 60 
automobilių. Procesija važiuo
dama 55th bulvaru, sustojo pa
skutiniam atsisveikinimui prie 
velionio namų 5458 So. Karlov

Rugp. mėn. 16 d. vakare Co- 
mnnity salėj įvyko Jūrų šaulių 
vakaras. Prisirinko pilna vasa
rotojų salė. Šauliai turėjo muzi 
kantus. Parengimui vadovavo 
Nasvytis ir kiti.

Rugp. 17 d. Gintaro vasar
vietėj įvyko lietuviškos pamal
dos, kurias atlaikė kun. F. Gu
reckas, pasakė ir gražų pamoks 
lą..

CHICAGOS ŽINIOS
PLAUKIA APLINK PASAULĮ parapijonai rugp. 15 d. p ar api- 

Quen Cultra, buvęs mokytoju ■ jos Ikieme 2823 'S. Princeton, su-
Logan mokykloje, 2238 N. Oak- valgė 85 avinėlius ir 15 paršiu-

Union Pier namų skvininkų 
draugija ruošiasi metiniam su
sirinkimui. Laibai yra džiugu, 
kad lietuviai čia gražiai veikia 
ir sugyvena. Bai. Brazdžionis

ley, ir Jack D,owns, 11555 S. 
Maplewood, išplaukė aplink pa
saulį jų pčiaų pastatytu 35 pėdų, 
trijų korpusų, būriniu caitama- 
ran laivu. Kelionė truks apie du 
metus.

kų. Paaiškinta, kad rugp. 15 d. 
kroatams yra lygiai kaip Šv. 
Patriko diena airiams.

PAGALBA
NUKENTĖJUSIEMS

KENNEDY NEKALBĖS

MULKINA GROŽIO 
MĖGĖJUS

Illinois valstybinis prokuroras 
teismo keliu bando sustabdyti

JAV-ių senatorius Ted Kenne- Kalifornijos Holiday Magic ko's- 
dy iš Massachusetts atsiprašė Į metikos kompanijos veiklą Chi- 
ir (pareiškė, jog negalės paša-j cagoje ir apylinkėse. Pasirodo, 
kyti pagrindinę kalbą B’Nai aad kompanija mulkina savo 
Austin sinagogos rūgs. 17 d produktų pardavėjus, 
ruošiamame Izraelio bonų par
davimo minėjime Palmer House 
viešbutyje.

RAUDONASIS KRYŽIUS

Rlinois Central geležinkelis 
siunčia specialius pagalbinius 
traukinius iš Chicagos ir 'kitų 
vietovių į uragano Camille nu
siaubtą ir nuteriotą Mississippi 
valstiją. Uraganas padarė per 
250 mil. dolerių nuostolių.
PIRMUTINES AUTOMOBILIŲ 

LENKTYNES
Pirmutinės Amerikoje auto

mobilių lenktynės įvyko 1895 m. 
Padėkonės dienoje. Automobi
liai lenktyniavo iš Chicagos

KAIP ATRODO MIESTAS 
IŠ PADANGIŲ

American lėktuvų linija, pra _ , , . „
dedant rugp. 23 d. ir kas šešta-

Centrinės Amerikos Raudono- iki rūgs. 27 d. siūlo pus
valandžio skridimus, sprausmi- 
nia&s lėktuvais iš Midway aero
dromo, pamatyti kaip atrodo 
Chicagos miestas ir apylinkės 
iš aukštumos. Skridimai bus kas 
valanda nuo 1:30 iki 5:30 po 
piet. Kaina vienam asmeniui:

Šv. Jeronimo kroatų bažnyčios $6.95.

jo Kryžiaus skyrius, 43 E. Ohio 
st., per metus užsibaigusius birž. 
30 d., pagelbėjo 953 nelaimėse. 
Iš viso padėta 7,954 asmenys iš 
1,916 šeimynų.

dvi iš šešiij automašinų užbai
gė lenktynes. Laimėtojui truko 
10 vai., 23 nūn.

Visus į Dainavos metinę stovyklą atvykusius skaniai vaišinusios šei
mininkės. Stovyklos šeimininke šiemet yra Vladislava Š.urkienė. Iš k. 
į deš.: Gražina Urbonienė, Vladislava Šiurkienė, Dana Žebraitienė, j SUVALGĖ DAUG AVINĖLIU 
Stasė Ratnikienė, Elena Žalkauskienė. Nuotraukoje nėra — p. Leoną ' J
vičienės ir Biliūnienės. Nuotr. J. Urbono

PAVOGĖ $25,000 
Vagys įsilaužė į Fairway Ford 

parduotuvės patalpas, 2950 
Laivvrence avė., ir ištuštino 2 
tonų “seifą”. Jie išsinešė apie 
$25,000.

Draugo tradicinis piknikas-gegužinė
SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO MEN. 31 DIENĄ, 12-ta VALANDĄ

BUČO SODYBOJE
Willow Springs, Illinois. Vieta pasiekiama Archer Avė., Willow Springs Rd. ir German Church Rd.

SAVO
DALYVAVIMU

PAREMSITE
DRAUGĄ

Pikniko metu veiks gausi lietuviškų valgių virtuvė ir bufetas su įvairiais gėrimais, šokiams gros geras orkestras. Bus ir vaikams sudarytos sąlygos laiką 
praleisti linksmai. Pikniko - gegužinės tikslas: sudaryti sąlygas Chicagos ir apyl. lietuviams šeimyniškai pabendrauti ir ta proga paremti Draugą ir liet. knygą.
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