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Vakar suėjus metams, rusų bei jų salelitų kariams įsiveržus į Če
koslovakiją. Maskvą pasekė lenkai, bulgarai, rytų vokiečiai ir vengrai, 
tačiau invazijoje nedalyvavo rumunai

16-kos rusų protesto 
raštas Maskvoje

“Mes su jumis, čekai ir slovakai...*
Maskva. — Sovietų intelektua

lai, susibūrę Maskvoje, trečiadie
ni, minint Čekoslovakijos okupa
cijos metines, paskelbė privačiai 
paskleistą raštą ir pareiškė pri
sijungiu prie krašto gyventojų ir 
smerkią sovietų, su jų satelitais, 
įvykdytą invaziją.

Pareiškimas buvo perduotas ke 
liems Vakarų spaudos atstovams 
Maskvoje. Jį pasirašė 16 rusų in
telektualų. Tai buvo vienintelė 
sukakties minėjimo apraiška ru
sų sostinėje — nebuvo nei de
monstracijų. nebuvo skleidžiami 
joki kiti raštai ar protestai.
Viltys, kurias sugriovė Varšuvos 

sutarties kraštų tankai...
“Tai liūdna sukaktis” — pa

žymėta 16-kos intelektualų rašte. 
Toliau pabrėžta, kad “mes pa
laikome čekų, slovakų tautą, nes 
ji buvo pasiryžusi įrodyti, kad y- 
ra galimas žmogiškasis socializ
mas”. Esą, Varšuvos sutarties 
kraštų tankai sugniuždę visas vii 
tis.

Nurodyta, kad “pasirašiusių į- 
sitikinimu, ‘kraštas, kuris engia 
kitus kraštus, negali būti nei lais
vas, nei laimingas.’ ”.

Pernai rugpiūčio 20-21 dienomis 
prasidėjus rusų okupacijai, A. Dub 
čeko laisvėjimo reformos buvo 
pasmerktos... A. Dubčekas buvo 
nušalintas, jo, partijos vadovo, pa
reigas perėmė dr. Gustav Husak

Trys Kubos diplomatai, mi
sijos J. Tautose nariai, kaltina
mi verbavę Kubos pabėgėlius, 
kurie turėję pasikėsinti prieš 
“B. Rūmų saugumą”. Vienam 
kubiečiiu - diplomatui įsakyta 
apleisti kraštą.

Kongo nutraukė diplomati
nius ryšius su Bulgarija ir Pran 
cūzija.

G. Husak, partijos vadas, (dešinėje) dėstė Maskvoje L. Brežnevui: 
mes suvaldysime demonstracijas...

“Mūsų beliko nedaug...” — 
jie teigia

16-ka teigia, kad jie raštą pa
sirašę su skausmu bei širdgėla, 
nes jie norėtų, jog “mūsų tėvy
nė būtų iš tikrųjų didis, laisvas 
bei laimingas kraštas.”

“Nedaug mūsų beliko...” — 
jie pridūrė. Aišku, kad sovietų 
įvykdytą invaziją smerkia mili
jonai Sovietijos gyventojų, betgi 
demonstracijas rengti jie vengia. 
Pernai Raud. aikštėje įvykus de
monstracijai, penki suimtieji vė
liau buvo nubausti kelerių metų 
kalėjimo ar priverčiamojo darbo 
bausmėmis.

Dabar raštą pasirašę ir jį pa
sauly, Vakarų spaudos dėka, pa
skleidę, greičiausia, susidurs su 
sovietinio kumščio jėga. Kas jie?

Jų tarpe vienintelė, nebuvusi 
dar bausta, tai poetė Nataša Gor' 
banievskaja. Kiti — istoriko P. Ja 
kiro 20 m. amžiaus duktė Irina, 
Zinaida Grigorenko, maj. gen. 
Grigorenkos, šiuo metu Tašken
to kalėjime, žmona (generolas 
nubaustas, nes gynė totorius), 
mokytojas, šiuo metu bedarbis— 
Anatolij Jakobson, Viktor Kra- 
sin, ekonomistas ir kiti. Vienas 
prašė už jį pasirašyti “už akių” 
— tai poetas Ilija Gabal, atlie
kąs bausmę kalėjime.

Čekai turistai

boikotuoja...
Neapykanta invazijos 

vykdytojams
MAMAIA, Rumunija. — Tūk

stančiai vasarojančių Čekoslo
vakijos piliečių šią vasarą, iš
vykę atostogauti už krašto ri
bų, randa progą reikšti nepa
sitenkinimą Varšuvos sutarties 
kraštų įvykdyta invazija.

Jie “atsuko nugarą” Bulga
rijai, Lenkijai, Vengrijai ir R. 
Vokietijoje ir pasirenka Rumu
niją, vienintelį sutarties narį, 
nedalyvavusį okupacijoje. Dip
lomatiniais šaltiniais, turistų 
skaičius Rumunijoje šiais me
tais dvigubai didesnis kaip per
nai — siekia net 200,000.

Šimtai tūkstančių čekų ir slo
vakų atostogauja ir Jugoslavi
joje.
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Čekoslovakija vieningai minėjo "Gėdos 

Dieną" — milicija su kariais tris dienas 
tramdė dešimtis tūkstančių

Vakar įvyko “tylusis protestas" prieš okupaciją — Darbininkai nesinaudojo tramva
jais, vidudienį buvo tylos minutės — 50,000 Prahos gyventojų, ypač jaunuolių va
kar šaukė: “Rusai, keliaukite namo" — Užmuštieji — milicijos žiaurumo aukos 
— Įtampa krašte nenusčiuvusi.

“Tylusis tautos atsakas” 
okupacijai

PRAHA. — Čekoslovakijos 
gyventojai, sekdami pogrindžio 
nurodymus, vakar reiškė pro
testo nuotaikas, pasisakydami 
įvairiomis boikoto priemonėmis 
ar, tiesiog, savo kojomis bei pa
nieką žyminčia tyla.

Krašto sostinėje Prahoje, va
kar rytą, 5:30 vai., šaligatviais 
į darbą skubėjo dešimtys tūks
tančių darbininkų. Jie, minėda
mi okupacijos metines, nesinau
dojo tramvajais ar busais.

Boikotuodami viešojo susisie 
kimo priemones, nelankydami 
krautuvių, teatrų, jie, ga1 būt 
dar ryškiau liudijo savo pro
testą, negu susiremdami su mi
licija. Tiesa, tramvajai ar auto
busai važinėjo, bet... juose te
buvo vos vienas kitas keleivis. 
Toka vaizdas nebuvo Įprastas 
viso pokario metu.

VENGRŲ KADARAS 
ATOSTOGAVO LIETUVOJE

VILNIUS. — Kažkur Lietu
vos pajūryje rugpiūčio pradžioj 
tyliai atostogavo komunistinis 
Vengrijos diktatorius J. Kada
ras su žmona. Apie jų buvimą 
Lietuvoj laikraščiuose buvo pra 
nešta tik tada, kai viešai apsi
lankė Klaipėdoje, Juodkrantėje 
ir Nidoje.

Su jais važinėjo, gal ir ato
stogavo, taip pat ir A. Sniečkus. 
Bet jis nebuvo savo krašte sve
čius priiminėjąs šeimininkas, ir 
Maskva jo vieno su Kadarais 
nepaliko: su jais pabūti iš Mask 
vos buvo atsiųstas A. Ivanovas, 
“TSKP OK atsakingas darbuo
tojas”...

TRUMPAI
Gynybai išlaidos

mažinamos
Dėmesys sovietų gynybos 

sparte jimui
WASHINGTON. — Gynybos 

vadovas M. Laird vakar paskel
bė: išlaidos krašto karinei gy
nybai mažinamos 1,5 bil. dol., 
gi gynyboje dirbančių skaičius 
sumažinamas 100,000. Apkar
pymai palies daugelį bazių, iš a- 
pyvartos bus išimti pasenę lai
vai ir kt. Šiandien skelbiamas 
tų laivų sąrašas — jų tarpe yra 
ir kovos laivas “Nevv Jersey”.

Laird pažymėjo, kad išlaidos 
apkarpomos Kongresui spau
džiant. Jis čia pat pridūrė, kad 
sovietai, priešingai, spartina sa
vo gynybą. Tik jų karo laivų 
šiuo metu už jų krašto ribų esą 
daugiau kaip 100.

Iš Austrijos praneša: invazi
jos metinių dienomis žymiai su
stiprintas pasienis. Manoma, 
kad sukakties dienomis gali žy
miai padidėti bėgančių į Austri
ją čekų ar slovakų skaičius.

Vidudienis ir tylos minutSs
Vakar vidudienį, Prahos cent 

rą užplūdus tūkstančiams gy
ventojų, staiga pasigirdo maši
nų “trimitai”, važiuotojai užde
gė šviesas. Sustabdytas visas 
judėjimas — įvyko pogrindžio 
paskleistuose lapeliuose sutar-

“Džiaukis, juk esi mano globo
je...” (iš vak. vokiečių spaudos)

Vilniuje tuo pačiu metu buvo 
atidaryta vengrų chemijos pra
monės gaminių ir chemijos labo 
ratoriių įrengimu paroda. To
kias parodas kvie č’a ir jų pasi
rodymo vietas skirsto užsienio 
prekybos reikalus tvarkančios 
įstaigos Maskvoje. Tokia veng
rų paroda iau buvo surengta 
Leningrade. Kijeve, Jerevane ir 
Tblisyje. (E)

Liūtys - Virginią valst.
“Camille” viesulo padariniai '
RICHMOND, Virginią. — Vie

sulas “Camille”, siautęs krašto 
pietuose su savo poveikiu — per 
kūnija bei liūtimis — pasiekė ir 
kitas valstijas. Išsiliejus James 
upei ir jos intakams Virginijos 
valst., žuvo apie 40 gyventojų. 
Aukų skaičius gali pakilti. Šim
tai gyventojų neteko pastogės.

Tuo tarpu “Camille” viesulo 
aukų skaičius vis auga — va
kar jis buvo pasiekęs apie 250. 
Manoma, kad žuvusių skaičius 
gali pakilti iki 500. Nuostoliai
siekią iki 1 bil. dolerių.

• Čekoslovakijos ambasados 
jau antras tarnautojas pasiša
lino iš ambasados Beirute, Li
bane. j

kalendorius

Rugpiūčio 22 d.: šv. Zigfridas, 
šv. Antuza, Karijotas, įminė.

Rugpiūčio 23 d.: šv. Pilypas 
Ben., šv. Donvina, Ringėla, 
Grauda.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, temp. sieks 80 ir dau
giau 1. F., ryt — giedra, be pa
kitimų.

Saulė teka 6:06, leidžias 7:52.

tas protesto prieš nepakenčia
mą okupaciją ženklas.

“Rusai, keliaukite namo” ir 
“Tegyvuoja Dubčekas”

Vakar vidudienį, jau trečią 
dieną iš eilės, į šv. Vaclovo aikš 
tę suplaukė vėl gyventojų mi
nios. Šį kartą jų, daugiausia 
jaunimo, galėjo būti iki 50,000 
—• 100,000.

Minia šaukė: “Rusai, keliau
kite namo”, ar “Tegyvuoja Dub 
čekas”, dar buvo girdėti ir “Hu
sak, Hu-sak!” Daugelis skubėjo 
prie šv. Vaclovo paminklo su 
gėlėmis.

Tai vyko 40 migučių ir tik 
joms praslinkus milicijos ir ka
rių riaušėms tramdyti daliniai 
pradėjo minių sklaidymo “dar
bą”. Ir vėl buvo mėtomos aša
rinių dujų “bombos” — minia 
skirstėsi nenoriai.

Su akmenimis, plytomis 
prieš šarvuočius

Praha. — Trečiadienį, antrą
ją dieną iš eilės, tūkstančiai Pra
hos gyventojų vėl susibūrė šv. 
Vaclovo aikštėje ir vėl susidūrė 
su milicininkų bei karių panau
dotu ir įsakytu smurtu. Mano
ma, kad aikštėje bei aplinkinėse 
gatvėse buvo susirinkę ligi 20,000 
čekų piliečių. Ir vėl, kaip antra
dienį, prieš žmones panaudotos 
ašarinės dujos, guminės lazdos, 
vandens švirkštai.

Gyventojai, ypač įniršęs prieš 
okupaciją jaunimas, milicininkus, 
šarvuotas mašinas, pasitiko su 
akmenimis, plytgaliais ir vėl tais 
pačiais šauksmais ir šūkiais: “Ge 
stapo, naciai!”

Du žuvę, daugiau kaip 300 
suimta

Londone paskelbta, kad BBC 
žiniomis, užvakar vakare Praho
je žuvo du gyventojai, buvo keli 
sužeisti. Milicija, minią sklaidyda 
ma, suėmė daugiau kaip 300, dau 
giausia jauno amžiaus gyvento
ju-

Jaunimas, kurį palietė milici
jos ašarinės “bombos”, jas svies
davo atgal pareigūnų kryptimi. 
Riaušės ir neramumai, vykę po
piečio ir vakaro valandomis, mi
licininkų ir juos rėmusių karių 
buvo sulaikytos tik vėlai naktį.

Atsiradus sunkvežimiams, mi
licija suimdavo kiekvieną aikštė
je pasirodžiusį ir nesuspėjusi pa
bėgti praeivį. Gyventojai, paste
bėję į sunkvežimus kraunamus 
“nusikaltėlius”, mašinas palydė
davo iškeltomis kumštimis.
Milicininkai, ne kariai tramdė 

ir mušė
Trečiadienio “kautynėse” šv. 

Vaclovo aikštėje susirinkę bu
vo mušami milicininkų guminė
mis lazdomis. Buvo 10 milici
jos naudojamų šarvuočių ir su
temus atsirado 10 šarvuotų ma
šinų su čekų kariais. Tačiau, 
.aip pastebi įvykius stebėję Va

karų spaudos atstovai, patį 
“nešvarųjį darbą”, čekus patrio
tus mušant ar juos gatvėje per
sekiojant, vykdė ne kariai, bet
milicininkai.

Buvo ir brutalių apraiškų. Du 
rytų vokiečiai studentai, stebė- 
ę, kaip keturi milicininkai laz-

i
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Chung Hee Park, P. Korėjos pre
zidentas, vakar ir šiandien San 
Francisco mieste tariasi su prez. 
Nixonu

Nixono - Park
pasitarimai

“Neleisime komunistams 
veržtis...”

SAN FRANCISCO. — Prezi
dentas Nixonas, atskridęs iš 
San elemente ir P. Korėjos pre
zidentas Hung Chung Hee Park 
vakar tarėsi P. Korėjos sau
gumo ir kt. klausimais.

Prez. Nixonas vakar pažy
mėjo, kad “JAV pasipriešins 
komunistams, jiems veržiantis 
į pietus”. Park, atvykęs į JAV, 
kreipė ypatingą dėmesį į tai, 
kad Šiaurės Korėja rengiasi in
vazijai į pietus.

Park buvo sutiktas su vi
somis, prezidentams bei sąjun
gininkams teikiamomis iškilmė
mis. P. Korėja yra viena išti
kimiausių JAV sąjungininkių 
Azijoje — jos karių P. Vietna
me kovoja ligi 47,000. Dabar 
vykstą pasitarimai — jie bai
giami šiandien — yra pirmieji 
tarp abiejų prezidentų. Tačiau 
R. Nixonas, kaip privatus pilie
tis, Parką buvo aplankęs 1964 
metais.

Manoma, kad Nixonas jį pa
tikino, jog JAV kariai, 50,800 
vyrų, — P. Korėjoje pasiliks 
neribotą laiką.

Čekoslovakijoje
domis žiauriai mušė vieną de
monstrantą, sušuko: “Ar tai 
galima laikyti komunizmu?” Po 
poros akimirkų abu vokiečiai 
— komunizmo auklėtiniai gavo 
smūgius ir buvo nustumti gilyn 
į minią.
i Jau nimas ir jo užtvaros gatvė- 1 

se, užmuštieji
Režimo spauda bei radijas 

paskelbė, kad rugpiūčio 20 d. 
žuvę ir sužeistieji buvę auko
mis “nusikaltėlių ir beklasių 
nedirbančių gaivalų” riaušinin
kų tarpe. Tačiau, Vakarų žur
nalistų nuomone, tegalima kal
tinti tik milicininkus, nes tik 
jie šaudę, taikydami virš susi
rinkusių galvų.

Dar tą patį vakarą Prahoje 
buvo matyti pernai Paryžiuje 
pergyventi vaizdai: jaunimas 
bent šešiose sostinės centro gat
vėse pastatė užtvaras. Jaunuo
liai akmenimis ar plytgaliais 
puolė milicininkų šarvuočius. Jų 
pora sutraiškė jaunimo pasta
tytas užtvaras, nakties metu 
kitos buvo milicijos išardytos.

Alkanasis vilkas ir jo auka 
Jos metines •

— čekai su slovakais vakar minėjo okupaci- 
Iš vak. vokiečių spaudos

Nr. 197

IŠ VISUR
Gėlės ir žvakės ties J. Palacho 

kapu
Vakar ir užvakar gyventojai 

pagerbė studento Jan Palacho, 
šių metų sausio 19 d. suside
ginusio Prahoje, atminimą. Ant 
jo kapo sukrauta gausybė gė
lių. 50 čekų, daugiausia jau
nuolių, tyliai vaikščiojo ties stu 
dento kapu Olsany kapinėse. 
Ties juo pastatyta apie 100 de
gančių žvakučių.

Maskvos spauda 
ir metines

Sovietų spauda “mini” sukaktį

Maskvos dienraščiai nė žodžiu 
nepaminėjo, bent lig vakar, Pra
hoje vykusių demonstracijų. Ka
riuomenės organas, “Krasnaja 
Zviezda” pirmajame puslapy į- 
dėjo vedamąjį apie tai, kad e- 
sąs reikalas dar labiau glaudinti 
Varšuvos sutarties kraštų bend
radarbiavimą.

Kiti laikraščiai, kaip “Pravda” 
ar “Izviestija” paskelbė sovietus 
liaupsinančias žinias — esą, So
vietų Sąjunga žymiai parėmusi

Čekoslovakijos tautą... Taipgi 
nurodyta, kad Prahoje įvykusia
me partijos susirinkime (dalyva
vus 10,000 narių) buvę girdėti 
šauksmai: “Tegyvuoja Sovietų 
Sąjunga.”

Vakar šv. Vaclovo aikštėje

Dubček, Dubček — šaukė minios

skambėjus šūkiams “Rusai, eikite 
namo”, jie, suprantama, sovietų 
spaudos visiškai nutylėti...

Rusų spauda: priešas vis 
veiklus...

MASKVA. — ‘Pravda” dien
raštis vakar paskelbė: režimo 
vadas Prahoje G. Husak rem
tinas, betgi čia pat pripažino, 
kad nepaisant pernai įvykdyto 
“įsikišimo”, kurio tikslas buvęs 
sunaikinti “kontrrevoliuciją”, 
šiuo metu Čekoslovakijoje vis
tiek dar gyvai veikiančios 
“prieš komunizmą nusistačiusių 
jėgos”.

Komunistų partijos dienraš
tis teigiamai įvertino antradie
nį Husako ir prezidento L. Svo- 
bodos pasakytas kalbas.

Bratislavoje demonstracijų 
nebuvo

BRATISLAVA. — Slovakijos 
sostinė, Bratislava, okupacijos 
metines minėjo kukliau. Čia ne
įvyko demonstracijų.
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I DRAUGAS, penktadienis, 1969 m, rugpiūčio m. 22 d.

Redaguoja J. ŠOLIŪNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, Illinois 60628

PABALTIEČIŲ ŽAIDYNĖS 
CLEVELANDE

Clevelande liepos 26-27 d. į- 
vyko 1969 m. Š. Amerikos Pabal
tiečių lengvosios Atletikos lauko 
teniso pirmenybės.

1969 m Š. Amerikos Lietuvių 
lengv. atletikos pirmenybės bu
vo išvestos iš pabaltiečių varžy
bų, atskirų rungčių visai nevyk
dant.

Pirmenybes rengė ŠALFASS- 
gos centro valdyba per specialų 
organizacinį komitetą.

Lengvoji atletika
Lengvosios atletikos pirmeny

bėse nebuvo gausiai dalyvių 
Tai daugiausia Toronto ir Cleve
lando Žaibo sportininkai. Vos 
keletą latvių ir nei vieno esto, ku
rie paprastai gana gausiai daly
vauja. Negausaus dalyvavimo 
pagrindinės priežastys buvo ne
patogi vidurvasario data.

Iš šio negausaus būrelio geres
nėmis pasekmėmis vyrų klasėje 
išsiskyrė mūsų iškilieji čikagie
čiai bėgikai E. Aleksėjūnas ir J. 
Kenton ir šuolininkas R. Petraus
kas (Toronto Aušra).

Moterų klasėje bėgimuose ne
blogai pasirodė G. Draudvilaitė 
(Aušra), R. Cyvaitė ir E. Giedrai
tytė (abi Žaibas), bei šuolininke 
į aukštį R. Petronytė (Aušra).

Iš jaunių klasės išsiskyrė visa
pusiškai L. Stempužis (Žaibas) 
ir ilgiausių nuolių bėgikas V. Ju
zėnas (Aušra).

Varžybų metu buvo pagerin
ti 2 Š. A. Lietuvių rekordai: J. 
Kenton vyrų klasėje 1500 m. pra
bėgo per 4:01. 0 min. ir R. Petro
nytė peršoko į aukštį 4*11.5“ (1. 
51 m.) pagerindama moterų bei 
mergaičių A ir B kl. rekordą 
(4*-10“), pasiektą jos pačios 
šiais ir praėjusiais metais ir R. 
Besparaitytės (Žaibas) 1961 ir 
1962 m.

Taipogi buvo pagerinti 3 bal
tiečių pirmenybių ir 6 Š. A. Lietu
vių pirmenybių rekordai (žiūr. 
techiškas pasekmes). Klubinėse 
varžybose taškų surinko:

Vyrų klasėje — 1) Aušra 66.5; 
2) Chicago 46.0; 3) Žaibas 31.5.

Moterų kl. — I) Žaibas 86.0; 
2) Aušra 39.0.

Jaunių A kl. —— 1) Aušra 36.0; 
2) Žaibas 33.6.

Varžybose dėl L. B-nės Nevv 
Yorkoi apygardos pereinamosios 
trofėjos, įsteigtos 1963 m., skir
tos suaugusių klasės (vyrų ir mo
terų kartu) nugalėtojui, laimėto
jais išėjo Clevelando Žaibas su
117.5 tašk., prieš Toronto Auš
rą su 105.5 t. ir Chicagą — 46.0
t. Praėjusiais metais laimėjo irgi 
Žaibas.

Dėl Ateitininkų Federacijos 
Pereinamosios taurės metiniam 
lengv. atletikos nugalėtojui viso
se klasėse kartu, įsteigtos 1958 
m., Clevelando Žaibas pirmau
ja su 151.1 tašk., prieš Toronto 
Aušrą — 141.5 t. ir Chicagą — 
46.0 Galutinis laimėtojas dėl 
šios taurės paaiškės tik po prie
auglio klasių pirmenybių, š.m. 
rugsėjo 6 d. Toronte.

Už iškiliausias pasekmes dova
nas gavo: Vyrų klasėje: J. Ken
ton (C) — 1500 m. bėgimas 
4:01.0 min.

Motenj klasėje: R. Petronytė 
(A) — šuolis į aukštį — 4*11.5“ 
(1.51 m.)

Jaunių A kl.: L. Stempužis 
(Ž) — 100 m bėgimas — 11.Ssek.

1969 m. Š. Amerikos pabal
tiečių ir lietuvių lengvo- 
fios atletikos pirmenybių

tchniškos pasekmes

1969 M. LIEPOS 26-27 D.,
S. A. Lietuvių pirmenybės bu

vo išvestos iš pabaltiečių pirme- 
Rgbiy, atrenkant lietuvius, taigi

žemiau duotos pasekmės apima 
abejas varžybas.

* Prieš rungtį reiškia naują 
pabaltiečių pirmenybių rekordą.

# Prieš pavardę reiškia nau
ją Š. A.Lietuvių pirmenybių re
kordą.

(La) — po pavardės reiškia - 
latvį; (A) — reiškia Toronto 
PPSK Aušrą; (Ž) — Clevelan
do LSK Žaibas; (C) — Chicagos 
lietuvis.

Vyrų klasė
100 m: 1) E. Aleksejūnas (C)

11. 3sek.; 2) J. Zivtina (La) 11. 
3 sek.;

200 m.; 1) E. Aleksejūnas (C)
22.9 sek; 2) J. Zivtina (La) 23.3 
sek.

400 m: 1)E. Aleksėjūnas (C)
52.4 sek.; 2) J. Kenton (C) 53.2 
sek.

800 m: 1) J. Kenton (C) 1:59.2 
min.; 2) V. Juzėnas (A) 2:08.9 
min.
min.

1500 m. # 1) J. Kenton (C) 4: 
01.0 min.; 2) Juzėnas (A) 4:24.5 
min.

3000 m: 1) V. Juzėnas (A) 
10:15.4 min.; 2) R. Staškus (Ž) 
11:32.3 min.

110 m kliūtinis: 1) J. Ken
ton (C) 16.1 sek.; 2) P. Kuz
mickas (A) 19.5 sek.
* 400 m kliūtinis: # 1) J. Kenton 
(C) 54.9 sek.; 2) E. Aleksejūnas 
(C) 1:00.5 min.

T tolį: 1) J. Zivtina (La) 22‘-l” 
(6.73) m); 2) # R. Petrauskas 
(A) 21’-8” (6.60 m).'

J aukštį: 1) L. Stempužis (Ž) 
5‘- 10” (1.78 m); 2) J. Zivtina 
(La) 5‘- 6” (1.68 m).

Trišuolis: 1) R. Petrauskas (A) 
43‘ 7.5“ (12.99 m); 2) J. Zivtna 
(La) 41‘-0,5“ (12.50 m).

Ietis: 1) R. Petrauskas (A) 
153‘- 1,5” (46.47 m); 2) S. Stem
pužis (Z) 145*-10“ (44.45 m).

4x100 m estafetė: 1) Lietuviai 
(A. Malinauskas, J. Kenton, L. 
Stempužis, E. Aleksejūnas) 45.1 
sek.; 2) Latviai 50.9 sek.

MOTERŲ KLASĖJ
60 m: 1) G. Draudvilaitė (A)

8.3 sek. 2) E. Giedraitytė (Ž)
8.4 sek.

100 m: 1) G. Draudvilaitė (A)
13.2 sek. (užbėgime 12.9 sek.); 2) 
R. Cyvaitė (Ž) 13.6 sek. (Užb.
13.4 sek.).
200 m: # 1) G. Draudvilaitė(A)
27.9 sek.; ir 2) R. Cyvaitė (Ž). 
*400 m: # 1) Cyvaitė (Ž) 1:04.5 
min.; 2) G. Draudvilaitė (A) 
1:09.2 min.

80 m kliūtinis: 1) E. Giedraity
tė (Ž. 14,2 sek; 2) Draudvilaitė 
(A) 1:09.2 min.

J tolį: 1) E. Giedraitytė (Ž) 
14- 11.5“ (4.56 m );2) R. Cyvai
tė (Ž) 14*-6.75" (4.44 m.).

* J aukštį: # 1) R. Petronytė 
(A) 4*- 11,5 ” (1.51 m.); 2) I. Bu 
belytė (A) 4* - 6” (1.37 m).

Rutulys (4 kg): 1) J. Staškū- 
naitė (Ž) 28’- 6” (8.69 m); 2)
M. Pastenieks (La) 27’- 2”.

Diskas: 1) M. Pastenieks (La) 
83‘- 5,5” (25.44 m ); 2) I. Simana 
vičiūtė (A) 81’-6,5” (24.85 m);

Mietis: 1) M. Pastenieks (La) 
86‘- 10,5 ” (26.48 m); 2) M. Au- 
senbacha (La) 8O‘-6,5” (24.55 
m); 3) K. Jankutė (Ž) 80’- 1” 
(24.41 m).

4x 100 m estafetė: 1) Žaibas 
(J. LaVerdiere, E. Giedraitytė, R. 
Cyvaitė, E. Vaivadaitė) 54.7 sek.; 
2) Aušra 54.9 sek.

JAUNIU A KLASĖ (16-18)
100 m: 1) L. Stempužis (Ž)

11.5 sek.; 2)A. Nakročius (A)
12.4 sek.

200 m: 1)A. Nakrošius (A)
25.2 sek.; 2) R. Kuzmickas (A)
25.5 sek.

400 m: Q V. Juzėnas £AX 5S

Vasaros atostogų metu Chicagos klubo ‘‘Lituanica” futbolo komanda 
dalyvavo trijuose turnyruose. Iš k.: komandos kapitonai Mike McClus- 
key ir Julius Ringus su laimėtomis statulomis ir komandos puolimo pa
žiba Antanas Parulis iš Anglijos.

1 sek.; 2) A. Nakrošius (A) 57.4 
sek.

800 m: 1) V. Juzėnas (A) 2: 
09.8 min.; 2) R. Staškus (Ž) 
2:12.8 min.

1500 m: 1) V. Juzėnas (A) 4:24 
5 min.; 2) 2) R. Sabaliauskas (Ž) 
4:46.3 min.

J tolį: 1) A. Nakrošius (A) 
19*-0” (5.79 m); 2) R. Saba
liauskas (Ž) 18*-4.5“ (5.60 m).

Į aukštį: I) L. Stempužis (Ž) 
5*- 10” (1.78 m); 2) K. Tamo
šiūnas (A) 5*-2” (1.575 m).

Trišuolis: 1) R. Kuzmickas (A) 
38*- 1,5 ” (11.62 m); 2) A. Na
krošius (A) 36* - 3“ (11.06 m).

Rutulys (12 lb.): 1) Š. Stem
pužis (Ž) 45’ 3,25 ” (13.80 m); 
2) B. Kazėnas 37*-3.5“ (llm).

Diskas (H.S.) : 1) Š. Stempu
žis (Ž) 112* -0,5” (34.15 m); 2) 
P. Tomass (La) 104*-2.5“ (31m).

Ietis (moterų): 1) K. Giedrai
tis (Ž) 150‘- 5,5” (45.86 m); 2) 
S. Stempužis (Ž) 148‘- 0,5”.

4x 100 m estafetė: 1)Toronto 
Aušra 51.1 sek.

Chicagos Rietuvių Golfo 
Klubo veikla

— ŠALFAS sąjungos pirmeny
bės ir tarpmiestinės varžybos 
šiais metais yra rengiamos rug
pjūčio 30 ir 31d.

Varžybas praveda ČIG klubas 
Cog Hill Country Club laukuo
se.

Pirmą dieną bus vykdomos in
dividualinės varžybos vyrų ir jau
nių klasėse.

Ateinančią dieną įvyks tarp
miestinis susitikimas.

Numatoma, kad varžybose da
lyvaus Clevelando, Chicagos, De
troito ir Toronto žaidėjai.

— Mūsų žymus visuomenin
kas, o ibe to ir ČIG klubo narys 
Ant. Rudis yra paskyręs sąjun
gos pirmenybių — jaunių klasės 
laimėtojui pereinamąją taurę.
Gi adv. Gh. Kai, uoliai talkinin
kavęs teisiniais patarimais Klu
bo kūrimosi stadijoje, yra pasky
ręs 100 dol. auką pirmenybių var
žovams.

— Sekmadienio vakare Shar- 
kos East restorane yra rengiama 
varžybų dalyviams bendra vaka
rienė, kurios metu bus pristatyti 
laimėtojai ir įteiktos dovanos.

— Klubo vasaros pievelių žai
dimai jau artėja prie galo ir ne
trukus paaiškės paskirų grupių 
laimėtojai, kurie toliau turės var
žytis dėl 1 vietos. Pastarieji žaidi
mai bus pravesti vieno minuso 
sistema. Pievelių žaidimų daly
viai šiais metais buvo suskirsty
ti į 7 grupes. Varžybose dalyvau
ja 62 klubo nariai.

— Šiuo metu Chicagos Golfo 
klubo narių tarpe yra platinami 
golfo sviedinukai su klubo em
blema ir įrašais. Manoma šiuos 
sviedinukus taip pat naudoti kaip 
dovanas sekančių klubo varžybų 
dalyviams.

—Šiais metais ČLG klubo ri
bose įvyks 6 varžybos.

Kiekvieno susitikimo laimėto

i

KEPA ĮVAIRIŲ

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 VVest 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434
RŪSIŲ KEPINIUS

Priima tortų Ir kitą gaminią užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogur«’ii 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

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

jai yra išvedami “low gross” ir 
“low net” klasėse.

Tiek vienos, tiek kitos grupės 
pirmųjų dešimties vietų laimėto
jams bus duodami taškai, prade- 
dadant 10 taškų už I vietą ir bai
giant 1 tašku už 10 -tą vietą.

Narys, surinkęs didžiausią taš
kų skaičių ČLGK ribose rengia
mose varžybose, bus laikomas 19- 
69 metų geriausiu klubo golfi- 
ninku. J.B.

Plaukymo pirmenybės 
atidėtos

1969 m. Š. Amerikos pabaltie
čių ir lietuvių plaukymo pirme
nybės, turėjusios įvykti 1969 m. 
liepos 26-27 d. Clevelande, dėl ne 
patogaus supuolimo su kitomis 
plaukymo varžybomis Kanadoje 
ir JAV -se, yra atidėtos į sekma
dienį, rugpiūčio 31 d., taip pat 
Clevelande.

Pirmenybių programa ta pati, 
kaip ir anksčiau buvo skelbta.

Varžybos vyks toje pačioje vie
toje, būtent - CASE-WESTERN

RESERVE Universiteto “Don 
neil” baseine, 10900 Euclid Avė., 
Cleveland, Ohio.

Varžybos šį kartą vyks tik 
vieną dieną, per dvi sesijas: pir
moji sesija nuo 10:00 AM iki 
12:00 AM, antroji — nuo 5:00 
PM iki 7:00 PM.

Primename, kad Š. Amerikos 
lietuvių pirmenybės bus išvestos 
iš pabaltiečių, pirmenybių, at
skirų rungčių visai nevykdant.

Primename, kad varžybos vyks 
vyrų, moterų, jauniu A (15-17 
m.), jaunių ir mergaičių B (13- 
14 m.) ir jaunių ir mergaičių C 
žemiau 13 m) klasėse.

Š. A. Lietuvių Lauko Teniso Pir
menybės

1969 m. Š. Amerikos Lietuvių 
Lauko Teniso Pirmenybės įvyks 
1969 m. rugpiūčio 30-31 d. Chi
cagoje. ŠALFASS-gos centro val
dybos ir lauko teniso komiteto 
pavedimu varžybas rengia Chi
cagos Lietuvių teniso klubas.

Programa: a) Vyrų vienetas; 
b) Moterų vienetas; c) Vyrų dve
jetas; d) Jaunių (žemiau 19 m.) 
vienetas; e) Jaunių dvejetas; f) 
Jaunučių (žemiau 15 m.) viene
tas.

Pirmenybėse gali dalyvauti 
kiekvienas lietuvis žaidėjas, atli
kęs metinę .ŠALFASS-gos nario 
registraciją 1969 m. Iki šiol ne- 
atlikusieji galės tai padaryti vyk
dydami registraciją pirmenybėms.

Dalyvių registracija atliekama 
per klubus ar paskirai iki š.m. 
rugpiūčio 23 d., šiuo adresu: Mr. 
V. Grybauskas, 4144 So. Maple- 
wood Avė., Chicagos, III. 60632 
Telefonas: (312)-847-1729.

Smulkios informacijos išsiunti
nėjamos sporto klubams. Paski
ri tenisistai ir ŠALFASS-gai nepri 
klausančios grupės dėl informa
cijų prašomos kreiptis į V. Gry
bauską ar į artimiausią sporto 
klubą.

Varžybų vieta ir tvarkaraštis 
bus paskelbta vėliau.

ŠALFASS-gos Centro valdyba
TENISININKŲ DĖMESIUI
Chicagos Lietuvių lauko teniso 

turnyras įvyks rugpiūčio 30-31 
dienomis (šeštadienį ir sekma
dienį).

Vieta — Marąuette Parko te
niso aikštės.

Laikas — 11 vai. lyte. Regis
tracija bus vykdoma vietoje, pu
sę valandos prieš varžybų pra
džią.

Kviečiami visi lietuviai lauko 
tenisininkai turnyre dalyvauti.
Žinios iš Lituanicos štabo
— Lietuvių futbolo pirmeny

bės įvyks š.m. rugpiūčio mėn. 31 
d. Chicagoje. Rungtyniaus New 
York Atletas prieš Lituanicą. So
fijos Bartkus radijo valandėlės 
vedėjai, Aldona ir Feliksas Dau- 
kai, pirmą vietą laimėjusiai ko
mandai paskyrė vienkartinę tau
rę. Gi Jonas Stankūnas, Mar
ąuette Lounge savininkas, 65- 
55 S. Kedzie Avė, antros vietos 
laimėtojui paskyrė gražią statulą, 

statulą.
— Rudens rato Chicagos fut

bolo pirmenybės prasidės šį sek
madienį, rugpiūčio mėn. 24 d. 
Lituanica žais prieš Maccabees

(Nulkelta j 7 pusi.)

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.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West OSrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. SeStad Ienials 10—1 vai. Trečia 
dieni nedaryta. Ligoniai priimami su 
sltarus.

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

Rezld. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA rR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 6-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstą ir šlapumo taką chirurgija 

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 03rd Street 
Kampas 6 S-čios lr California 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

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

= l'U»< L1THLAV1AN «OBU)-WIDK DAILY
= 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. L(J«llow 5-9500

= m-ond ciass Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily. 
= r-xcept Sundays. days after Christmas and Easter by the Lithuanian

Catholic Press Society

E Subscription. $17.00 per yr. in Cook County, Illinois, $15.00 per 
year outside Cook County, $18.00 foreign countries 

Metams >/2 metų 3 mėn. i 
$17.00 9.00 5.00
$15.00 8.00 4.50
$18.00 9.50 5.50

Prenumerata: 
eook couiiiy. iUtnois 
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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□r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBfi — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
0449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarlma

- Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr motmi Ilgos 
Glnekologinfi Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad.. ketvirt. lr penkt 
nuo 12 lkl 3 vai ir nuo B lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Behdra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. tr 6 
lkl 8 vai. Trečlad lr šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REUanee 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

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

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—-8 vai. Ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečladleniua. 
šeštadieniais 12 tkl 4 popiet

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTEREH PHYSICAL
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chicago, DI. 
Dlathermy — Ultrasound — 

Massage 
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 

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7150 South VVestern Avenue 

Plrmad.. antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. tr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
n vai. ryto Ik, 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1108 
__________ Rez. tel. 239-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiao ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVeet 63n1 Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vai., 
antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 

PrilmlnšJa tik susitarus.

men.
2.00
1.75
2.25

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opi.
S424 W. OSrd St., OR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800: Namų 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ,r 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. U 
šeštad 8 v. r. Iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel, 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

 (By appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Kabineto tel. 087-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal sualtai-ima

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

Ofiso tel. REUanee 6-4410 
Rez. GRovelilU] 0-0017 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai. 
lkl 2 vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 ▼. vak.; 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
tr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirnrgija 
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. tr trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3098

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

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

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Prtlmlnčja ligonius tik susltarua 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Tel PROospect 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
* GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albauy Avenne
Vai.: pirm., antrd., kotv. 6—8 vai. 
vak.. penkt. ir šeštad. 2—4 popįet 

ir laiitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 0-0440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 7 Ist Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarlma

Ofiso tel. 707-2(41 Namų 030-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1.4 
ir 0-8 v. v„ ketvirt. 0-8 y, vakarą, 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet.



Nusikaltimų banga ir

PASIMETĘS JAV JAUNIMAS
RUSŲ TAIKOS OFENZYVA

Taikos balandžiai ir rožės

DAUGIAU NEI PAMOKAS

Viešiems reikia rūpintis lietuvišku vaikų auklėjimu

Galime pasidžiaugti, kad
JAV-se yra gražaus jaunimo
— su principais, su ryžtu siek
ti mokslo ir būti naudingais 
savo profesijoje. Tačiau, iš ki
tos pusės negalime paneigti, 
kad yra ir gausiai pasimetusio 
jaunimo, ir apie tokius vis kas 
kart daugiau girdėti. Prisimin
kime porą pavyzdžių.

Prieš keletą dienų Lynn- 
fielde, Mass., buvo keistos lai- 
dbtuvė-s. Vadinamo Bostono 
Hunų motociklistų klubo na
riai laidojo nušautą savo bu
vusį klubo prezidentą George 
Mayo, 21 m. amžiaus. Susirin
ko būrys tų ilgaplaukių barzdo 
čių su alaus kenukais ranko
se, išgėrė “tostą” velionio “gar 
bei”, paskiau tais alaus kenu
kais apmetė jo karstą ir apsi- 
preže paliko laidotuvių vietą. 
Kažkaip tą įvykį norisi aiškin
ti, jog atsiranda moderniųjų 
hunų, kuriems jau nieko šven
to nebelieka, kurie nebeįsten
gia parodyti reikiamos rimties 
net prie lavono.

*
Arba vėl prisimena praėju

sio savaitgalio įvykiai White 
Lake, N. Y., kur į modernios 
muzikos festivalį sugužėjo a- 
pie 400,000 žmonių, daugiau
sia to ultra modernaus jauni
mo. Jie nebegalėjo sutilpti į 
festivalio organizatoriaus 600 
akrų žemės plotą. Trys jau
nuoliai mirė. Yra pamatuotas 
įtarimas, kad bent du iš jų mi
rė paveikti narkotikų — che
mikalų. Dėl baisios spūsties 
gydytojai kitaip negalėjo at
skubėti, kaip helikopteriu. Ta
me susibūrime gimė du kūdi
kiai, liudijantieji, kad jų lau
kiančios jaunos motinos netu
rėjo nei tiek proto, kad nerei
kia tokioje padėtyje bruktis į 
šitokių minių gausybę. Eilė 
jaunuolių buvo rasti kritiško
je padėtyje dėl pergausaus nau 
dojimo narkotinių chemikalų. 
Apskritai, jaunimas užsilaikė 
gana ramiai, bet vis dėlto bu
vo areštuota 77, daugumoje 
narkotikų naudotojai. Rasta 
mariiuanos hašišo. LSD, ko
kaino ir kitų narkotikų. To
kioms minioms susigrūdus, bu
vo sumintos purvo “marios” 
ir taip vienam jaunuoliui pur
ve nakvojant miegamajame 
maiše, ūkininkas jį traktoriu
mi sutraiškė.

*
Skaitai apie tai ir ima su

sirūpinimas, kad daugelis jau
nuolių blaškosi be tikslo ir be 
prasmės. Prabangus Amerikos 
gyvenimas jų vartojimui at
nešė automobilius, nemažai ir 
dolerių, o jie pasimetę, visai 
nesūvokią gyvenimo prasmės. 
Ar nuostabu tad, jog, FBI di
rektoriaus Hooverio praneši
mu, metų bėgyje didžiųjų nu
sikaltimų skaičius JAV-se pa
didėjo 17 procentų, ir tai tik 
vienerių metų laiku (1968 m., 
palyginus su 1967). Net 4.500. 
000 didžiųjų nusikaltimų 1968 
m. buvo papildyta JAV-se. Iš 
jų daugiau kai pusė milijono 
sudarė žmogžudystės, prievar
tavimai, plėšimai, nekaltų žmo
nių užpuolimai.

*
Reikšminga, kad sykiu su :

Dievo, religijos išvedimu iš mo 
kyklinio auklėjimo taip mil
žiniškais šuoliais didėja kri
minaliniai nusikaltimai. Aiš
ku, kad tam yra daug ir įvai
rių priežasčių, bet be kitų da
lykų, čia turi reikšmės ir tas 
faktas, kad jaunimas nebeturi 
įsisavinęs moralinio kodekso, 
gero elgesio dėsnių, kurie bū
davo priimami kartu su religi
ja primant Dešimtį Dievo įsa
kymų. Dabar valdinėse mokyk 
lose bandoma bendru susita
rimu nustatyti elgesio taisyk
les, bet jos neturi sankcijų ir 
jaunimas lengvai pats tai at
meta, kas jų pačių balsais bu
vo priimta. Belieka tik polici
nis sudrausminimas, bet jis 
niekad nebus pilnas ir sėkmin 
gas, jeigu susidrausminimo 
principu nebus pačioje priau
gančių žmonių širdyje.

*

Dėl to, artėjant mokslo me
tams, svarbu visiems tėvams 
prisiminti, kad savo vaikus 
kiek galint nukreiptų į priva
čias mokyklas, kur daugiau 
rūpinamasi auklėiimu, kur auk 
Įėjimas turi religinius pagrin
dus ir kur renkasi jaunuoliai 
daugiau iš religine pasaulėžiū
ra persunktų šeimų ir tuo bū
du pačiose mokyklose susida
ro dvasiniams polėkiams palar. 
kesnė atmosfera.

Nau jai šiemet iš spaudos iš
ėjusiame Fr. Boeckle ir Th. 
Beemer redaguotame veikale 
“Dilemmas of Tomorro,w’s 
World”, apsprendžiant įvai
rias aktualias moralines pro
blemas, apie religinį auklėjimą 
katalikų universitetuose sako
ma: “Mes tvirtai tikime, kad 
mūsų humanizmas, atsisklei- 
džiąs į transcendencini Dievą, 
kuris apsireiškė per Kristų, y- 
ra pilnesnis humanizmas ir dėl 
to tvirtesnis... Katalikų uni
versitetai, visai nebandydami 
būti studentų policininkais ar 
sargais, studentams, drauge su 
moksliniu lavinimusi, perteikia 
ir moralinius idealus... Jokiu 
būdu nesistengdamas savintis 
monopolio, katalikų universi
tetas ima įkvėpimą iš idealo, 
kuris palaiko absoliučią pagar 
bą žmogaus asmeniui. Nebūtų 
sunku išvardyti atsitikimus, 
kada katalikų doktrina sto
vėjo viena, begindama neatski
riamas asmens teises”.

Šias tiesas minėtame leidi
nyje skelbia buvęs Šveicarijos 
Friburgo univ. filos. profeso
rius, belgas dr. N. t ,uyten. 
Mokslo metų išvakarėse gali
me ir užbaigti jo skelbiama 
mintimi apie auklėjimo siekius 
ir kelius: “Kuo geriau mums 
pasiseks sukurti žmoniškesnį 
pasaulį, tuo labiau tai bus at
viras pasaulis ir tuo labiau 
mums bus reikalingi žmonės 
su atviromis mintimis ir pla
čiais horizontais. Katalikų u- 
niversitetai — kadangi jie sa
vo prigimtimi žadina žmogų 
transcendencijai (atseit — re
ligijai) ir pilnam humanišku
mui — yra ypatingai tinka
mi savo teorija ir praktika 
skiepyti tą minties atvirumą 
avo nariuose”. J. Pr.

Nuo to laiko, kai pereitais me
tais prie Ussurio upės pasigirdo 
pirmieji šūviai, o paskutinieji 
tik labai neseniai nuaidėjo Sin- 
kiango provincijoje, Sovietai vyk
do labai plačią taikos ofenzyvą 
savo buvusių priešų tarpe.

Didžiausias taikinys, žinoma, 
teko JAV-bėms. Sovietinė spau
da vis rečiau ir ne taip smarkiai 
puola Ameriką, vengia staigių ir 
nestaigių ėjimų, kurie atneštų 
nesmagumų ar rūpesčių. Jau ilges
nis laiko tarpas, kai Amerikos ne- 
bespaudžia Berlyno problemomis. 
Beveik negirdomis rusų buvo su
tiktas prezidento R. Nixono vizi
tas Rumunijoje. Galima drąsiai 
teigti, jeigu rusai nebūtų turėję 
konfliktų su kiniečiais, R. Nixo- 
nas į Rumuniją nebūtų nuvažia
vęs. Sovietai stengiasi ir įvairiais 
kitais būdais Ameriką lenkti, ro
dydami savo baltus dantis. Kiek 
JAV jais tiki, jau kitas klausi
mas.

Keičia nusistatymą vokiečių 
atžvilgiu

Antrasis šviesus taikos balan
dis buvo rusų paleistas Vakarų 
Vokietijos link. Niekam nėra pas
laptis, kad Sovietų Rusija nemė
go Bonnos ir Vak. Vokietiją jų 
spauda, radijas, televizija kone- 
veikdavo dar smarkiau kaip A- 
meriką. Vakarų Vokietija, pasak 
jų žodžių, tai “revanšistai, nau
jo pasaulinio karo kurstytojai, 
militaristai, apgavikai, hitlerinės 
politikos atgaivintojai ir kitoki 
niekšai”, su kuriais joks padorus 
žmogus ir valstybė reikalų ne
gali turėti.

Teigi vokiečiai labai nustebo, 
kai antrasis “taikos balandis” nu
sileido prie Reino ir kai vienas 
Sovietų ambasados emisaras at
sirado prie Hammerschmidt vilos 
vartų. Joje, kaip žinoma, gyvena 
Vak. Vokietijos prezidentas Gus
tavas Heinemannas. Vieno an
tradienio rytą jis šventė savo 70 
metų amžiaus sukaktį. Sovietai 
pirmieji pasveikino jį su nelauk
tomis dovanomis. Heinemannas 
gavo 50 tamsiai raudonos spal
vos rožių, kaviaro, vodkos ir Kry
mo vyno. Netrukus Heineman
nas gavo raštišką Nikalojaus 
Podgorno, Aukščiausios tarybos 
,pirmininko (prezidento), labai 
malonius sveikinimus su “geriau
siais linkėjimais”. Heinemannas, 
maloniai šypsodamasis, laikyda
mas sovietines rožes pozavo foto
grafams.

Tariamas rusų suminkštėjimas

Vokiečių spauda bediskutuo- 
dama iškelia ir daugiau faktų, iš 
kurių matyti tikras ar tariamas 
rusų “suminkštėjimas”. Konsta
tuoti Gromyko ir kitų užsienio

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENfi RASA
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—Sinjorita, jūs padarytumėt man didžiausią ma
lonumą, jei šį vakarą pasirodytumėt EI Cantabrico. Aš 
iš anksto užsakyčiau staliuką, tik, gaila, negaliu drauge 
vykti, nes turiu savo trupe pasirūpinti. Mūsų programa 
nėra labai ilga, po jos tuojau prie jūsų prisijungčiau. 
Tikrai nepasigailėtumėt! Restoranas labai gražus, aukš
tos klasės, kitaip mes ten nedalyvautumėm. Visais at
žvilgiais nepraloštumėt, aš garantuoju! — su užsidegi
mu siūlė jis.

—Ne, ačiū, aš negaliu jūsų trukdyti, — sumišo 
Auksė, nežinodama, kaip atsisakyti ir neatrodyti užgau
li, bet jis tik rankomis pamojo:

— Trukdyti? Bet aš būčiau laimingas! — sušuko 
jis. — Galėtumėm pašokti, jūs mėgstat šokti?

— Mėgstu, bet...
— Puiku! — neleido jis užbaigti. — O aš, nesigi

riant, esu geras šokėjas. Galėčiau jums net padainuoti... 
mėgstat muziką?

— Taip, bet...
— Galėčiau jums padainuoti ką tik norėtumėt, — 

jis vėl ją nutraukė.
— Ne, ponas Rossini, aš negaliu niekur šį vaka

rą eiti, — griežtai pasakė Auksė.
— Jūs su kuo susitarus? — jis lyg nenorėjo pati

kėti savo nesėkme.
— Ne, bet...

BRONIUS KVIKLYS

reikalų min. pareigūnų susitiki
mai su Vokietijos užsienio reika
lų ministerių W. Brandtu ir ki
tais. Išryškėjo ir rusų taikos ba
landžių tikslai: a) pramatomo ka
ro su kinais atvejb mažiausia pa
daryti saugiu europinį sparną, 
b) pagerinti apie save blogą nuo
monę, kuri susidarė po Čekoslo
vakijos; c) ruošiantis rimtoms 
deryboms su Amerika, padaryti 
viską, kad busimieji rusų — ame
rikiečių pasitarimai nebūtų ap
krauti Europietiškomis proble
momis.

Ir pačioje Maskvoje vokiečių 
diplomatai, o taip pat į Rusiją 
atvykstantieji vokiečių pirkliai, 
politikai, žurnalistai, organizaci
jų ir darbininkų atstovai pradėti 
rimčiau, atidžiau ir laisviau to
leruoti. Būta ir svarbesnių valsty
binių pasikalbėjimų, pasikeitimų 
nuomonėmis.

Visi šie vizitai bei pokalbiai 
labai nepatiko Rytų Vokietijos 
Walferio Ulbrichto vyriausybei.

Vokiečių viltys susijungti

Atrodo, kad Vakarų Vokieti
jos politikai nevengia susitikinė
ti ir šnekėtis su rusais. Jie yra 
šventai įsitikinę, kad Vokietijos 
sujungimo raktas slepiasi ne Wa- 
shingtone, Londone ar Paryžiu
je, bet tiktai Maskvoje. Kai kurie 
jų mano, kad už rusų - kinų ka
ro atveju vokiečių “tylėjimą”' jie 
galėtų gauti rusų sutikimą abiem 
Vokietijom sujungti. Vokietijos 
kancleris Kiesingeris ne viena 
proga yra pareiškęs, kad Vak. 
Vokietija pasirengusi kalbėtis su 
rusais.

Vokiečių liberalų partijos (F- 
DP) delegacijaMaskvoje buvo iš
kilmingai sutikta ir mandagiai

8l mm patrankų sviediniams Vietname sprogstant, JAV kariai saugo 
savo ausis, kad nuo trenksmo nesprogtų jų būgneliai.

priimta. Priėmė pats Kosyginas, 
turėjęs dviejų valandų pasikal
bėjimą, kuriame dalyvavo ir so
vietų parlamento pirmininkas 
Spiridonovas. Buvę kalbėta Eu
ropos saugumo problemomis, pa
liesti Vakarų ir Rytų Berlyno klau 
simai Tačiau Kosyginas buvęs 
šaltas ir pareiškęs, kad saugumo 
klausimų nereikią maišyti su 
Berlyno ar Vokietijos apjungimo 
problemomis. Vis dėlto jau minė
tas Spiridonovas vokiečiams li 
beralams buvęs toks malonus, 
kad delegacijos išvykimo dieną 
atsikėlęs anksti rytą ir tuojaus 
po 7 vai. buvęs aerodrome grįž
tančios vakarų delegacijos paly
dėti.

Tačiau rusų “taikos” pastan
gas temdo daugelis šešėlių. Bene 
didžiausias jų — metinė Čekoslo
vakijos sukaktis. Ir amerikiečiai, 
ir vokiečiai ir kitos tautos gerai 
žino, ką reiškia rusų rožės ar jų 
taikos balandžiai. Nesusidaro į- 
spūdžio, kad šiuo metu, kada 
Amerikos ir Vak. Vokietijos 
kraštų vadovybės yra gerose ran
kose, rusams pavyktų apgauti. 
Bet pasaulyje visko būna, taigi 
visada ir visur reikia budėti.

EVANGELIKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

ISbuttgajrte 40,000 tikinčiųjų da
lyvavo Vokietijos Evangelikų 
bažnytinio suvažiavimo užbaigi
mo iškilmėse, šio keturioliktojo 
Vokietijos Evangelikų suvažia
vimo tema buvo — Tautos 
trokšta teisingumo. Suvažiavi
mo dalyviai pasisakė už dides
nį įsipareigojimą socialinėje veik 
loję neturtingoms tautoms pa
gelbėti. Evangelikų suvažiavime 
dalyvavo Vakarų Vokietijos 
respublikos prezidentas Heine- 
mann’as, ministrų ir eilė Bun
destago atstovų.

— Ne? — neleido jis jai kalbėti. — Tai kodėl 
nenorit man šį vakarą paskirti? Jūs neužsigaukit, aš ne
noriu jūsų įžeisti, bet jūs esat svetimam mieste, o aš 
jį pažįstu, galėčiau jums tiek daug parodyti, ko viena 
moteris negali pamatyti. Jūs, jau nekalbant apie mane, 
tikrai įdomiai laiką praleistumėt! — ginčyjosi Rossini.

— Bet, ponas Rossini, mes gi visai nepažįstami! — 
pagaliau sušuko Auksė.

— Nepažįstami? Tai aš ir noriu susipažinti! — 
įtikinėjo jis. — Jūs manim dar vis nepasitikit, — liūd
nai jis pridėjo. — Gyvenimas toks trumpas, jūs greit 
išvažiuosit, kodėl mes negalim būti jau šiandien drau
gai? Tik draugai, daugiau nieko... Nebent jūs manęs ir 
kaip draugo negalite pakęsti? — jis atrodė juokingai 
nusivylęs, lyg skriaudžiamas vaikas.

—Ne, ponas Rossini, jūs labai malonus ir nors vis
kas buvo ne taip, kaip normaliai gyvenime vyksta, man 
buvo malonu su jumis pabendrauti, bet dabar laikas at
sisveikinti, — švelniai atsakė Auksė.

Jis tikrai atrodė nelaimingas:
— Nesakykit taip galutinai. Čia yra adresas, — 

parašė jis ant lapelio, — aš lauksiu ir, žinoma, tikė
siu, kad jūs atvyksite. Nieko nesakykit dabar, prašau, 
leiskit man laukti, — prašė jis dar kartą.

— Nepažadu! — nusišypsojo Auksė.
— Lauksiu! — nenusileido jis.
— Sudiev, ponas Rossini, — ištiesė ji jam ranką.
— Iki pasimatymo, sinjorita! — jis pasilenkė, pa

bučiavo jos ranką ir nuėjo.
Auksė stovėjo sumišusi. Iki šiol jai niekas rankos 

nebučiavo ir dabar ji tikrai pasijuto svetimam krašte, 
tarp svetimų žmonių ir svetimų papročių.

Ant gatvės jau stovėjo autobusas. Užsivilko suknelę, 
apsiavė batus ir nuėjo jo link.

Grįžtant į Romą kelias buvo pilnas automobilių,

JONAS JASAITIS

Vadovėlių ir kitų mokslui prie 
monių nupirkimas, mokesčiai už 
mokslą, vaikų apranga ir dau
gelis kitų reikalų, surištų su 
mokslo . metų pradžia, sudaro 
nemaža rūpesčio tėvams, turin
tiems mokyklinio amžiaus vai
kus. Tik klausimo vaikus į mo
kyklą leisti ar neleisti tėvams 
netenka spręsti. Jį išsprendžia 
gyvenimo reikalavimai, o jei to 
negana, įsikiša valdžios atsto
vai.

Lietuviškose šeštadieninėse 
mokyklose ir kai kuriose lietu
vių parapijų mokyklose atskiro 
mis pamokomis, nesunkiomis są 
lygomis lietuvių tėvų vaikai mo 
komi lietuvių kalbos, istorijos, 
geografijos ir visų kitų dalykų, 
įskaitant dainas ir tautinius šo
kius, kurie būtini tautinę sąmo
nę nepraradusių lietuvių tėvų 
vaikams. Tik ar ši mokslą vai
kams duoti, reikia apsispręsti 
patiems tėvams, be iššaukian
čių gyvenimo reikalavimų ar 
valdžios įsikišimo.

Daugiau gyvumo

Neginčytina, kad lietuviško
se mokyklose mokinių skaičius 
galėtų būti žymiai didesnis. Taip 
pat neginčytina, kad reikia nuo
latinio raginimo, skatinimo, nuo 
latinio priminimo, kad šeštadie
niais veikia lietuviškos mokyk
los ir kad tėvai savo vaikams 
sudarytų sąlygas jomis naudo
tis.

JAV Lietuvių bendruomenės 
švietimo tarybos paskelbtas va
jus sutelkti kiek galima daugiau 
vaikų į lietuviškas mokyklas y- 
ra priminimas ir artus pripa
žinimas, kad yra lietuvių tėvų, 
kurie savo vaikų į lietuvišką 
mokyklą neleidžia.

Priminimas neturėtų būti skai 
tomas įkyriu ar kišimusi ne į 
savo reika’ą, kaip neįkyrus yra 
priminimas mažiau vertingų da
lykų, pvz. iš anksto skelbiami 
raginimai remti savo vaikams 
umatytą mokslo instituciją ar 

taupyti pinigus senatvei.
Gyvenamoji aplinka, mūsų tau 

tiniam gyvenimui diktuoja ki
tokią kryptį, nei mes renkamės. 
Todėl mūsų pasirinkimą reikia 
išlaikyti nuolatiniame judėjime, 
taip pat priminti kalbomis ir 
raštais. Dažnai darome sau prie 
Raistą, kad per daug kalbame 
ir rašome, o per mažai darome. 
Šis priekaištas teisingas, kiek 
liečia kalbas ir raštus ne į temą, 
ne savo reikalais.

Apie mūsų tautos, gyvenan
čios vergijoje savo žemėje ar 
laisvėje svetimuose kraštuose, 
reikalus per mažai kalbame, ma 
žai diskutuojame ir dar mažiau

rašome. Pavyzdžiui kas metai, 
vasarai įpusėjus, skaitome ke
liaujančiųjų aprašymus apie jų 
lankytus kraštui. Bet iki šiol 
neatsirado nė vieno galinčio ke
liauti ir rašyti, kuris būtų ap
lankęs Pennsylvanijos ar net 
Illinois miestus ir miestelius, 
kur lietuviai gyveno savose ben
druomenėse, iškėlęs jų darbo 
ir kūrybos įnašą šiam kraštui, 
aprašęs jų paliktus akivaizdžius 
paminklus ir nušvietęs jų liki
mą.

Artėjant mokslo metų pra
džiai lietuviškų mokyklų reika
lai, jų lankymas, parama ir aps
kritai visi su lietuvišku švieti
mu rišami klausimai turėtų bū
ti keliami, gvildenami ir apta
riami spaudoje, susirinkimuose 
ir net vasaros stovyklose ar stu
dijų savaitėse. Tuo turėtų pa
sirūpinti vajaus skelbėjai.

Lietuviško švietimo klausimo 
nepadarius visuotinai gyvu var
gu galima tikėtis, kad tie tėvai, 
kurie vaikų į mokyklas nelei
do, juos pradėtų leisti. Paskelb
tas mokinių telkimo vajus teliks 
tik kvietimas be žymesnių lai
mėjimų. Todėl tapkime ragin
tojais ir skatintojais, kad kiek
vienas mokyklinio amžiaus lietu 
viukas mokytųsi ir lietuviškoje 
mokykloje.

Pirmoko amžių peržengusiems

Kvietimas ir skatinimas vai
kus leisti į lietuviškas mokyk
las taikomas ne tiek tiems tė
vams, kurių vaikai tokias mo
kyklas lanko arba kurie jau 
apsisprendė savo vaikus leisti, 
bet ypatingai tiems, kurie iki 
šiol mokyklinio amžiaus vaikų 
neleido arba nemano leisti šį 
rudenį mokyklą lankyti prade
dančius.

Pirmokui pradėti lankyti liė- 
tuvišką mokyklą nesunku. Čia 
jis patenka su savo amžiaus vai 
kais ir geresnis ar silpnesnis 
lietuvių kalbos mokėjimas vai
ką nepadaro skirtingu nuo ki
tų. Sunkiau lietuvišką mokyk
lą pradėti lankyti yra nelankiu
siam, bet jau pirmoko amžių 
peržengusiam. Šiuo atveiu į tal
ką turi ateiti pati mokykla.

Didesnės mokyklos, jei sąly
gos leidžia, turėtų atidaryti du 
parengiamuosius skyrius, į ku
riuos patektų vaikai silpniau mo 
ką lietuvių kalbą ir peržengu
sieji pirmoko amžių. Į šiuos sky 
rius vaikai būtų skiriami, deri
nant ne vien lietuvių kalbos mo
kėjimą, bet ir amžių. Tokių vai
kų reikia ieškoti ir jų tėvus įti
kinti, kad savo vaikams atida- 

(Nulkelta į 7 pusi.)

Henry Cabot Lodge (k,) amerikiečių delegacijos vadas Paryžiuje, 
aiškina spaudos atstovams, kad Š. Vietname ofenzyva pasitarimus ver
čia niekais. Dešinėje — Š. Vietname delegatas Mai Van Bo.

motociklų ir autobusų. Praleidę dieną gamtoje, visi sku
bėjo namo, buvo nekantrūs ir pikti. Juo arčiau miesto, 
juo didesnė spūstis.

Kai Auksė pasiekė savo kambarį, jautėsi pavargusi, 
išalkusi, o kūnas degė kaip žarija.

— Per daug saulės, — barė pati save ir, užkram- 
čiusi sausainių, kuriuos rado čemodane, išsimaudė ir 
atsigulė.

Blakstienos buvo sunkios, o akys lyg pribertos smė
lio. Jai atrodė, kad niekada jau nenorės pakilti iš lovos.

— Kas per nuotykis! prisiminė ji Rossinį. — Ire
na tikrai nenorės patikėti, kad man taip atsitiko, — 
mintys pradėjo pintis ir nė nepajuto kaip užmigo.

* * #
Nuo Pinčio kalno buvo matyti visa Roma: tarp ža

lių kupstų platūs, masyvūs namai ir bažnyčių bokštai. 
Žvilgsnį traukė bazilika, kurios apskritas kupolas spin
dėjo auksu, kaip saulė.

Auksas lauke ir viduje.
— Kiek turto čia sukrauta! — galvojo Auksė ste

bėdama ryte atbundantį miestą. — Ar tai iš meilės ar 
iš puikybės?

Šalia milžiniškų marmuro kolonų ir didingų stovy- 
lų, puošiančių bažnyčių, muziejų ir galerijų fasadus, 
žmonės atrodė maži ir nereikšmingi.

Sunku buvo įsivaizduoti, kad paprastų mirtingųjų 
rankos pastatė Emanuelio paminklą ir iškėlė obeliskus, 
remiančius dangų.

Ten kažkur buvo ir EI Cantabrico restoranas.
— Įdomu, ar Rossini vakar laukė? — pagalvojo 

Auksė, bet nesigailėjo nenuėjusi. — Jis per daug dina
miškas, kad tokia menka nesėkmė jį prislėgtų, — buvo
tikrą.

(Bus daugiau).
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LIETUVIU KOLEGIJA-OLIMPO UGNIS
J 25 Šv. Kazimiero kolegijos Romoje gyvenimo įlietus

PREL. LADAS TULABA

Šiomis dienomis pasiekė mus 
žinia, kad buvusieji kolegijos au
klėtiniai imasi iniciatyvos pami
nėti artėjančią 25 metų šios 
brangios mūsų lietuviškos įstai-

sunku anose mūsų pradžios gyve
nimo sąlygose, o vadovybei bu
vo sunku su jais, nes jie buvo 
pripratę prie gero ir savarankiš
ko gyvenimo. Juoba, kad pati va

gos įkūrimo ir veikimo sukaktį. I dovybė buvo parinkta iš jų pa
jau ketvirtis šimtmečio! Greitai 
tai visa prabėgo. Bet išgyventa 
daug: pasiekta ir laimėta, atrodo, 
daugiau negu buvo galima lauk
ti ir tikėtis.

Pats kolegijos įsteigimas ano
se sąlygose, kai buvom suvargę 
ir bedaliai pabėgėliai kai visas pa
saulis buvo nušiauštas tik ką pra
ėjusio baisaus karo, buvo tikrai 
didelis dalykas, — tikra Apvaiz
dos dovana. Bet kolegijos sufor
mavimas, jos išlaikymas, jai atei
ties užtikrinimas yra daug dides
nis dalykas, daug didesnė Dievo 
dovana.

Nūdien kolegija yra jau istori
nė realybė su savo sunkia, bet 
Dievo palaiminta praeitimi ir sa
vo ne be rūpesčių, bet tikrai švie
sia ir užtikrinta ateitim.

Šešėliai ir prošvaistės
Kai žvelgiam į praeitį, ji dar 

netolima. Tačiau labai turtinga 
įvykiais ir išgyvenimais. Tiek re
gėtų šviesių veidų. Tiek dar nę- 
užmirštų giedrių išgyvenimų! Ir 
tiek gausios Viešpaties palaimos! 
Bet šalia šių šviesių kolegijos gy
venimo puslapių yra ir tamsių la
pų. Šalia prietelių ir . rėmėjų pa
veikslų dar matyti ir tamsių še
šėlių. Šalia gausių laimėjimų dar 
gyvas yra ir skaudžių išgyvenimų 
atminimas. Šalia nuostabios Die
vo palaimos ryškiai pastebimi ir 
žmogiškieji silpnumai.

Kai dar daug metų praeis, kai 
laiko dulkės tamsumus ir šešėlius 
pridengs, kai užgęsusios širdys 
skausmo daugiau nejaus, pirmam 
ketvirtyje šimtmečio pasiektieji 
kolegijos laimėjimai tikrai atro
dys dideli.

Vien iš aukų, vien iš lietuviš
kų širdžių gerumo sukrautas di
delis turtas, sukurta maža lietu
viška salelė Amžinajam Mieste. 
Tačiau kolegijoje mes regime ne 
medžiaginę, bet dvasinę tvirtovę. 
Nuo pat pradžios rūpinomės ne 
tik duona, ne tik žemiška egzis
tencija, bet taip pat ir dvasinė
mis vertybėmis, jų kūrimu ir ug
dymu. Išauklėjome ir išleidome 
į darbą Kristaus vynuogynui ke- 
liasdešimts kunigų. Jie yra geri. 
Jais mes didžiuojamės. Jie yra ko
legijos garbė ir jai palaimos ne
šėjai.

Trys rūšys auklėtinių

Kolegijos auklėtiniai gali būti 
skirstomi į tris rūšis.

Klierikai atvyko iš įvairių kraš-

čių tarpo ir jiems todėl neimpo
navo. Atsirado kritikos, kuri pa
siekė toli ir kuri pasirodė ne
palanki. Ji ne padėjo, bet kenkė 
kolegijos gyvenimui ir progresui. 
Gink Dieve, nenoriu niekam as
meniškai daryti priekaištų. Ir ku
nigų — studentų tarpe buvo ir 
yra daug nuoširdžių kolegijos 
prietelių. O ir tie, kurie; kritika
vo, neabejotinai buvo geros vą- 
lios, bet skirtingos 'nuomonės dėl 
kolegijos gero ir ateities. Manau, 
kad nūdien visi, kurie objektyviai 
vertina pasiektus rezultatus, pri
pažįsta, kad vis dėlto daug pa-

prius santykius su apaštalų sos
tu ir po pasaulį išsisklaidžiusiais 
lietuviais.

Tai visa ne kurio nors vieno 
ąsmens, bet visos vadovybės nuo
pelnas. Visi lygiai dirbome, ly
giai aukojomės. Su mažomis išim
timis kolegijos vadovybė savo 
darbe ir siekimuose buvo vienos 
širdies ir vienos minties. Ir šitai, 
manau, yra didžiausia Dievo su
teikta mums dovana.

Dvidešimt penkeri metai įstai
gos gyvenime yra jau gražus lai
kas, bet, istoriškai žiūrint, yra 
tai tik pati pradžia. Kolegijos lau 
kia ne dešimtmečiai, bet šimt
mečiai.

Žvelgiant į ateitį
Kokios perspektyvos ir kokie už- 

šiniojimai žvelgiant į kolegijos 
ateitį?

Praeitis ir dabartis leidžia tu
rėti šviesių vilčių ateičiai. Graži 
pradžia padaryta. Stiprūs pagrin
dai padėti. Sunkiausios kliūtys 
nugalėtos. Ateičiai telieka tik iš
saugoti tai, kas laimėta tik to
bulinti tai, kas sukurta ir pada
ryta. Tai nereiškia, kad kolegi
ja ateityje neteiks rūpesčių ir ne
sudarys sunkumų. Jų bus visada.

Pirmasis rūpestis, žvelgiant į a- 
teitį, yra — kas bus po mūsų? 
Kas mus pakeis? Kas tęs mūsų 
darbą? Apie šitai galvojame jau 
nė nuo dabar. Kolegija per daug 
mums kainavo, kad nesirūpintu
me, kas jai toliau vadovaus. Tie
sa, viskuo pasirūpina Dievas. Bet 
Jis1‘liepė: “Prašykite, ir gausite; 
belskite'ir bus jums atidaryta” 
(Mį 7,7). Prašykime taigi visi, 
kad Dievas parinktų ir duotų ko
legijai pačią geriausią ir verčiau
sią vadovybę.

Antras rūpestis yra ekonominis. 
Kolegijos išlaikymas daug kai
nuoją. Kasmet reikia kelių dešim-

'čių, tūkstančių dolerių. Dalį pa-
siekta. Aišku, kad galėjo būti ir jamų duoda svečių namai. Bet
kitaip kai kas padaryta. Kiekvie 
nas gali turėti savo nuomonę. 
Bet faktai lieka faktais. O jie liu
dija, kad Dievas mūsų kolegiją 
gausiai laimino, nepaisant, kaip 
silpni ir menki buvo tie, per ku
riuos jis savo palaimą teikė.

Be lietuvių kunigų, kolegija vi
są laiką priglaudė ir nelietuvių, 
kurie siekė aukštesnio mokslo po
piežiškuose Romos universitetuo
se. Kunigų studentų skaičius pa
didėjo ypač tada, kai įsigijome 
svečiams namus “Vilią Lituania”. 
Vyresniųjų prašomi pirmoje eilė
je priėmėme Pietų Amerikos ku
nigus: iš Brazilijos, Kubos, Pe
ru, Kolumbijos, Venecuelos ir 
Meksikos. Pastaraisiais metais tu
rėjome nemaža italų, du ispanus, 
vieną vokietį ir vieną amerikietį. 
Šiuo būdu kolegija pasitarnauja ir 
visuotinei Bažnyčiai, taip pat mū
sų tautai, kuriai laimime per ku
nigus studentus simpatijų ir nau
jų draugų.

Be klierikų ir kunigų, kolegija 
priglaudė ir vieną kitą svečią stu-rsnertKa, alvyav d .§ Heči fie tQ «Vi.

tų. Jų issiauklejimas, mokslinis ]Ia T Jti_Sa„ kasmet turf dauge.
ir dvasinis pasirengimas buvo į 
vairus, įvairus taip pat ir amžius. 
Nelengva buvo juos sujungti į 
vieną kolegijos šeimą. Sunku bu
vo juos mokyti ir auklėti, tiek 
dėl jų asmeniško įvairumo, tiek 
dęl medžiaginių trūkumų, kū
nuose buvo kolegija. O betgi juos 
išleidome gerais kunigais. Jei an
ksčiau kai kurie iš jų skundėsi 
ir reiškė nepasitenkinimą, tai, 
laikui bėgant, didelė dauguma jų 
objektyviai pripažįsta ir tiesiogi
niai ar netiesioginiai reiškia ir ro
do kolegijai dėkingumą.

Nemažas skaičius kunigų atvy
ko pačioje kolegijos kūrimosi pra
džioje. Jie atvyko iš Vokietijos, 
kur buvo atsiradę karo eigoje. Be
veik visi buvo jau su kunigiš
ko gyvenimo patyrimu. Kai ku
rie buvę profesoriai. Kiti — ka
pelionai ar vikarai. Jiems buvo

11a Lituania 
lį svečių turistų. Džiaugiamės, 
kad dauguma lietuvių, kurie lan
kosi Romoje, apsistoja mūsų sve
čių namuose. Tokiu būdu “Vil
ią Lituania" vis labiau ir labiau 
tampa lietuvišku židiniu. Turi
me daug ir ne lietuvių svečių. 
Jie turi progą pažinti lietuvius ir 
Lietuvą, o kolegija turi šiek tiek 
pajamų savo egzistencijai užsitik
rinti.

Kolegijos laimėjimai

PIRMOJI DIENA JAUNIMO 

STOVYKLOJE
A. ZAPARACKAS Ir 

A. SAULAITIS

Ką galima pasakyti keliais 
žodžiais prie vėliavos, Anglijos 
ir Vokietijos lietuvių skautų ir

tis. Bematant ir sikanūs pietūs, 
po jų — poilsis, ypač mudviem, 
naktį visai nemiegojusiems:

skaučių keliamos ? Ta pati lie- kambaryje Lietuvių Sodybos pa

to neužtenka bent šiuo metu. Ko 
legijos namas yra reikalingas pa
taisymų, atnaujinimo, pagerini
mų. Kolegijos vadovybė turėtų 
būti bent šiek tiek apmokama. 
Reikalinga taigi pagalbos, aukų. 
Iki šiol lietuviškos širdys kole
gijai buvo tikrai dosnios. Kuni
gai ir pasauliečiai stambiomis ar 
mažomis aukomis paremia mus. 
Ir šiomis dienomis noriu pami
nėti tik vieną iš daugelio. Ko
legiją stambesne auka sušelpė ži
nomas Chicagos lietuvių veikė
jas Dan Kuraitis. Baimė tačiau 
ima, kad ateityje iš naujosios lie
tuvių kartos kolegiją mažiau ge
raširdiškumo patirs. Simptomin- 
ga yra, kad ir žinomasis 'milijo
ninis Lietuvių fondas, nors jau 
dešimtimis tūkstančių dolerių da 
liną, į kolegiją neatkreipė jokio

tuviška uniforma, kalba, šypse
nos, papuošimai, ženklai. Sku
bėjome iškrauti savo kuprines, 
pilnas sveikinimų: iš 400 skau
tų ir skaučių, stovyklavusių sto
vykloje Rakas — iš Aušros Var 
tų, Kernavės, Lituanikos tun
tų; iš moksleivių ir jaunučių a- 
teitininkų stovyklų Dainavoje, 
viso apie 250 lietuvių jaunimo; 
iš mergaičių stovyklos Putname 
— apie 100. Aišku, ir iš įstaigų 
bei pareigūnų — Pasaulio lie
tuvių bendruomenės, Lietuvių 
skautų sąjungos, Brolijos. Ieš
kai žodžių, kurie tikrai išreikštų 
tai, ką lietuvis išeivijoje turi 
pajusti, ypatingai jaunas, im
lus asmuo: pasaulyje pasklidę 
lietuviai sudaro vieningą bend- 

^menę, gražią šeimą.
Po rytinių iškilmių, sekmadie 

ninės Mišios — kartu su kun. 
šarka, šiaurės. Vokietijos lietu
vių kapelionu,.-sudėtinės, tai y- 
ra, koncelebruotos,. Išdaliname 
ir mažuosius paveikslėlius, sto
vyklinėms primicijoms atminti.

Prie pusryčių stalo, žemėje 
iškasto ir vyčių-bei kitais lietu
viškais ženklai?) pąpųošto, pa
aiškėja ir vienų labai svarbi to
kios stovyklos ypatybė: bendra 
abiejų kraštų jaunimo kalba y- 
ra lietuvių kalba. Pirmoji sto
vyklos diena, po ilgos kelionės 
minėtais Anglijos keliais, o to 
šimto stovyklautojų nuotaika 
nepaprastai smagi. Paaiškėja ir 
skautų bei skaučių lietuviškas 
darbštumas: bematant sukyla 
vartai, tvorelės, papuošimai, pa
prasti įrengimai — šiukšlių krep 
šeliai, batams bei drabužiams 
džiovinti rėmeliai. Skautų pasto- 
vyklė — Sodyba, skaučių — Lie 
tuva Tėvynė, pagal stovyklavie
tės pavadinimą 'Lietuvių So
dyba”, kurios dalis skirta kaip 
tik jaunimo stovyklai — mažas 
pastatėlis — sandėlis (tikimasi 
ir didesnį pastatyti), pievos, miš 
kelis, vieta vėliavoms, laužui, 
žaidimams.

Šiuos žodžius rašo vienas mu
dviejų, bet dažnai pasitariame, 
kokie bendri įspūdžiai. Kaip tik 
vienas šių yra — nepaprastai 
ramus darbštumas ir gyvas or
ganizuotumas :' sumanūs vado-

state, buvusiuose rūmuose.
Stovyklai vadovauja s. Jaras 

Alkis, 1968 metais dalyvavęs 
PLB seime, su humoru ir ramiai 
vadovaudamas visai stovyklai.

Skautėms vadovauja s. Gil- 
ma Zinkienė, skautams — š, 
Zinkus. Savo du svečius rūpes
tingai prižiūri s. Juozas Mąslaus 
kas, dabartinis Anglijos rajono 
vadas, o yra ir iš Vasario 16 
gimnazijos atvykęs mokytojas 
ir skautų vadovas s. Veršelis, 
kartu atsivežęs 36 Vokietijoje 
gyvenančius lietuvius skautus 
ir skautes, jau savaitę Anglijoje 
lietuvių tarpe pagyvenusius (ma 
tėme ir Derby miesto laikrašty 
je nuotrauką).

Stovykloje esame ir dalyviai 
ir

Liet. Fronto bičiulių stovykloje kiekvieną rytą buvo pakeliamos ir va
kare nuleidžiamos vėliavos. Nuotr. J. Urbono

tikrai sumaniais ir puikiais va
dovais. Prieš akis dar kelios 
stovykloje dienos, pilnos lietuvis 
kųjų įspūdžių.

TIKĖTI AR NETIKĖTI?
. Vienas žymus Britanijos ika 
riškis, kurio vardas yra B. H. 
Liddel - Hart, išgirdęs, kad pa
gal madas trumpi sijoniukai ir 
toliau pasiliks, pasakė: “Praei
tis parodžiusi, kad trumpi sijo
niukai ir tiesios linijos visados

Berniukai ir mergaitės, ar tai 
tiesa ar ne?

Beje, Anglijoje ir vyrai iki 
1574 metų po Kr. nešiojo sijo
nus, ką škotai ir šiandien dar 
daro per paradas.

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

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

dėmesio. Dieve duok kad mūsų vaį didelės įtampos įjungia
baiminimasis pasirodytų nepa 
grįstas. Dieve duok, kad jaunoji 
lietuviškoji karta būtų kolegijai 
tiek artima ir geraširdiška, kiek 
ir senoji.

Didelis rūpestis — pašaukimai
Trečias rūpestis yra pašauki

mų klausimas. Kolegija yra pa
šaukta rengti apaštalus Lietu
vai. Kokia Lietuvoje Bažnyčios 
padėtis, visiems yra žinoma. Ne 
taip seniai mus pasiekė jaudinan
čios žinios- iš Lietuvos. Idealistai 
kunigai, matydami, kad miršta 
keturis penkis kartus daugiau ku
nigų, negu yra įšventinama nau
jų, drįso rašyti raštą vyskupams 
ir pačiai Maskvai ir reikalauti, 
kad pati seminarija nebūtų taip

visus savaime stovykloje kur-

I valdžios kontruliuojama. Padėtis 
Kolegijos laimėjimus liudija ne tikrai dramatiška. Praeis dar ke-

tik pastatai ir įgytas turtas, ne tik 
turėtieji auklėtiniai ir išleistieji 
kunigai, bet taip pat ir turtin
gas bei įdomus archyvas, kuris 
ateities kartoms parodys, kiek ko
legijos vadovybė rūpinosi, kovojo 
ir kentėjo dėl Lietuvos ir lietu
viškų reikalų, palaikydama tam-

letas metų — Lietuva pasiliks be 
kunigų. Taigi turime rūpintis, 
kad būtume pasirengę kiekvienu 
metu ir kiekviena proga padėti 
marinamai Bažnyčiai Lietuvoje. 
Tie, kuri žuvo, tie, kurie kentėjo 
ir kenčia už tikėjimą ir laisvę tė
vynėje, mus įpareigoja rūpintis,

kad jų mirtys ir kančios nebūtų 
veltui.

Iš kitos pusės ir išeivijoje lie
tuvių kunigų jau pradeda trūk
ti. Daugelis lietuviškų parapijų A- 
merikoje ir lietuviškų bendruo
menių kituose kraštuose prašo 
jaunų lietuvių kunigų. Kolegija 
stengiasi, kiek įmanoma, prašy
mus patenkinti. “Piūtis tikrai di
delė, bet darbininkų maža. Pra
šykite piūties Viešpatį, kad siųs
tų darbininkų į savo piūtį” (Mt 
9,37). Išgirskime visi šį Kristaus 
paraginimą ir prašykime, kad 
Dievas siųstų daugiau kandidatų 
į kunigus. Tai darykime dėl Die
vo, dėl mūsų tautos ir dėl savo 
bei kitų sielų išganymo.

Romoje, Amžinajame Mieste, 
yra maža lietuviška salelė, ma
ža Lietuvos dalelė. Tebūna ji ar
tima, miela ir brangi visiems ir 
kiekvienam lietuviui. Tebūna ji 
mums ana Olimpo ugnis, kuri 
kartą parneš šviesos ir šilumos 
į suvargusią Lietuvos žemę.

nešė blogybes, o ilgi sijonai ir 
stebžtoiai- kebli psichologi- 'k^ivos ir išriestos linijos visa-

4 fine! midl/A tonilro n-nvuniTn’’nė padėtis, nes stebėtojas ne 
visada pilnai dalyvauja Bet sto 
vykios vadovai nuoširdžiai mus 
abu įtraukė į programą — jau 
prie pirmojo mūsų laužo teko 
pravesti dainų ir šūkių, kartu 
traukti lietuviškas dainas. Prie 
uniformų prisiuvome stovyklos 
ženklelį dvidešimties stovyk
lavimo metų Anglijote. Ir ra
miai galime sakyti: “Mūsų sto

via”.
Prie laužo atsirado dvi aka

dos reiškę taiiką ir gerovę’

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

Naujasis Gyvenimas
Į lietuvių kalbą išvertė A. Tj 

ruolis, Goethės, Šilerio. Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš

nepražus, 
B. Sruoga

Kon-Tiki
Thor Heyerdahal

Naktys Karališkiuose,
L. Dovydaitis

Rytų pasakos,
Vincas Krėvė

Šen kareivis Matatutis 
J. Jankus

Trys sakalai,
A. Vambutas

2.50

3.75

2.00

2.50

300

2.00

demikės skautės iš Los Ange- ‘ Į* meniškom iliustracijom įrišta j

les, šeima iš Kanados; galima 
sakyti, tarptautinis lietuvių lau
žas. Kur tik nekeliausi, visur 
yra lietimų. Smagu pamatvti 
“saviškius” iš to paties krašto.
'Smagu ir sekti jaunųjų veidus, 
laužo liepsnos apšviestus. Ko
kia laukia jų ateitis ? Ką jie ma
no apie lietuvius, lietuvių gy
venimo įvykius, kokie jų įspū
džiai apie lietuviškus reikalus, 
kiek jiems reiškia savitarpio 
draugystė, kaip ir kiek jie iš
gyvena tą lietuviškąją šeimą ?

Į tuos klausimus bent dali
nai atsakysime per tas 4 mūsų 
dienas stovykloje, kai susipa
žinsime arčiau su skautais ir jų

na $2.00 Gaunama DRAUGE 
pas knygų platintojus
Ullnois State gvyentojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčiu.

lr

Ukee- Waguu,
A. Colbachini, SDR

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

2.00

Kas tik turi gera skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER. INC.

Marąuette Pk.. 6211 So. VVestern
I. LIEPONIS

PR 8-5875

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:S0. Kitom dienom nuo 
9 Iki 6 vai. vak. 8ekmadienlals uždaryta.

Paremkime lietuviška spauda
Lietuvybės išlaikymui išeivijoje ir kovoje su bedievišku komunizmu 

lietuviška spauda yra svarbiausia priemonė. Lietuviškos spaudos kelias 
išeivijoje yra labai sunikus ir nedėkingas. Leisti dienraštį platinti lietu
viškas knygas yra vis sunkiau ir sunkiau. Todėl į tą darbą turi įsijungti 
kiekvienas lietuvis, o tai galima padaryti ne tiik rašant į dienraštį, bet ii 
jį skaitant bei platinant; perkant knygas ir jas platinant; pinigine auka 
paremiant Lietuvių Spaudos Centrą, — Draugą. Taigi, kas palaiko ra
šytą lietuvišką žodį, tas yra tikras lietuvybės apaštalas.

Kasmet Darbo dienos proga, Draugas rengia tradicinę gegužinę - pik
niką. Toji iškyla šiais metais įvyks rugpiūčio 31 d., sekmadienį, Bučo 
darže.

Iškylos tikslas yra: 1) Suburti Chicagos ir apylinkės miestų ne 
tik Draugo skaitytojus, rėmėjus, bet ir visus lietuvius ir sudaryti są
lygas šeimyniškai pabendrauti. 2) Ta proga sutelkti finansų Draugo 
ir lietuviškos knygos palaikymui bei platesniam paskleidimui.

Maloniai kviečiame Jus atvykti į metinę Draugo iškylą ir ta proga 
paremti lietuvišką spaudą savo auka. Draugo metinės šventės proga 
prašome skirti kad ir mažą auką lietuviškos spaudos reikalams.



PASAULINES POLITIKOS VINGIUOSE
Tenka laukti kiečiausių netikėtumų

A. P. BAGDONAS

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. rugpjūčio m. 22 d. 5

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

KAS BUVO
POETAS K. KUBILINSKAS?

Šiuo metu kai kurioje mūsų 
spaudoje daug pylos gauna LB 
švietimo taryba aprobavusi ir 
išleidusi mokyt. G. Česienės va
dovėlį “Rūtelę”, kurio pradžioje 
įdėtas a. a. poeto K. Kubilinsko 
posmas. Kas buvo a. a. Kostas 
Kubilinskas? Tai okup. Lietu
voje išaugęs ir subrendęs sa
tyrikas ir ypač pasižymėjęs vai
kų poetas. Jo satyros, kiek te
ko skaityti, buvo kandžios 
mums, "kapitalistų tarnams”, 
ir bendrai visiems, kas neina 
su tarybiniu gyvenimu. Bet io 
kūryba vaikams tokia skaidri 
ir estetiška.

Iš jo bioprafiios neištrina
mas faktas kad. antrosios ko
munistų okupacijos pradžioje 
K. Kubilinskas jstoio į Lietuvos 
partizanų eiles ir ilgainiui iš
kilo į aukštą postą — buvo vie
nos partizanų apygardos štabo 
spaudos ir propagandos sky
riaus viršininkas. J. Dauman
tas, 1949-50 m. būdamas Vaka
ruose ir kalbėdamas apie parti
zanu dienas ir savanoriškai už
sidėtą kovos naštą, pasakojo, 
kad esamose sąlygose prityręs 
partizanas kovos lauke gali iš
silaikyti nuo metų iki pusantrų, 
o naujokas — neilgiau pusės 
metų. Kaip atrodo, K. Kubilins
kas sugebėjo išsilaikyti žymiai 
ilgiau ir iškilti j aukštą postą. 
Ne visus anuometinius laisvės 
kovotojus tokia laimė lydėjo. 
Tai herojiniai K. Kubilinsko gy
venimo metai.

Bet po to sekė ir tragiškasis

jo gyvenimo laikotarpis. Vieno
se kautynėse buvo sumuštas 
tos apygardos partizanų štabas. 
K. Kubilinskas išliko gyvas ir 
vėliau NKVD jį devyniems mė
nesiams infiltravo į partizanų 
tarpą jau kaip išdaviką. Šis jo 
gyvenimo laikotarpis dar mažai 
tyrinėtas ir kiek jis pražudė 
savo buvusių kovos brolių (ir 
ar iš viso pražudė), kol kas 
dar neaišku. Tik lieka faktas, 
kad pasidaręs iš kovotojo ’NK 
VD agentu, jis išgelbėjo savo 
gyvybę ir per likusius kelis gy
venimo metus paliko nemažai 
kūrybos vaikams.

Jis mirė pačiame amžiaus 
brandume sunkiai suprantamo
se aplinkybėse. Kaip ten bebų- 
tų. poetas Kostas Kubilinskas 
liko okupantų auka, Lietuvos 
laisvės labui per kelis partiza
navimo metus savo gyvybe žy
miai daugiau rizikavęs, negu 
mes, kurie ramiomis sąžinėmis 
dabar prakeikiam poetą, vado
vėlio autorę ir leidėjus.

KO PRAšft
LIETUVOS KUNIGAI?

Kaip žinome, gyvenimui okup. 
Lietuvoje palengva gerėjant, 
Bažnyčia bei tikintieji ten tebe- 
persekiojami ir panaudojamos 
vis rafinuotesnės priemonės. 
Man yra žinomas faktas, kad 
prieš praėjusios vasaros ato
stogas vienos vidurinės mokyk
los mokiniai Lietuvoje turėjo 
užpildyti anketą religijos klau
simu. Mokytojai, norėdami su
žinoti tikresnius ir atviresnius 
duomenis, anketas davė nevar-

Mėnulio astronautas kap. M. Collins pranešė, kad jo erdvės kelionė bu
vo paskutinė.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telel. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
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dines, mokiniams nereikėjo pa- į 
rašyti savo pavardžių, taigi jie 
nebuvo surišti su jokia rizika. 
90 procentų mokinių atsakę, 
kad jie patys dar tebesą reli
gijos įtakoje ir tikį Dievą, tik 
gal ne tiek iš įsitikinimo, kiek 
iš tradicijos.

Šios žinios yra tikros ir tai 
liudija Lietuvoje gyvenančių 
dvasinį veidą. Todėl smagu, kad 
laisvuosiuose Vakaruose gyve
nantis lietuvių jaunimas ėmėsi 
iniciatyvos sudaryti platų komi
tetą tikėjimo laisvei Lietuvoje 
ginti. Jie savo jungtiniu darbu 
užsibrėžė ne mirusių lavonus iš 
kapų kelti, bet atsiliepti į bė
gančio gyvenimo skaudžius reiš 
kinius.

Kaip žinome tam komitetui 
įsisteigti ir veik’ą dar plačiau 
išvystyti impulsą davė trims 
Lietuvos kunigams iškelta by
la už tai, kad iie į Maskvą nu
vežė memorandumą, kur prašo
ma daugiau laisvės vienintelei 
visai Lietuvai belikusiai kuni
gų seminarijai Kaune.

Bet, keliant tokius skaudžius 
bėgančio gyvenimo reiškinius, 
kartais tenka ir sarkastiškai nu 
sišypsoti. Mes dažnai skelbia
mės esą dideli kovotojai, stovį 
net avangardo prieky, prakei
kiu daugelį kitų, kurie ieško 
naujų, efektingesnių kovos prie 
monių, bet patys labai prašau- 
nam pro šalį. Taip įvyko ir su 
“Naujienomis”. Vedamajame 
“Lietuvos žydai skundžiasi 
Sniečkui”, “Naujienos” rašė:

“Nežinome, koks yra likimas 
skundą pasirašiusių Lietuvos 
žydų. Galimas daiktas, kad jiem 
buvo pritaikytos tokios pačios 
priemonės, kokios buvo panau
dotos prieš tris kunigus drį
susius nuvažiuoti į Maskvą ir 
paprašyti lengvatų savo para
pijos tikintiesiems...’’

Kiekvienas, kuris seka spau
dą ir įvykius, atsakys, kad Lie
tuvos kunigai į Maskvą važia
vo ne savo parapijų tikinčiųjų, 
ibet vienintelės kunigų seminari
jos ginti ir reikalauti jai dau
giau teisių.

VftL SAVIVALIAUJAMA 
ŠV. KAZIMIERO KAPINĖSE

Šv. Kazimiero kapinėse no
rint pastatyti paminklą ir tu
rėti lyg sau priklausantį kam
pelį, kur jaustumeisi tikru šei
mininku, reikia pirkti 4-6 duo
bių sklypą. Kiek žinau, po ko
vos už lietuvių teises tose kapi
nėse jau lengviau praleidžiami 
įvairūs užrašai ant paminklų, 
o jų tokių gražių stilingų pasta
toma. Bet skaudu, kad ir tome 
nuosavame kampelyje mirusio 
šeima ar giminės dar negali būti 
šeimininkais. Taip įvyko su mi
rusio pulk. A. Špokevičiaus ka
nu šią vasarą. Šeimos nariai 
prie naujo pamink’o iš šonų nuo 
savame sklype pasodino porą 
didelių eglaičių, kurias velionis 
mėgo. Po kelių dienų giminės, 
ap’ankę kapą, eglaites surado 
demonstratyviai išrautas. Kapi
niu administracijai jos nepati
kusios.

Turėdami laisvą snaudą, dris- : 
m iškelti šį nemalonų įvykį 

atkreipiant aukštesnės administ 
racijos dėmesį, kad panašūs į- 
vykiai ateityje nebūtų toleruo
jami, nes ir šeimos nariams ir 
visiems lietuviams tai sukelia 
skausmą. VI. Rmjs

Lietuvių Fronto Bičiulių sto- 
vyk’a. gana sėkmingai sujungė 
poilsi su naudingomis paskai
tomis kuriose liečiamos šiuolai
kinės aktualijos Pugpiūčio l"1 
dieną ka’bėio Vytautas Vaitie
kūnas tema — Pasaulinės po
litikos ap’valga. Moderatorius 
’ uvo prof. dr. J. Girnius.
Rusijos carų svajonė išsipi’dė

Tarptautinės padėties mozai
ka nėra pastovi, bet keičiasi 
veik kasdien, tai amžinas taps
mas. Padėtis Artimuosiuose Ry
tuose yra labai svarbus reika- 
’as, nes Izraelio egzistenciją už
tikrino Jungtinės Amerikos Vai 
stybės. Sovietų Rusija daug lai
mėjo iš Arabų ir Izraelio ki
virčų. Rusijos carų svajonė iš
sipildė. Sovietų laivynas 1 jau 
plečia savo aktyvumą Vidurže
mio jūroje, sudarydamas pavo
jų pietų Europai.

Nixoino politika — remti Iz
raelį — niekuo nesiskirs nuo 
Johnsono. Amerikos žydai rū
pinasi, kad JAV-bės ir Sovietų 
Rusija gerintų santykius, tik 
tokiu būdu išliks Izraelis.

Po II pas. karo Vakarų Eu
ropoje atsirado tuštuma, o Ry
tuose išaugo Sovietų milžinas 
su visa atomine grėsme. Ame
rikos užsienio politiką lemia 
Valst. sekretoriaus asmuo ir | 
viešoji opinija. Dulles užsienio 
politika labai daug kuo skyrėsi 
nuo vėlesnės Kennedžio laikų 
politikos, kurioje komunistai 
daug ka. laimėjo.
Kas užpildo tuštumą Azijoje?

Dabartiniu metu Amerikos iš 
Azijos pasitraukimo politika 
bus vykdoma ne demokratų, 
bet respublikonų. Aiški parale
lė tarp Hitlerio Muenchene su
sitarimo, užlęidžiant Čekoslova
kiją ir dabartinės Čekoslovaki
jos okupacijos Amerikai nieko 
nedarant: Anos nuolaidos pri

vedė pasaulį prie II pas. karo, 
o kur nuves dabar?

Vietnamo karas bus greit lik
viduotas. Amerikai pasitraukus 
•■». a „z f,,AĮUrnn všr>ildvs So
vietų Rusija arba raudonoji

Sovietu Pusriai norint susi
tart? su Vakarais dėl Berlyno, 
bet trik ju. sąlveomis, paliekant 
Vak. Berlyną laisvu miestu. Eu
ropa turi gerą atmintį dėl Vo
kietijos padėties.
Maskva nori saugaus užnugario

Sovietų propaganda apie Vo
kietijos revanšą randa atgar
sio ir Vakaruose. Ieškoma nuo
laidų ir dėl Vokietijų sujungi
mo. Maskva kalba už status 
quo sutvirtinimą. Čia Kinijos 
grėsmė verčia Sovietus užtikrin 
ti saugų užnugarį.

Vakarų Vokietija turi gerus 
prekybinius santykius su rau
donąja Kinija, o kas žino, gal 
ir politines sutartis. Vakarų 
Vokietijos ir Sovietų Rusijos 
santykiai gali būti išnarplioti 
ir penktuoju Lenkijos padalini
mu.

Pavergtos tautos neranda 
reikalo jungtis į vieną politinį 
jungini ateičiai. Kremliui ir čia 
sekėsi laikyti siūlus savo ran
kose.

Sovietų Rusijos politikos tiks 
lai yra siekti užtikrinti palan
kias socializmui sąlygas visa
me pasaulyje. Atseit remti ko
munistines revoliucijas po na
cionaliniu. kovu skraiste. Nugin
kluotą Vokietiją palikti visam 
laikui, legalizuoti užgrobimus, 
išmesti iš Viduržemio jūros A- 
merikos šeštąjį laivyną.

Raudonoji Kinija sugriovusi 
komunistų vienybę

Sovietų Rusijai dirba pats lai
kas. Štai kam ji panoro sutvar
kyti reikalus Europoje. Atsa-

kymas aiškus. Azijoje padėtis 
priklauso nuo raudonosios Ki
nijos, nes ji pretenduoja į So
vietų Rusijos teritoriją.

Kinija jau sugriovė komunis
tinio pasaulio vieningumą ir net 
graso pačiai Rusijai. Sovietų 
Rusija stengiasi apsidrausti už
nugarį vakaruose, ir apsupti 
raudonąią Kiniją iš pietų ir ry
tų. Ji veržiasi f Indijos van
denyną. Jau turi laivyno bazę 
Pakistane. Šios pastangos So
vietu Rusijai bus. nelengvos.

Gyvename didelės įtampos pa 
dėties tarpsnį. Galime sulaukti 
pačių kiečiausių netikėtumų. 

Paliesti ir Lietuvos reikalai 
Diskusijose dalyvavo bičiuliai 

dr. A. Klimas, V. Palūnas, Ku
petis, Mikonis, dr. Juzėnas, Pa
bedinskas, B. Liskus ir kt. Kai 
kurie klausimai, liečią Lietuvą 
ir jos padėtį šiuo metu, buvo 
labiau išvystyti. Taip pat buvo 
paaiškinta ir Pavergtųjų Tau
tų seimo atstovų dalyvavimas 
Jungtinių Europos Valstybių 
patariamajame seime.

Po diskusijų visi išskubėjo 
paežerin, kur jau atskiromis 
grupėmis tęsė diskusijas ir mau 
dydamiesi Spyglio bangose.

pajamos atiduodamos BALFui. 
Visi Waterbumio ir apylinkių 
lietuviai 'kviečiami atvykti į šį 
subatvakarį. Kr.

ORĄ PRO NOBIS
Jurgis Gliaudą

Penkias Draugo premijas lai- 
nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 
alirna gauti DRAUGE. Kaina 
.00 dol.

Likusių egzempliorių skaičius 
ra ribotas, todėl tik pasiskubinę 
u užsakymu galite būti tikri, 
ad knygą tikrai gausite.

Knygos tematika “persekioja- 
nų ir persekiojančių žmonių san- 
ykiai” niekad nepasens, tuo 
jaugiau šiais laikais, kai beveik 
isa žmonija suskilusi į tuos du 
rontus.

Prie knygos kainos prašom pri- 
’ėti 5 proc. mokesčiams.

TAUTOS PRAEITIS

Mūsų kolonijose
Waterbury, Conn.

SUBATVAKARLš SIU DAINOM
Rugsėjo 6 d. — šeštadienį, 

nuo 3 vai. po ipietų įvyks tradi
cinis subatvakaris, Ikurio paja
mos skiriamos BALFui ir Vasa 
rio 16 d. gimnazijos reikalams.

Kasmet rudenį savo sodyboje 
— 89 Spindle Hill Road, Water- 
bury, Conn., tokį parengimą su 
ruošia Danutė Vencįauskaitė 
savo tėvams atminti ii lietuvių 
kultūriniems reikalams parem
ti.

Vaišėmis pasirūpiną ji pati, o 
visos parengimo svečių sudėtos

Istorijos ir gretimųjų sričių ne
periodinis žurnalas, atliekąs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.

Pirmo tomo išleistos keturios 
knygos, kurių kiekvienos kai
na —$3.00. Visos keturios kny
gos drauge kainuoja $10.00.

Antro tomo kn. 1 ir kn. 2., 
kiekviena po 5.00 dol.; kn. 3 ir 
ir kn. 4, surištos į vieną tomą, 

'kainuoja 10.00 dol.
Leidinys įdomus ir būtinas 

kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsie
kimais šioje mokslo srityje. Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias, knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkinį.

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE. Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams, 
y w w w *a* w *#* w w *v w *a* *a* w w *a* ‘t**b* mtn

Whens the lašt time 
you got goose bumps 
when they played the
Star Spangled Banner?
...... ■

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RCTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir sū
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

It’s been a while, right?
Well, then you’re likę a 

lot of us.
It seems that many of us 

are too grown-up to get 
excited about things likę the 
Star-Spangled Banner any 
more.

You eould almost say 
that patriotism makes us feel 
embarrassed.

Besides, it’s hard to really 
feel patriotic when you 
hear so mučh about how this 
country is falling apart.

Būt, of course, America 
štili has a Bill of Rights.

And free elčctions.
An ineredibly high Stand

ard of living.
And a free enterprise 

system that lets you hiteh 
your wagon to any star you 
want.

And plenty of other things 
you can’t find anywhere 
else in this world.

Know what? Looking at it 
that way, America deserves. 
a lot more credit than it’s 
been getting.

One of the best ways to 
give this country the support 
it deserves is to buy U. S. 
Savings Bonds.

They strengthen the coun
try so that it’s better pre- 
pared to solve its problems.

And they happen to be one 
of the best ways to provide 
for your own welfare.

The interest is exempt 
from statė and local ineome 
taxes. And you don’t have 
to pay Federal tax until you 
cash your Bonds.

Buy U. S. Savings Bonds 
through the Payroll Savings 
Plan where you work. Or at 
your hank.

It’U give you a good 
feeling.

And a perfect excuse for 
getting goose bumps the
next time they 
play the Star- 
Spangled
Banner.

If they’re Io»t, atolen, or 
dcaUoyed, « replacc 'em.

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shares

Romanas įdomus visiems, nes 
jo puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi pne jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

IŠGANYMO KELIAS
Filiotėja

Šią knygą parašė šv. Pranciš
kus Salezas. Ją apdirbo, sutrum
pino ir lietuvišką tekstą patobu
lino kun. dr. K. A. Matulaitis, 
MIC.

Autorius laiškų forma, kreipia
si į Filotėją (mylimą sielą) su 
patarimais ir pamokymais, kaip 
gyventi maldingą ir dorovingą 
gyvenimą. Čia yra daug gražių 
minčių bei nurodymų bet kokia
me gyvenimo kelyje. Knyga tin
ka kiekvienam, kas nėra abejin
gas savo sielos išganymui, kas ieš 
ko tiesos ir siekia geriau supras
ti savo uždavinį žemėje.

Gaunama “Drauge”, kaina 
$3.50.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridčti 5% mokesčiu.



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 22 d.

Septyni Milwaukee “Dangaus klubo” nariai parašiutais nusileido j nu
distų stovyklą prie Lyons, Wisc. Sakoma, kad jie turėję nusileisti nuogi 
tačiau nusileido apsirengę.

PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
KONFERENCIJA TORONTE

Netrukus Toronte įvyks A- 
merikos ir Pasaulio lietuvių gy
dytojų konferencija. Jų sąjun
ga apjungia 560 lietuvių gydy
tojų. Ta proga šios sąjungos 
dabartinis pirmininkas dr. Hen 
rikas Brazaitis sukvietė Cleve
lando vietinės spaudos atstovus 
painformuoti ir pasidalinti min
timis apie įvykstančią gydyto
jų konferenciją.

Dr. H. Brazaitis pranešė, kad 
rugpiūčio 30 - 31 dienomis To
ronte šaukiama konferencija 
bus šeštoji iš eilės. Pati sąjun
ga buvo suorganizuota 1957 m. 
ir jos pirmasis suvažiavimas į- 
vyko Chicagoje. Pirmuoju pir
mininku išrinktas dr. J. Mont- 
vydas (dabar jau iškeliavęs į 
amžinybę). Tai nereiškia, kad 
iki tų metų Amerikoje nebuvo 
liet. gydytoių. Ypač po 1949 m. 
į Ameriką atvyko daug liet. gy
dytojų, išsimokslinusių Lietu
voje ar užsienyje. Buvo ir pro
fesorių, docentų. Tačiau Ame
rikos valdžia nepripažino mūsų 
gydytojų diplomų ir jie turėjo 
iš naujo kartoti studijas ar lai
kyti egzaminus. Todėl pirmasis 
gydytojų emigrantų dešimtme
tis buvo kieto asmeninio darbo 
periodas. Tik po to gydytojai 
pradėjo įsitraukti į visuomenini 
bei organizacini darbą, ypač į 
tautinę visuomeninę veiklą.

Lietuviai gydytojai nepabiro 
palaidai plačiajame pasaulyje, 
bet jungėsi į savo profesinę or
ganizaciją. Tarpusavio ryšiams 
palaikyti gydytojų sąjunga lei
džia biuletinį, kurį tvarko ir 
redaguoja dr. M. Budrienė.

Gydytojų sąjunga kas dveji 
metai šaukia savo suvažiavj- 
mus. Kiekvienas suvažiavimas 
vyksta kitoje vietoje. Suvažia
vimai pasižymi moksliniais pra
nešimais kaip medicinos taip ir 
visuomeninio lietuvių gyvenimo 
bei kultūrinėmis pramogomis, 
.kuriomis turi progos pasidžiaug 
ti ir plačioji lietuvių visuome
nė.

Antruoju sąjungos pirminin
ku buvo dr. J. Biežis. trečiuo
ju — dr. V. Tauras, ketvirtuoju 
— dr. S. Budrys. Dabar Sąjun
gos valdybą sudaro: pirminin
kas dr. H. Brazaitis, sekretorius 

iždininkas — dr. D. Degesvs 
ir vicepirmininkai: — dr. E. 
Lenkauskas, dr. J. Meškauskas
ir dr. A. Pacevičius.

Suvažiavime bus nagrinėja
mi naujausi medicinos laimėji
mai. Numatytas simpoziumas, 
kuriame dalyvaus gydytojai: J. 
Valaitis, V. Povilionis, M. Yčas, 
A. Butkus ir V. Vaitkevičius. 
Visuomeninio pobūdžio temomis 
kalbės inž. A. Kulpavičius ir 
prof. dr. J. Purinas. Meninę da
lį iSpildys žinomas solistas-teno-

ras Stasys 
kas.

Baras - Baranaus-

Gydytojų konferencijos rei
kalais Toronte rūpinasi valdy
bos vicepirmininkas dr. A. Pa
cevičius. L. Žvirkalnis

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, INC.

Reprezentuojame Amerikos di
džiausias apdraudimo kompanijas 
dėl namų, automobilių, biznio ir kt. i

Mėnesiniai išsimokėjimai
Taip pat finansuojame automobi
lius, ir laivus.

B. JASINSKAS,
General Manager 

S. KLIMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Avė. 
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 — BE 8-6435

MISCELLANEOUS

PARDUODAMI 
IS MODELINŲ NAMŲ BALDAI 
3U% 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 AGENTŪRA
Namu, gyvybės, 

automobilių.
sveikatos, biz-
nio.
Patoeios Išsi-
mokėjimo sų-
lygos.

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

MOVING
MEKENAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8063

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudė nuo ugnies lr automo 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GB 6-433*

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, ni. 60632. Tel YA 7-5980

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS ĮSIGYKITE DABAR

A. ABALL ROOFING CO.
{steigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus Paiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iŠ lauko. Taisome mūrų “tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

2346 VV. 6Bth Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street 

Užsieniniu ir vietinių auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GB 6-3134 arba GB 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 va) 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir kO' 
mentarai, muzika dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda — 
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 gaunama* b 
dienraštis •‘Draugas”.

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

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1832

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lllllllllllllllllllllllllllllllllIIIllllllllllllllll*

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MABQTJETTE GtPT PARCEL SERV. 
2608 60th St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas

K. tr V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

Remkit tuoa biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge".

Remkite “Draugę”.

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS 

I ir II tom. -
III ir IV tom. -

4.00.
3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ
3 tomai kiekvienas po 2.00

'NUSIKALTIMAS IR BAUSME
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50 

III tom. — 3.00

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. — 3.50
II tom. — 2.00

III tom. — 3.00
IV tom. — 3.50 

Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. Įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Ui skelbimų kai- 
v • visiems prieinamos

REAL ESTATE

CICERO prie Šv. Antano mokyklos 
savininkas parduoda 2-jų butų (po 
3 mieg.) geram stovy medinį namą. 
1-as aukštas modernizuotas, 2 maš. 
garažas. 652-9297.
2-jų butų namas — 7 ir 6 kamb. 
2 mašinų mūro garažas. Marąuette 
Parke. Tel. 776-2001.

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

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 ir Rockwell. 
$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 — Income Tax 
Notary Public 

2737 VV. 43rd SL — CL 4-2390

64th ir Narragansett

2 NAUJI 6 BUTŲ NAMAI
4 butai po 2 miegamus 
2 butai po 1 miegamą

— o —
NAUJAS 12 BUTŲ NAMAS

6 butai po 2 miegamus 
6 butai po 1 miegamą

— o —
Pečiai — šaldytuvai — air con- 
ditioning — kilimai, žiem. langai 
ir sieteliai — apsodinta. Pilnai iš
nuomoti.

Tel. - 586-1100

REAL ESTATE
imiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiimimmiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
ALEK ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NERIS REAL ESTATE
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

REAL ESTATE

Tvarkingas, teisingas u greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas 
Daromi ir liudijami vertimai Tvar 
komi pilietybės dokumentai pildo 
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai. - •

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. Cl. 4-7450

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

Naujas liuksusinis 
12 BUTŲ

apartmentinis namas sa balkonais. 
Pilnai išnuomotas (leased). Paja- j 
mų $2,250.00 per. mėnesį.

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

NAMŲ PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — income Tas

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. tr raš-

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

i Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun
galotv. 13 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. lr raš
tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $36,000.

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

2 po 5 te kamb. lr 3 kaųib. anglis 
kam rūsy. 13 metų mūr. prie 71 Tr 
Sacramento. Dvigubas nui-o : garažas. 
$47,900.

5 kamb., 20 metų mūr.1 bungalovv 
prie 51 lr Pulaski. .2 auto, , .garažas. 
$19,600.

4 butų, 2-jų aukštų mūr. ®rie 71. ir 
Campbell. Nauja gazo šilbma. $46,900

5 kamb., 20 metų nnir. rezidencija
prie 72 lr Alhany. 2 n-aš. garažas. 
$19,500. !■! ■ ■

1J4 aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) lr 4 kamb. Prie 69 ir Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atskii 
rl šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
□amas prie 71 ir California. $162,000į

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplevvood $.10,600.

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lotas 30 p. Marą. Parke $11,000

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

D R M E S I O !

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus v<sų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-oonditionlng — 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimu* 
dirbti mieste bel užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo 
karnai. '

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Westera, Chicago 9, 111.

Telefonas VI 7-3447

PROGOS — OPPORTUNITIES

, Parduodama taverna su naunu.
Biznis seniai įsteigtas ir gerai iš- 

’dirbtas. Savininkai išeina iš biznio. 
2445 VV. 71st St. Tel. PR 8-9856

IEŠKO NUOMUOTI

Vienam asmeniui reikalingas 2 
ar 3 kambarių butas be baldų.

Skambint — 735-7784

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

lšnuom. 3 kamb. butas (su 1 ar 2 
mieg. kamb,). Pageidaujama vyres
nio amž. pora. Į nuomą įskaitoma 
gazas, elektra ir apšildymas. 4421 
S. Talman, FR 6-4459,

‘II-I V vi \NTKIi MOTERYS

REIKALINGA MOTERIS namų 
ruošos darbui vieną dieną savaitėj. 
Apyl. 80 ir Damen Avė.

AB 4-0798

TYPIST
General Office Work
In Small Congeniąl 

Office
Near North Location

Air Conditioned Ofc.
5 Day VVeek

Good Starting Salary

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

L A D I E S
Earn extra income and a free 

vvardrobe. Shovv Beeline Fashions. 
No delivery or pollecting.

CALL — 778-6686

Perskaitę “Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti. PLATINKITE “DRAUGĄ”

HELP VVANTED — MOTERYS

HELP WANTED
L A D I E S

(AGE IS NO PROBLEM)

NEEDED IMMEDIATELY

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

DAY SHIFT — 7:30 A.M. - 4:00 P.M 
HDUSEVVIVES SPECIAL SHIFTS 

9 A.M. — 3 P M. OR 5:30 P.M. — 11:30 P.M
VVE VVILL TRAIN 
EXCELLENT BENEFITS

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

POLO
FOOD PRODUCTS CO.

601 E. Algonquin Rd. Schaumburg, Illinois
Vz mile weat of Meacham Rd. on Route 6,2

HE1JF WANTEF - VYRAI

MECHANIC
For Steel Fabrieating Shop

Welding - General
Job Details. Steady Employment. 

Near Wrigley Field

CALL 281 -6812

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

BUS B O Y S
Day Shift — 6:30 am. to 2:30 pm. 
Night Shift — 5 p m, to 1 a. m,

Apply —
SOUTHVVEST INN 

4501 South Cicero Avenue 
Mr. Hutehison — Tel. 582-3700

Wanted Experienced TV 
& Radio TECHNICIAN

Good Salary. Call 778-2898
MARTROY ELECTRONICS 

3141 W. 7lst Street

Night Kitchen Help
Dependable 

Good salary and vvorking 
conditions.

A p p 1 y —
SOUTh VV E S T INN 

4501 South Cicero Avenue 
Mr. Hutehison — Tel. 582-3700

HELP VVANTED — MOTERYS 

Typist Figure Clerk
Skiilled & semi-akilled. New Office. 
Top starting srlary. 9 A.M. to 5 P.M. 
6 day week. Benefits Include bonus, 
vacation, insurance ete.

Contact Mr. Dolan — 829-0200

W A I T R E S S
Neat. reliable

Days — 6:30 a. ura. to 2:30 p. m. 
Excellent salary and tips. 
Apply —

SOUTH VV ĖST INN 
4501 South Cicero Avenue 

Mr. Hutehison — Tel. 582-3700

BEELINE
Opening this area 

START SELLING NOVV 
Top earnings
Call — 778-6686

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. Ex.cell. salary 
vvith full range of co. benefits. For 
intervlew — MISS WHITU 
GENERAL BATHRGOM PRODUCTS

CORPORATION
2201 Touby Avė., Eik Grove Village 

PHONE 439-1800

UNIFORMS FURNISHED 
MUSIC VVHILE YOU VVORK



SPORTAS.

(Atkelta iš 2 pusi.) 
Lincoln Parke 3 vai. p.p.

— Feliksas Lukauskas pakvies
tas Lituanicos pirmos komandos 
vadovu Ir treneriu.

— Šio penktadienio vakarą, 6 
vai. 30 min., Lituanicos jaunu
čiai žais draugiškas rungtynes 
prieš Marųuette parko lenkų 
Spojnia.

— Robertas Balčiūnas žaidė 
Chicagos jaunių futbolo rinkti
nėje prieš Wisconsin. Chicago 
pralaimėjo 0:1 — Andrius Kry
geris, Aleksas Remeika ir Saulius 
Gylys žaidė Chicagos jaunučių 
rinktinėje prieš Indiana ir laimė
jo 1:0.

— Bertašius Raimondas, Litu
anica jaunučių vartininkas, pa
kviestas į gabiųjų žaidėjų futbolo 
kliniką prie St. Louis, kur profe
sionalo trenerio vadovaujami 
mokysis vieną savaitę. Išlaidas 
apmokės lygos vadovybė.

LITUANICA — Real F.C. 3:0
Baigus gastroles Chicagos apy

linkių piknikų turnyruose, praė
jusi sekmadieni Lituanica vėl 
žaidė Marųuette Parke. Jos var
žovu buvo Major divizijos vokie
čių Real F.C. Nors mūsiškiai 
žaidė ir be puolimo dirigento A. 
Parulio, komanda atrodė žymiai 
pagerėjusi: daugiau šaudė į var
tus, mažiau vedžiojosi, judresnė 
ir ištvermingesnė. Dažniau ėjo 
kraštais. Real, atrodė, į Major 
diviziją patekus per klaidą, nes 
tik antrame puslaikyje sugebėjo 
mūsiškius paspausti, kad ir varti
ninkas W. Koos turėjo parody
ti savo akrobatišką sugebėjimą.

Pergalės įvarčius įmušė J. Rin

gus ir Mikalauskas - Mc.Cluskey 
ir, vietoje E. Skistimo prašautos 
baudos, jų gynikas pats įsimušė 
vieną.

Rezervas įveikė svečių rezervą 
4:2. Įvarčiai: Kulio 2, Bumeikio 
ir Ernesto. J.J I *

LAUKO TENISO PIRMENYBĖS

1969 m.Š. Amerikos lietuvių 
lauko teniso pirmenybės įvyks 
rugp. 30-31 d. Chicagoje, Mar 
ųuette parko aikštėje. Registraci
ja ir burtų traukimas 11 vai., 
pradžia 12 vai. Programon įtrau
kiamas vyrų B klasės vientes 
Registruoja Vyt. Gryba’iskas - 
telef. (312)-847- 1729. .

PLAUKYMO PIRMENYBĖS
Jos įvyks CIevelande rugpiūčio 

31 d. (sekmadienį), nes nuvo 
nukeltos. Varžybos vyks Gase 
Western Reserve u-to “Donnell” 
baseine, 10900 Ėuclid Avė. I seri
ja vyks 10 -12 vai., II - 5 -7 vai. 
po p.

NUKELIAMOS PRIEAUGLIO
LENGVOSIOS ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS

Š. Amerikos pabaltiečių ir liet. 
prieauglio klasių lengvosios at
letikos pirmenybės, numatytos 
pravesti rūgs. 6 d. Toronte nuke
liamos į rugsėjo 13 d.

Varžybos įvyks Birchmount 
Municipal Stadium, Kingston Rd. 
prie Birchmount Rd., $cąrbo- 
rough, Ont. (rytinis Toronto 
priemiestis). Pradžia 1:00 PM.

Registracija atliekama per spor
to klubus ar pavieniai iki rugsėjo 
4 d., adresu: Mr. A. Malinauskas, 
63 Hewirt Avė., Toronto 3, Ont. 
Telef.: (416) -531-6817. . ;

ŠALFASS-gos centro valdyba

A. A. EMILIJĄ PETRAUSKAITĘ 
AMŽINYBĖN PALYDINT

Rugpiūčio 16 d., pasklido gū
di žinia: Emilija Petrauskaitė, 
vėžio ligos pakirsta, paliko šį 
pasaulį. Nors to ibuvo tikėtasi, 
bet mirtis lieka mirtimi. Žinom 
gerai, kad gyvenimas žemėje tė
ra pasiruošimas Amžinybėn, bet 
kiekvieną kartą, pasitraukiant 
iš žemės giminėms ar pažįsta
miems, skaudžiai išgyvenam. 
Šiuo atveju liūdime netekę ir 
'kultūrininkės — žurnalistės.

A. a. Emilija Petrauskaitė gi 
mė 1905 m. spalių 24 d. Žagarėj, 
Šiaulių apskr. Jos tėvai, šviesūs 
lietuviai Eleonora Jankutė ir 
Juozas Petrauskai .buvo stam
būs ūkininkai. Emilija buvo jų 
dvyliktas vaikas (iš 5 sūnų iš
augo 2, o 7 dukterys susilaukė 
ilgesnio amžiaus). Emilija 1926 
m. baigė Šiaulių gimnaziją, ir 
nuo 1930 m. dirbo Žemės ūkio

A. a. Emilija Petrauskaitė

rūmuose, Kaime. 1944 m. pasi 
traukė Vokietijon, o iš ten 1948 
m. emigravo Kolumbijon. Bego
tos mieste, susikūrus liet. šešta
dieninei mokyklai, Emilija 2 me 
tus ėjo mokytojos pareigas. Be 
to, kurį laiką buvo “Kolumbijos 
Lietuvio” ir “Tėviškės Aidų” 
redakcinių komisijų narys. 1958

DAUGIAU NEI PAMOKAS

(Atkelta iš 3 pusi.)

rytų lietuviškos mokyklos duris, m. persikėlė Chicagon ir dirbo 
nes lietuviškų mokyklų moki-

Šv. Kryžiaus ligoninėje. Parei
ginga darbe dėl duonos kąsnio, 
ji neapleido savo pareigos lietu
viškai visuomenei. Pradėjusi ra
šyti beletristinius kūrinėlius ir 
straipsnius 1922 m. Naujojoje 
Vaidilutėje (kurį laiką buvo to 
žurnalo redakcinėj kolegijoj, pa
sirašydama E. Pasalantė), ji 
visą savo gyvenimą neužmetė 
plunksnos, vėliau daugiau reikš- 
damasi kaip žurnalistė. Bendra
darbiavo “Drauge”, “Moteryje” 
ir visą eilę metų redagavo Ka
rio žurnale skyrių “šaulė Trem 
tyje”, buvo Liet. enciklopedijos 
bendradarbė. Kadaise veikli atei 
tininikė, priklausė Ateitininkų 
sendraugių organizacijai, taip 
pat ibuvo Liet. Žurnalistų Sąjun 
gos ir Šaulių Sąjungos narė. Už 
nuopelnus šaulių sąjungai apdo- 

■ vanota Šaulių ordinu, kuris, de
ja, jai buvo įteiktas jau ligoni
nėje, nors buvo numatyta šią 
vasarą įteikti šaulių stovyklo
je.

Emilija buvo giliai religinga 
ir visų mylima už jos nuošir
dumą ir draugiškumą. Tai įrodo 
gausūs lankytojai su gėlėmis ir 
dovanomis bei užuojautos laiš
kai jai susirgus. Jos sunkioje li
goje ji buvo nuolatinėje geroje 
daktarų Maciūno ir Vytauto Ja-

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 22 d.

lulio priežiūroje. Ji svajojo mir 
ti savo jaukiame butelyje. Tą 
jos norą išpildė jos sesuo Zosė 
Graužinienė, slaugydama su mei 
ie ir pasiaukojimu.

Keistas dalykas. Velionė kal
bėjo, kad jai atėjusi “paskuti
nioji”, bet savo dvasia ligi pa
skutinės dienos nepalūžo. Rūpi
nosi šaule tremtyje” ir pasako

jo savo būsimo romano siužetą, 
kurio pagrindinė mintis būtų: 
Neversk žmogaus daryti tai, ko 
jis nenori. Bet, deja, tos kny
gos neišvysim. Jos kuklios, ne
išreikštos žemėje, mintys gal pa
klius Amžinon Knygon, kur vis 
kas yra surašyta, kas žmogaus 
sugalvota ar nuveikta.

K. Pažėraitė

A. -j- A.
ONAI BUGAREVIČIENEI 

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

Justina ir Stasys šmaižiai

A. A.
PETRONĖLEI SVILIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jos dukteris BIRUTĘ MAR- 
TINKIENĘ ir GENĘ MALIŠAUSKIENĘ, sūnų ALFONSU 
SVILĄ ir jų šeimas, ą ą ą

St. ir J. Gimbutai

Prezidentas R. Nixon, lydimas W. Annenbergo, JAV ambasadoriaus D. 
Britanijai, žaidžia golfą prie Riverside, Calif.

ŠACHMATŲ ŽINIOS

— Čikagiečiai atrodo, vyraus 
šių metų Š. A. Lietuvių Šachma
tų pirmenybėse, kurios jvyks šį 
savaitgalį CIevelande. Jų stipri 
grupė, pradedant meistrais Taut- 
vaišu ir Palčiausku, ekspertu 
Jankausku, Šalkausku, Ramu, Kar 
puška ir kitais yra pasiryžę įveik
ti kiekvieną pasipriešinimą iš ki
tur. Iš Kanados turėtų atvykti 
praėjusių lietuvių pirmenybių 
nugalėtojas, tarptautinis meiste
ris Povilas Vaitonis, kad gintų ti
tulą. Kaip stipriai jis bus parem
tas kitų kanadiečių, sunku pasa
kyti, nes Montrealio buv. meiste
ris Ignas Žalys dalyvauja dabar 
JAV atvirose p-bėse, Lincoln, 
Nebr., V. Žižys- atostogauja su 
visa šeima, N. Yorko apylinkėse. 
Iš Bostono Kazys Merkis vežasi 
Saulių Grinių, o Algis Makaitis, 
dabar kapitonas, tiesiog atvyks į 
Clevelandą iš Port Meade, Md. 
Clevelandui atstovaus šachmatų 
ekspertas dr. A. Nasvytis. Lau
kiam po vieną kitą dalyvį iš De
troito, New Yorko, Baltimorės, 
Worcesterio.

Šios pirmenybės vyksta šach
matininkų dvidešimtmečio ženk
le. Reikia pabrėžti, kad mūsų 
šachmatininkai nuo pat 1949 
metų puikiai užsirekomendavo 
šiame krašte- ir Kanadoje. Boston 
Herald I949.V.16 rašė apie Ka
zį Merkį: “We need men of bis 
calliber -and stamina in our žir

nių skaičiaus padidėjimas pri 
klauso nuo nelankančiųjų įsi
jungimo. Įsijungimui sąlygų su 
darymas būtų paskata tėvams 
ir vaikams.

šviesūs pavyzdžiai
Liečiant lietuviškos mokyklos 

lankymo klausimą, reikia prisi
minti ir tuos tėvus, kurie su- 

1 karia nemažą mylių skaičių, šeš 
tadiėniais veždami vaikus į lie
tuvišką mokyklą. Tai šviesūs 
pavyzdžiai. Tokių tėvų rasime 
Chicagos, Detroito, Clevelando, 
Los Angeles, New Yorko ir ki
tose apylinkėse. Jų rasime vi
sur, kur tik veikia lietuviška 
mokykla. Tai didelė priešingybė 
tiems, kurie, šalia mokyklos gy
vendami, jon vaikų neleidžia. 
Ir ypatingai tiems, kurių vaikai 
lanko mokyklas, turinčias lietu
viškas pamokas kasdienių pa- 
mpkų tarpe, bet lietuviškųjų 
nelanko.

Pirmieji parodo didelį rūpes
tį ir meilę savo vaikams, ant
rieji — nerūpestingumą, nes ne- 
subrendusiam ir negalinčiam, 
apsispręsti vaikui atima gali-, 
mybę geriau išmokti kalbą ir 
susidaryti stipresnį tautinį są
moningumą.

Lietuviškoji mokykla duoda 
daugiau nei painokas. Ji perduo
da tautines vertybes. Tuo būdu 
Hetuvio; vaiko dvasiai suteikia
mi didesni turtai nei kitiems 
šio krašto vaikams. Šis mūsų 
tautos dvasinių turtų perdavi
mas augančiai kartai yra ver
tingas ne vien asmeniniu ar 

_ n 1 tautiniu atžvilgiu, bet ir kraš- 
( uo u j s kuriame žmogus, savyje su

telkęs daugiau dvasinių turtų, 
bręsta, mokosi, kuria ir dirba.

ganizacijon 
mingai žaidė Worcesterio koman
doje, laimėjusio] Old Colony 
Chess League p-bes). Povilas Vai 
tonis, Kanadoje, laimėjo II v.. 
Toronto velykiniame turnyre, 
buvo įkeltas j Kanados 1949 m. 
p-bes, kurias baigė penktu. Povi
las Tautvaišis laimėjo Bostono 
1949 m. p-bes, o K. Merkis 
baigė trečiu. Bostone sudary
ta lietuvių šachmatų komanda 
(Tautvaišas, Merkis; Saudargas, 
Keturakis, Staknys, Kubilius) į- 
pusėjo MET lygos 1949- 1950 m. 
p-bės I vietoj, gerokai nustebinu
si MET lygos varžovus..

Komanda dalyvavo “Lithuąni- 
an” vardu, tuo vardu lietuvių ko
mandos kovojo per visus 20 me
tų, Bostono MET lygos varžybo
se, pakrovusios daug svarių lai
mėjimų prieš Bostono žymūnus; 
Harvardo, M.I.T. Tufts, B.U., 
Boylston, Cambrige ir kt. Bosto
no čempiono titulas 5 kartus bu
vo lietuvių iškovotas (Tautvai- 
šos, Škėmos ir Ged. Šveikausko). 
Povilas Vaitonis dukart pasipuo
šė visos Kanados titulu, <(1951 ir 
1957). 5 kartus -Ontario. Taut
vaišas 9 kartus laimėjo Illinois 
(atviras ir uždaras) p-bes. Ka-

1961 irl965 -68).
Toronto Vytis du kartus laimė 

jo Toronto meisterystę ir kartą 
Kanados baltiečių p-bes.

Chicagos vyrai buvo Chicagos 
lygos nugalėtojai. Bostono išju
dino jaunuosius: Gedimino Kuo
džio, Algio Makaičio, Gedimino 
ir Leopoldo Šveikauskų, Sauliaus 
Vaičaičio, Ramūno ir Sauliaus 
Girnių, W. Shakalio, A. Leona
vičiaus vardai surišti su visa eile 
laimėjimų Bostono irMass. padan 
gėje. Chicagoje stipriai buvo pasi
reiškę jaunuoliai K. Jakštas, V. 
Palčiauskas, V. Bikulčius, A. Ja
saiti? ir kt.

— JAV atvirose, Lincoln, Ne
braska, po 6 ratų į priekį išsi
plėšė didmeisteris Bisguier ir lat
vis Victor Pupils iš Seattle, Wash. 
abu pakrovę po 5,5 tš. iš 6 gali
mų. Prie jų dar prisijungs did
meisteris Robert Byrne, kuris tu
ri nebaigtą partiją su N.Y. mei- 
teriu Denkeriu. Po 5 taškus turi 
didmeisteris Benko, Vuksevič, P.

A________ ______, r __ __  (Brands, W. Martz, O. Popovič ir
zys Merkis keliolika metų buvo dar pora kitų.
iškopęs į pačią JAV-bių viršūnę 
korespondenciniame žąidimejis
du >ąrtųs buvę įkeltąs į JAV'hįųįnių,neturima 
rinktinę, pasaulio p-bem (1959-

Ignas Žalys po pirmųjų ratų 
tūrėjo 2-0, kaip toliau varosi, ži-

Kazys Merkis

A. f A. EMILIJAI PETRAUSKAITEI
taip anksti išsiskyrus iš mūsų tarpo, mieliems giminaičiams ir 
prieteliams SOFIJAI ir JUOZUI GRAUŽINIAMS ir velionies ar
timiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime ir ap
gailestaujame dėl velionę ištikusios nelauktos ligos, netikėtai nu
traukusios josios gyvenimo siūlą ir puoselėtus lūkesčius.

VALERIJA IR MEČYS BANKAUSKAI 
DANGUOLE IR PETRAS GRIGANAVIČIAI 
LEOKADIJA IR JUOZAS ŽVYNIAI

L.Š.S.T. centro valdybos narei. Šaulei Tremtyje 
redaktorei, žurnalistei

A. -Į- A
EMILIJAI PETRAUSKAITEI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame seserį SOFIJĄ, švogerį JUOZĄ 
GRAUŽINIUS, seseris ir brolį Lietuvoje, gimines ir 
šaulius išblaškytus visame pasaulyje, h ‘

Stasio Butkaus, Detroito šaulių 
Kuopos Valdyba

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ........................  $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduoj'anti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

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

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 knygot 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
'■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiii'

iniiiiniiiiiiintiirai.'niii'iiiiiiniiiHiiijiiiiiHriiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiHniiiiinii'iiffliiiHiflininiiiiuiiiiniimiiiiimiiiininrnniiiimHiniinniiiiraiiinniimnniimiuninnirainninnininHmBB*

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas ji užsisako 

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

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.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAi HOME
trys moderniškos KOPLYČIOS

2533 West 7Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3*2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

MIS #
' c

i PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR, NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
DU&iaiisiaH Paminklams Planų 

P»airinkimaa Visame Mieste.
Telet — CEdarcrest 3 • 6335

'* enas blokas nuo kapinių.

I? ft ! L
. S

KflPTEiniS \

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas —• Geraidas 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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKCS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9538 

illllllllliiuillllllllilllllllillilllliilllllllllll

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laldotuvSms 

ir kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 

WAN1T49 STIIH .VLUa.YUI 
2443 W. «3rd Street, Chiciigo. Illinois 

Tel. PB 8-0833 — l’K 8-0834

SKELBKITĖS “DRAUGE”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(ItACKAYVICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpubiic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Virginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Mreet Tl‘l. TArda 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tet YArds 7-1188-1139

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



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 22 d.

X (Stasys ir Irena Balzekai,
atostogavę Europoje ir lankę 
įvairius kraštus, jau sugrįžo į 
Chicagą.

X Jurgis ir Irena Stankūnai 
atostogavo Kanadoje, kur lan
kė savo pažįstamus.

X Gerų knygų skaitymas 
skaidrina nuotaiką ir teikia ma
lonų laisvalaikį. Daug gerų lie
tuviškų knygų galima gauti 
“Drauge”. Katalogas pareikala
vusiems siunčiamas nemokamai. 
Lietuviškų knygų bus galima 
gauti ir “Draugo” gegužinėje 
(piknike) rugpiūčio 31 d.

X Geru už gerą atsimoka skai 
t.ytojai. “Draugui” aukojo: po 
3 dol. — S. Nutautas, Stasys 
Griežė, A. Cetkauskas; po 2 dol. 
— Kun. A. Naujokas SDB, G. 
Sapkus, Gustave Cerrrin, J. Jan
kauskienė. Labai ačiū.

X Rašyti aiškiai, ypač var
dus. pavardes, vietovių vardus 
ir datas, prašome visus mūsų 
bendradarbius ir skaitytojus, 
kurie tik turi kurių nors reika
lų su “Draugo” redakcija ir 
adminisbacija. Neretai rankraš
čiai būna neišskaitomi ar sun
kiai įskaitomi — dėl to pasitai
ko ir netikslumų.

X Adolfas Kainoms, 6535 So. 
Oa'kley Avė., žinomas mūsų mu
zikas ir orkestro vedėjas, drau 
ge au savo vyrais sutiko daly
vauti ‘‘Draugo’’ gegužinėje — 
piknike. Jo gerai paruoštas 
orkestras linksmins gegužinės 
dalyvius įr duos galimybę vi
siems mėgėjams ne tik pasiūlau 
syti muzikos, bet ir pasišokti.

X Pasaulio lietuvių archyvui 
labai reikalingi du Putino kū
riniai: dviejų dalių romanas 
“Krizė” ir misterija. “Nuvaini
kuotoji Vaidilutė” (vėliau ji 
buvo pavadinta “Vaidilutė Mo
tina”), atspausdinta “Židiny
je” ar “Ateityje”. Kas turėtų 
minėtą romaną ir tą žurnalą, 
kuriame buvo atspausdinta mis
terija, labai prašomi padovano
ti arba nors paskolinti nukopi- 
javimui. Siųsta šiuo adresu: Pa
saulio Lietuvių Archyvas, 5620 
So. CIaremont Avė., Chicago, 
III. 60636.

X Po gero poilsio ir darbas 
geriau sekasi. Tokį poilsį turės 
kiekvienas, kuris neužmirš 
“Draugo” gegužinės Bučo dar
že, ruošiamos rugpiūčio 31 d. 
Tarp draugų ir pažįstamų, gam
tos ramybėje, atsipalaidavę 
nuo kasdieninių rūpesčių, ir dar 
bų, praleisime čia malonią ir 
gaivinančią dieną, kuri jau vir
to tradicija Chicagos apylinkių 
gyventojams. Tad visi kreipkim 
savo kelius į gamtą ir gegužinę 
“Darbo dienos” sekmadienį!

X T. n. Virginią Bobinaite 
sutiko eiti ASD pastovyklės ko 
mendantės pareigas akademikų 
skautų “Akvarijaus” stovyklo
je kuri tęsis niuo rugp. 23 iki 
rugsėjo 1 d. Rako stovyklavie
tėje, Custer, Mich. Registruotis: 
Jolanta Raslavičiūtė, 7234 Bo. 
Sacramento, Chicago, III. 776- 
3254.

X Mrs. Veronica Menccl, 
Braddock, Pa., dėkodama už 
“Draugo” kalendorių ii korteles, 
prisiuntė 5 dol. auką spaudai 
paremti. Labai ačiū.

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

X Akademikų Sk-tų sto
vykla įvyks Rako ūkyje, Custer, 
Mich. rugp. 23 — rūgs. 1 d. 
Registruotis: J. Raslavičiūtė,
7234 So. Sacramento, Chicago. 
Skambinti 585-9500 iki 4 v. p^p., 
776-3254 po 5 v. v. (pr.)

X Dabar yra geriausias lai
kas praleisti savo atostogas Gin
taro vasarvietėje ant Michigano 
ežero kranto Union Pier. Skam
banti 616 — 469-3298. (sk.)

X Amerikos Lietuvių Kon
gresas įvyks Detroite, Statler 
Hiiton viešbutyje, rugpiūčio 30- 
31 d. Pradžia šeštadienį 10 vai. 
Organizacijos prašomos siųsti 
delegatus. Visi atstovai ir sve
čiai, norintieji gyventi viešbuty
je, prašomi registruotis ALTo 
biure: 6818 So. Western avė. 
Chicago, III. 60636. Chicagiečiai 
važiuojantieji į Detroitą auto
mobiliais ir galintieji paimti vie
ną — du keleivius, prašomi pra
nešti tel: 778-6901. Pakvietimus 
į banketą galima gauti ALTo 
biure arba DLOCe, 2002 Ferdi- 
nand st. Detroit, Mich. 48209. 
Banketas įvyks sekmadienį, rug
piūčio 31 d. 8:00 vakare.

Prof. Adomas Varnas — nenuilstamas dailininkas savo studijoje Chi
cagoje šiomis dienomis. Nuotr. Mariaus Kasniūn

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

(sk.) ALT.
X Albinas Kurkulis, akcijų 

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

(«k.)

DRAUGO PIKNIKO 

BELAUKIANT

Artėjant Darbo dienos savait
galiui, pradedami pasiruošimai 
“Draugo” piknikui, kuris, iš me
tų į metus kartojamas, virto tra
dicija, kaip kalakutas Padėkos die 
ną ar šližikai Kūčiose. Skirtumas 
tik tas, kad čia ruošiamasi ne są- 
vo malonumui, bet kitų, nes 
rengėjai malonumą pajunta tik 
tada, kai viskas gerai ir sėkmin
gai pasibaigia.

Prislėgtai nuotaikai pašalinti
Norim, kad visiems būtų sma

gu, linksma, jauku, kad visi bū
tų patenkinti, sotūs ir laimingi.

Jau prieš mėnesį pradėti kur
ti planai, kaip praplėsti barą, ku
ris padeda pakelti darbo nuovar
gio prislėgtą nuotaiką, kaip su
statyti stalus pietaujantiems, kad 
būtų pavėsis ir nebūtų pavojaus 
iš mus linksminančių paukštelių, 
kurie savo koncertams pasirenka 
virš stalų nukarusias medžių ša
kas, kaip sugalvoti naujų pramo
gų jaunimui, kurio skonį ne vi
suomet lengva atspėti.

O patenkinti norim visus, nes

Chicagos žinios
PASKUTINĖ KONCERTŲ 

SAVAITĖ
Grant Parko koncertų sezo

nas užsibaigs su šia devinta ir 
paskutine savaite. Koncertai bus 
rugp. 20, 22, 23 ir 24 d. Šįmet 
nepalankus oras sugadino ir iš
ardė daugelį koncertų, ypač sa
vaitgaliais.

NUŠOVĖ IMK TĄ VYRA

Nežinomas asmuo įsimaišė į 
krikštynas James Deleo namuo 
ee Wheeling priemiestyje. Pana 
tęs sidro Martinez, sveriantį kiekvienas savo buvimu Čia pa-
312 svarų, jam pasakė, jog ne
mėgstąs diktų vyrų, ir ištrau
kęs ginklą jį mirtinai nušovė.
Martinez, trijų vaikų tėvas, gy
veno Mundeleine.

AIRIAI PROTESTUOJA
Apie 150 Chicagos airių prie 

Britanijos konsulato, 33 N.
Dearborn, protestavo, reikalau
dami, kad Anglijos kareiviai lio kampelį, kuriame tik gyvena 
būtų atšaukti iš Š. Airijos. Ei- jo laukiantis lietuvis, 
nąs konsulo pareigas Leonard

deda atstatyti kasdienybėje už
mirštą bendrumą ir drauge pa
remti lietuvišką spaudą, taip sun
kiai kovojančią už savo egzisten
ciją.

Taip, mūsų spaudai Ta pati, 
kurią skaitome, giriame, barame 
ir be kurios negalim gyventi, nes 
tai vienintelis laisvas lietuviškas 
žodis, aplankąs kiekvieną pasau-

Figg susitiko su airių delegaci
ja ir pažadėjo jų įteiktą laišką 
pasiųsti Washingtonan į Anglį-1 
jos ambasadą.
PALIKO TURTĄ GIMINĖMS

Sujudimas dėl lietuviškos 
spaudos

Dėl to lietuviško žodžio ir ri- l 
tąsi puodai nuo palubės lenty
nų, sujuda visas “Draugo” per-

tiškomis širdimis, patvariomis ko
jomis ir patraukliomis partnerė
mis ar partneriais, nes šokių mu
zika žada būti įvairi ir pagal kiek
vieno skonį.

Dvasinio peno pasiilgusiems 
stovės stalai su naujaisiais leidi
niais, o ištroškusius gaivins skys- 
tesni ir tirštesni gėrimai, kurių 
pasirinkimas stebins, gal būt, net 
pačius rengėjus, išsibėgėjusius sa
vo vaišių pasiruošime ir nebe
galinčius sustoti pusiaukelėje.

Prašykim gražuas oro

Viskas numatyta, suplanuota 
ir trūksta tik garantijos iš aukš
tybių, kad bus gražus oras. Bet 
kurį lietuvį sulaikė lietaus lašas, 
kai jo laukė gamta, draugai ir 
daina su muzika? Bendromis mal 
domis net ir tas lietaus lašas ga
li pakibti ore ir; išlikti nenukri- 
tęs iki pirmadienio!

Todėl viltingai nusiteikę, visi 
laukiame sekmadienio — rugpiū
čio 31 dienos, kuri ne vienam 
primins linksmą gegužinę tėviš
kėj, ar draugų^, susibūrimą ke
liant alučio bokalus studentiško
se dienose, o gal net atgaivins 
ir praeitį —kaimynas spaus kai
mynui ranką, kurios paspausti 
neturėjo progos nuo paskutinio 
“Draugo” pikniko.

O šalia visų tų malonių per
gyvenimų, kiekvienas pajus dar 
ir ramų pasididžiavimą atlikęs sa
vo pareigą lietuviškai spaudai, 
kuri gyvuoja tik jam, tik jo mo
ralinės ir medžiaginės paramos 
dėka.

Tad iki pasimatymo “Draugo” 
piknikel

PAGERBĖ SKREBUTIENĘ

Brighton Parke rugp. 14 d 
buvo pagerbta žinoma visuome-, 
nėr, veikėja Anelė Skrebutienė, 
jos sūnaus ir marčios Antano i 
ir Klaros Ivinskiu namuose,, 
2437 W. 45 Place. Kvietė pao- j 
tinos artimas drauges ir iškėlė i 
šiaunias vaišes motinos gim;-, 
me dienos proga parodydami 
meilę savo brangiajai mamy
tei Anelei. Po vaišių Anelės 
Skrėtutienės anūkas Antanas 
ir anūkės Katherine, Deboran, 
Elizabeth ir Mary mylimai mo
čiutei įteikė tortą su degančio
mis žvakutėmis. Visi vaikaičiai 
ir svečiai sudainavo ir palinkė
jo mielai Anelei sveikiausių ir 
ilgiausių metų.

Sveikino mielą veikėją Anelę 
Skrebutiemę, M. Paukštienė, P. 
Zakaraitė, M. Palkeltienė, B. 
(StrumSkienė, E. Vienžindienė, 
U. Rastenienė, M. Pctkūnienė, 
Jonas ir Bernicė Wilimas, B. 
Cicėnas, Venskus, sūnus, marti 
Ivinskiai ir jų vaikučiai.

A. ISĮkrelbutiemė priklauso prie

Anelė Skrebutienė

SUNKUS LIETUVIŲ 
TELEVIZIJOS KELIAS

Kai atsirado Lietuvių televi
zija, teisingai galvojome, kad 
jai išsilaikyti nebus lengva. Te
levizijos laikas daug brangesnis 
kaip, sakysime, radijo valandė
lės. O tačiau gerų lietuvių para
ma Liet. televizija su mažomis 
pertraukomis žygiuoja jau ket
virtus metus. Žinia, kad daugįvairių parapijos draugijų, yra nusyeria jos vedėjų 

vienuolynų amžina narė, Tėvų 
marijonų rėmėjų 35 skyriaus 
pirmininkė jau ištisus dvyliką 
metų. Tėvų marijonų darbus re
mia su dideliu pasišventimu. Iš
augino skaitlingą ir pavyzdingą 
šeimą. Ilgiausių metų Jai ir ar
timiesiems !

mas.
Neseniai buvo sušauktas Liet. 

televizijos valdybos susirinki
mas. Po ilgesnių svarstymų nu
tarta programą ir toliau tęsti. 
Tačiau 'keli senieji valdybos na-

Dalyvė Į riaa dėl didelių rūpesčių ir dėl

Sofija Oželienė, vykdama iš Kolumbijos, kur aplankė savo dukrą Da
lią (ji su vyru profesoriauja Bogotos universitete ir yra specialios 
ekonominės komisijos pirmininkė prie vyriausybės), buvo sustojusi 
Miaimi Beach mieste^ Floridoje, Jazbučių vasarvietėje. Vardo dienos 
proga ją aplankė būrys svečių, kuriuos ji pavaišino tradiciniais lie
tuviškais valgiais. Iš k.: Stasys Jazbutis, jo žmona Jazbutienė (bu
vusi Lietuvos moterų krepšinio rinktinės vadovė), Jadvyga Tubelie- 
nė (našlė buv. ministrų kabineto pirmininko Juozo Tūbelio), Sofija 
Oželienė, spaudos bendradarbis Juozas Jurevičius, rašytoja J. Narūne 
-Pakštienė ir Petrulienė (našlė ministrų tarybos pirmininko Vytauto 
Petrulio). Žemai kairėje Vytautas Kasniūnas.

Otto Behimer, gyvenęs Oak sonalas ir draugai talkininkai
pasiruošimuose, o laikraščio pus
lapiai sumirga viliojančiais žo
džiais, kviečiančiais tolimų ir ar
timų sričių lietuvius neužmiršti 
rugpiūčio 31 dienos, kurią malo
niai ir tikrai lietuviškai bus ga
lima praleisti tik Bučio darže, i 

Jau kemšamos dešros, raugi
nami kopūstai, aštrinamos tar
kos kugeliui, o saldumynų mė
gėjams sijojami miltai su cina
monu ir verdamas sirupas meduo 
liams.

Mūsų mažieji galės apkeliauti

Parke ir buvęs petroleumo inži
nierius, testamente paliko $1,- 
651,863. Du broliai ir viena se
suo gavo po $321,927. Ilgametei 
sekretorei paliko $50,000. Fede
ralinis iždas pomirtiniais mokes
čiais pasiėmė $463,809. Illinois 
valstija gavo $57,166.

GALIMAS MOKYTOJŲ 
STREIKAS

Chicagos švietimo taryba pe
reitą geg. mėnesį pasirašė 'kon
traktą su mokytojų unija žadė
dama padidinti mokytojų algas žemę ratu (o kitais metais gal ir 
$100 mėnesiui. Tarybai trūksta mėnulį!), nes traukinėlio bėgiai 
pinigų ir ji sakosi algo3 bus pa- Jau tiesiami, 
didintos tiktai $50. Mokytojai Suaugęs jaunimas ( o ir ne 
žada rūgs. 2 d. balsuoti ar reik- vienas iš “jaunų suaugusiųjų) 
tų streikuoti rūgs. 3 d., kada galės ypatingai maloniai praleis- 
mokslas turėtų prasidėti. ti dieną, jei tik atvyks su roman-

Skanaus ir sveiko Alvudo parengimuosg maisto pristatytojas Stasys 
Terminas ir jo išdalintoja Marija Lukoševičienė. Nuotr. M. Nagio

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE i pripažindama jo didelius nuopel sovehozo centras, šią vasarą dia

_  Pagelbėjo astronautams.' nūs, E. Justų pakėlė savo drau-
Aviacijos majoras John Monk Į gijos garbės nariu. Pažymėtina, 

vic, sūnūs Aleksandro Mankaus,
418 Madison avė., Elizabeth,
N. J., dirbąs Houstono erdvės 
centre, prisidėjo prie astronau
tų laimingo skridimo į mėnulį ir 
atgal. Jo kontrolėje yra pasau
linis tinklas palaikąs susisieki
mą tarp erdvėlaivių ir kontrolės 
centro. Jo paveikslas 3U aprašy
mu tilpo Elizabethe “Daily Jour 
nai”.

— Rugpiūčio 8 d. Cape Cod 
Jansoną viloj “Audronė” su
ruoštas atsisveikinimo vakaras, 
kuris virto beveik kasmetiniu 
papročiu. P. Jansonas rodė fil
mus iš praeitos vasaros. Sol Ja
nina Armonienė ils Chicagos, pa
įvairino vakarą dainomis ir ari
jomis, maloniai nuteikdama va
sarotojus. Pakilioj nuotaikoj 
Skirstėsi svečiai atsisveikinda
mi ilki kitų atostogų. Tarp kitų 
vasarotojų atostogavo muz. Z.
Nomeika su žmona.

URUGVAJUJ
— Urugvajuje, Plaza Rep. de 

Lituania, pastatytas dailus pa
minklas.

— Eduardas Jusys sėkmingai 
dirba lietuvių tautinio ir religi
nio gyvenimo srityse. Urugva
jaus lietuvių kultūros draugija,

buvo pionierių stovykla, kurio
je stovyklavo 200 vaikų.

— “Vaizdo” spaustuvė Vilniu
je (buv. Juozo Kapočiaus) da
bar paskirta beveik išimtinai va
dovėlių spausdinimo darbams 
vykdyti.

AUSTRALIJOJ
— A. a. Kazio Kavaliausko,

žinomo muziko mirtį nuoširdžiai 
apgaili visi mūsų tautiečiai. Ve
lionis buvo gimęs Anglijoje, kur 
jo tėvas, kaip .politinis emigran-

kad “Gintarui” vykstant į lie
tuvių tautinių šiokių šventę, E.
Jusys paaukojo 25,000 pezų.
Dabar jis lietuvių kolonijai pa
dovanojo tinkamą vasarvietei 
žemės sklypą, esantį tik 2 km 
nuo paplūdimio.

PRANCŪZIJOJ
— Eltos biuletenis prancūzų 

kalba išleistas Paryžiuje ir siun 
tinė jamas prancūzų laikraš
čiams. Biuletenis yra turtingas 
žiniomis apie Lietuvą, lietuvius I tas, buvo įsikūręs dar carinės 
ir padėtį pavergtoje Lietuvoje. Rusijos laikais. Kazys augo Lie

kilų svarbių priežasčių, pasitrau 
kė. Dalbar naują valdybą suda
ro: Ed. Vengianskas, Frances 
Gramontienė, Ed. Vaišnaideris, 
A. Kiemaitis, T. Siutas, K. Ože
lis, B. Jurėnas ir B. Brazdžio
nis. Visi valdybos nariai dirba 
su dideliu pasiaukojimu, ir ma
teriališkai programą paremda
mi.

Turima gerų vilčių, kad į tal
ką ateis ir patys žiūrovai. Lau
kiame mūsų jaunimo dažnesnio 
pasirodymo televizijos progra
moje.

Liet. televizijos programa nė
ra prekybiniais pagrindais su
daryta, o sukurta Lietuvos var
dui garsinti ir duoti progos mū 
sų meninėms ir kitokioms jė
goms pasirodyti.

Mūsų organizacijos ir atskiros 
šeimos kviečiamos įamžinti pro 
gramoje įvairius parengimus, 
minėjimus, šventes. Vadovybė 
yra visada pasirengusi už ma
žiausią atlyginimą .patarnauti. 
Šiuo reikiaiu galima kreiptis te
lefonu 254-2233.

Valdyba dėl lėšų stokos ne
gali išreikšti reikiamos padėkos 
visiems rėmėjams, bet stengia
si atsilyginti savo darbais mūsų 
tautos labui. Tikime, kad Lietu
vių televizijoje pasirodys dar 
daug naujų lietuviškų talentų. 
Suaugę su lietuvišku menu, jie 
ir lietuviško žodžio, tikėkime, 
nepamirš. B. Brazdžionis

ATSIDEKOKAME SPAUDAI

Mieli tautiečiai — lietuviai 
— organizacijų nariai ir sve
čiai! Tamstos visi esate kvie
čiami atsilankyti į dienraščio 
“Draugo” ruošiamą didelę išky
lą — pikniką: Bučo sode rug
piūčio 31 d.

Visi lietuviai, pagal išgales, 
turėtume atvykti į šį didingą 
subuvimą — “Draugo" pikni
ką ir tuo paremti mūsų spaudą.

Lietuviai be spaudos, tai lyg 
bę ryšio kariai fronte, — būtu
me išblaškyti ir vieni, kitų ne- 
besurastume ir nežinotume, kas 
dedasi plačiajame pasauly, lie
tuvių tarpe.

Kaip jau žinome, iš patirties, 
“Draugo” Redakcija ir Admi
nistracija su nuoširdumu mūsų 
organizacijų reikaluose padeda 
savo skelbimais ir kitais malo
niais patarnavimais. Juk tai yra 
didelis dalykas organizacijų at
žvilgiu, tiai ta proga savo orga
nizacijų vardu reiškiu nuošir
džią padėką ir pagarbą spaudos 
vadovams.

Tad iki pasimatymo “Drau
go” piknike

Jūsų Juozas Skeivys

Biuletenį redaguoja Birutė Šle- 
petytė - Venskuvienė.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Melnragėje, netoli Klaipė

dos, šiuo metu gyvena 5000 žmo 
nių, kurių gera dalis rusai. “Tie 
soje” apie Melnragę rašoma: 
“Mūsų Melnragė labai skurdi, 
gatvės neasfaltuotos, šaligatvių 
nėra. Iškastas kanalas — upe
liūkštis teršia jūrą. Parduotu
vės mažos, blogai įrengtos, men
kas maisto produktų pasirinki
mas. Laikraščių kioskas stovi 
išdaužytais langais. Yra ir dau
giau negerovių”. (1969. VIII. 
13).

— Dabikinės buv. dvare, is
torinėje vietovėje, šiuo metu yra

tuvoje. Muzikos dalykų mokėsi 
pas Marijampolės vargonininką

J. Benderių, pas pianistą Brau
ną. Vėliau baigė muzikos kon
servatoriją Klaipėdoje. Moky
tojaudamas Pagėgiuose vado
vavo bažnytiniam chorui, 1939 
—1944 m. aktyviai reiškėsi Ma
rijampolės muzikiniame gyveni
me.. Vokietijoje kurį laiką va
dovavo Uchtės stovyklos lietu
vių chorui Nuo 1957 m. ligi mir 
ties sumaniai vadovavo Sydnė- 
jaus lietuvių chorui “Daina”, 
dirbo ALB kultūros taryboje, 
organizavo dainų šventes ir kt.

Lenkų kilmės Brazilijos gyventoja Alice Marie Lustik karinės policijos 
buvo suimta po to, kai prieš atvykusį 'mokesčių rinkėją panaudojo 
ginklą ir paleido ant jo penkis šunis.


