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Stalino - Hitlerio suokalbio 
30-slos metinės

Kaip vyko gėdingos derybos
Stalinas su Molotovu, pirma 

visą Lietuvos Užnemunę atidavę 
Hitleriui, o paskui lyg ir netyčia 
ją užėmę, labai jau nenorėjo be- 
atiduoti, tad “nupirko” ją iš Hit
lerio. Štai kaip prasidėjo to gėdin
go pirkimo derybos: (Schulen- 
burgo telegrama į Berlyną iš 
Maskvos, 1940 m. liepos 13 d.)
“Molotovas, pakvietęs mane šian 

dien, pareiškė štai ką: Stalinas 
dar kartą rūpestingai apsvarstė 
padėtj, susijusią su Lietuvos teri
torijos juosta, ir priėjo išvados, 
kad mūsų pretenzija į tą terito
rijos juostą ir Sovietų įspareigo- 
jimas perleisti ją yra neginčija
mi. Tačiau esamomis aplinkybė
mis šios teritorijos juostos perlei
dimas būtų sovietų vyriausybei 
nepaprastai nepatogus ir sunkus.

Dėl to Stalinas ir jis pats rim
tai prašo Vokietijos vyriausybę 
pasvarstyti, ar ji, turėdama gal
voje nepaprastai draugiškus san
tykius tarp Vokietijos ir Sov. S- 
gos, nerastų būdo, kuris pastoviai 
paliktų kalbamą teritorijos juos
tą Lietuvai. (Kai Molotovas pra
šė Užnemunės “Lietuvai”, kitą 
dieną jau buvo Lietuvoj paskirti 
“rinkimai”, kurių tikslas buvo 
prijungti Lietuvą — visą — prie 
Rusijos. E.)

Molotovas pritarė, kad mes ga
lime betkuriuo metu iškeldinti 
vokiečių kilmės gyventojus iš Lie
tuvos ir pat iš tos teritorijos juos
tos. Molotovas keletą kartų pa
brėžė sunkumus, kurie šiuo me
tu susidarytų Sov. S-gai dėl per
leidimo kalbamos teritorįjos juos
tos, ir pavaizdavo savo ir Stalino 
prašymą esant labai skubų, pa
kartotinai išreikšdamas viltį dėl 
Vokietijos nuolaidos. Prašau tele
grafuoti instrukcijas. Gal būt, So
vietų prašymas galėtų būti pa
naudotas pravesti mūsų ekono
miniams ir finansiniams reikala
vimams Baltijos valstybių atžvil
giu.”

Lietuvos prijungimas pilnu 
tempu

Iš Berlyno atsakyti neskubėjo, 
bet Kremliaus sąmokslininkai 
pasitikėjo berlyniškiais bendri
ninkais ir Lietuvos prijungimo 
apeigas vykdė pilnu tempu. Kai 
į Maskvą jau buvo nuvežtas bū
rys žmonių neva su prašymu 
“priimti Lietuvą į šeimą”, Ribben 
tropas pagaliau davė palankų 
ženklą dėl Lietuvos Užnemunės. 
Telegrafavo Schulenburgui (rug. 
2 d.):

“Prašau painformuoti poną 
Molotovą, jog Reicho vyriausybė 
priėmė dėmesin Sovietų vyriau
sybės norą, kad Vokietija palik- (ELTA)

Ar rusas okupantas buvo laukiamas svečias? Vargiai, nes kariai tan
kuose »u revolveriais grasino gyventojams

Bernadeta Devlin. airė, britų parla
mento narė, atvyko j JAV — su
rinkti vieną milijoną dol. airių rei
kalams

Bernadeta iš Airijos 
JAV-se

Pasiryžusi surinkti milijoną, .dol. 
Airijos katalikams

NEW YORK. — g. Airijos 
atstovė Bernadeta Devlin, 22 m. 
amžiaus, jauniausias britų par
lamento narys, užvakar atskri
do į Nevv Yorką. Ji atvyko su
rinkti vieną milijpną dolerių, 
paremti g. Airijos katalikams. 
Esą, jie neturi būti skriaudžia
mi, nes klausimo neišsprendus, 
krašte vėl kiltų civilinio karo 
pavojus.

Surinktos aukos bus skirtos 
badaujantiems ar benamiams 
g. Airijos katalikams. Devlin 
numato važinėti po JAV ir apie 
savo tautiečių padėtį kalbėti 
susirinkimuose, televizijoje ir 
kitur.

• V. Berlyne užvakar trum
pai sustabdytas eismas gatvė
se — tai buvo solidarumo su 
Čekoslovakijos gyventojais ženk 
las. Prieš okupaciją įvyko Dro- 
testų Bazelio mieste, Šveicari
joje.

• Veržėsi į sovietų ambasadą.
Washingtone du asmenys, ban
dę perlipti sieną, supančią so
vietų ambasadą, kilus automa
tiniam aliarmui, buvo sulaikyti.

tų Sovietų S-gai tą Lietuvos dalį, 
kuri pagal Maskvos susitari
mus yra priskirta Vokietijai. Tai 
reiškia gana reikšmingą Maskvos 
sutarties pakeitimą Vokietijos ne
naudai. Kol Reicho vyriausybė 
detaliau svarstys šį klausimą, 
man būtų įdomu išgirsti kurį 
quid pro quo siūlo Sovietų vy
riausybė”.

Taip Maskvoj jie buvo Lietuvą 
pasidalinę. O kai vienas panoro 
pasilaikyti ir kitą dalį, tai atsa
kymas buvo — gerai, pagalvo
sim, tik sakykit ką mums už tai 
duosit... O “tai” šiuo atveju bu
vo Lietuvos žemė ir žmonės.

Jei kraštas prieš okupaciją, 
"veikia nusikaltėliai..."

Tai vakar paskelbė partijos prezidiumas Prahoje — Padėtis, po trijų dienų demons
tracijų, aprimusi — Paskelbta žuvus penkiems čekams, suimtųjų skaičius sieks 600 
— Buvusios riaušės, krašto protestas — nemalonus riešutas Maskvai

Tankai liudijo okupacijos jėgą, 
režimas kaltino “nusikaltėlius”

PRAHA. — Po trijų dienų 
demonstracijų Čekoslovakijos 
sostinėje ir kituose miestuose, 
po tautos pareikštų protestų 
bei neapykantos apraiškų, gy
venimas vakar, iš dalies, grįžo 
į įprastines vėžes. Vis dėlto, ne 
vienas klausia — kiek ilgai? Į- 
tlampos nuotaikos tebejaučia
mos, ryškus ir nerimas ne tik 
partijos, režimo sluoksniuose, 
bet ir pačioje Maskvoje.

Ketvirtadienio naktį Prahoje 
atsirado 60 čekų tankų, su rau
donais, baltais ir mėlynais, tau
tinių spalvų, bruožais. Da'is iu 
rūsčiai tūnojo ant tiltų, dalis 
ties upės pakraščiais. Auštant, 
tie jėgos simboliai išnyko.

Vėliau vyriausybės pastatus 
saugojo keturi čekų kariuome
nės šarvuočiai. Kariams buvo 
pavesta budėti ties partijos pa
statu, paštu ir ties radijo siųs
tuvų įstaigomis.

Partijos prezidiumas vakar, 
ilgai svarstęs, paskelbė “pažiū
rą”: trijų dienų riaušėse žuvo

Maskva primena
Įspėjimas ir Rumunija’?

MASKVA. — Dienraštis “So
vietskaja Rosija” užvakar pa
skelbė' straipsnį, kuriam vėl pat 
virtinama vad. Brežnevo sam
prata apie tai, kad sovietai “tu
ri teisę įsikišti į kraštų reikalus 
atveju, jei atsiranda grėsmė 
socializmui”. Toji samprata va
karuose vadinama “ribotu su
verenumu”.

Laikraštis aiškina, kad pati

SOVIETAI SUĖMĖ VIENĄ IS 54
Suimtasis — pirmasis žinomas 

atvejis

MASKVA. — Čia paaiškėjo, 
kad sovietai šią vasarą suėmė 
vieną iš š. m. gegužės m. raštą - 
memorandumą pasirašiusių. Jis 
buvo pasiųstas J. Tautų Žmo
gaus teisių komisijai. Dabar 
patirta, kad huv. armijos maj.
G. A. Altunjan, kurio parašas 
buvęs pats pirmasis, liepos 11 
d. buvęs suimtas jo bute Char
kove, Ukrainoje.

Devyni suimtojo draugai su 
specialiu laišku kreipėsi į so
vietų prokurorą, protestuodami 
prieš žmogaus kalinimą tik “dėl 
jo įsitikinimų” ir prašydami jį 
paleisti. Pažymėta, kad Altun
jan buvęs suimtas be jokio į- 
sakymo ir jo žmonai nenurody
ta suėmimo priežastis.

Oro ‘biuras praneša: Chica
goje ir jos apybnkėse šiandien 
saulėta, kiek šilčiau, temp. sieks 
80 ir daugiau 1. F., ryt — gied
ra, be pakitimų.

Saulė teka 6:07, leidžias 7:40.

penki piliečiai (du Prahoje ir 
trys Brno mieste) ir demonstra 
cijas rengę “kontrrevoliuciios 
gaivalai, nusikaltėlių remiami”. 
Visam kraštui buvo aišku: tai 
Maskvos kalba bei stilius...

Didelės demonstracijos vyko ir 
Brno mieste, susidegino 

jaunuolis

BRNO. — Krašto gyventojų 
gaiva’iškos demonstracijos ir

Tai, kas rugpiūčio 24 d. vyko šv. 
Vaclovo aikštėje Prahoje; minios 
daug jaunimo, šaukė: Rusai, keliau
kit namo... Partija vakar skelbė: 
“tai vykdė nusikaltėliai...’’

ii* «f «v* , rr . •Įsikisimo teisę
istori4?. ') ■’y;: j •• pas'a "-
gos kuriam nors kraštui atsi
riboti nuo “s > raliai mes sto
vyklos”, teikia čio : nuostolių 
ir vedančios. į... “reakcini, bur
žuazinį nacionalizmą”.

Straipsnio pas’ o^ynias. kaip 
tik šiuo metu, aiškinamas noru 
pateisinti soviete pernai įvyk
dytą i 'vazrą. B- to, tai gali 
būti ii' tepUim \ ir Rumunijos 
šių dienų politine4 krypčiai.

Gėlės ties žuvusio čekų patrioto 
kapu

Vienas iš 54 pasirašiusių

Laiško autoriai laukę iki lie
pos m. pabaigos ir jiems dabar 
aišku, kad suimtajam galinti 
būti keliama byla, o tai, jie tei
gia, galėtų “pažeisti sovietinį 
teisingumą”.

Pats kaltinamasis kom. parti
joje buvo nuo 1957 m ir yra 
daugelį kartų atžymėtas. Jis 
yra vienas iš 54 raštą J Tau
toms pasirašiusių.

Vėliau paaiškėjo nukentėjus 
daugeliui rašto autorių. Pvz. 
penki asmenys Charkove nete
ko tarnybų, vienas Leningrado 
gyventojas pateko į nervų kli
niką, panašiai buvę nubausti ar 
sudrausti ir kiti .

protestai prieš okupaciją kilo 
ne tik krašto sostinėje. Dabar 
paaiškėjo, kad tūkstančiai de
monstravo Brno mieste ir Slova 
kijos sostinėje Bratislavoje. A- 
biejuose miestuose milicija nau
dojo ašarines “bombas”.

Brno mieste žuvo trys demon 
strantai, jaunuoliai apie 18 - 20 
metų amžiaus. Miesto Raud. ar
mijos aikštele benzinu apsipylęs 
jaunuolis. bandė susideginti. 
Nors liepsnos buvo palietusios 
visą kūną, tačiau jos buvo greit 
užgesintos. Apie jaunuolio pa
dėtį vėliau nebuvo skelbiama.

Brno, antrasis, po Prahos, 
miestas, kur buvo užmuštų. 
Režimas skelbia: jau ramu...,

o kiek suimtųjų?

Vyriausybė paskelbė, kad 
krašte ramu ir padėtis Prahoje 
“aprimusi”. Tačiau dar ir va
kar sostinėje buvo matyti dū
mai: degė bent dviejose vieto
se. Vakar buvo valomos gatvės 
— keliose vietose demonstran
tai pastatė užtvaras, panaudo
dami grindinį, vaisių kiosko sie
nas ar nuvertę tramvajų va
goną. —

Virš miesto pkra>dA malūn
sparniai ir stebė’o ypač las sri
tis, kur vyko demonstracijos ir 
kur galėtu kilt nauios riaušės.

Nuostolius skaičiuojant, pa
skelbta apie 5 žuvusius ir kelis 
sužeistus bei daugiau kaip 300 
suimtų piliečių. Tačiau Prahoje 
buvo kalbama bent apie 12 žu
vusių. Jei pradžioje skelbta a- 
pie 320 suimtųjų, tai vėliau vy
ravo įsitikinimas, kad vykus 
stambiai žmonių “medžioklei” 
ypač ketvirtadienio naktį, su
imtųjų skaičius galėjo būti dvi
gubas.
2,000 karių aikštėje ir kitur

Krašto protestas ryškiausiai 
buvo iškilęs Prahoje. Dabar 
paskelbta, kad protesto tradi
cinėje vietoje, šv. Vaclovo aikš
tėje, buvo atsiradę 1,000 čekų 
karių, dar 1,000 buvo pavesta 
saugoti radijo siųstuvus, paštą 
bei kitas svarbias vietas. Pats 
malšinimo veiksmas, ašarinių 
dujų panaudojimas ar policinių 
lazdų smūgiai buvo pavesti mi
licininkams. Šiuo metu ir užsie
niečiai, demonstracijų dienomis 
buvę Prahoje, pvz. JAV Kon
greso nariai ar žurnalistai, vie
nu balsu pripažįsta: milicija 
ne vienu atveju parodžiusi ne
reikalingo brutalumo, žiauru
mo, nesiskaitymo bruožų.

Sovietų ambasados rūmus dip 
lomatiniame sostinės kvartale 
saugojo net apie 50 sunkveži
mių su kariais.

• Taikos pasitarimai Pary
žiuje, ketvirtadienį, vėl buvo ne
sėkmingi.

• Lengvas žemės drebėjimas
palietė sritis į šiaurę nuo Tokio.

KALENDORIUS

Šiandien, rugpiūčio 23 d.: šv. 
Pilypas Ben., šv. Donvina, Rin
gėla, Grauda.

Ryt, rugpiūčio 24 d.: šv. Balt 
ramiejus, šv. Aurėja, Jaunutis. 
Aušrinė.

Poryt, rugpiūčio 25 d.; šv. 
Liudvikas IX, šv. Liucilė, Gilius, 
Liudytė.

Su plytgaliais prieš nekenčiamą oku
pantą... šios savaitės vaizdas Prahoje

Čekoslovakijoje
Įvykiai - smūgis 

Maskvai
MASKVA. — Sovietų spauda 

bei radijas apie įvykius Prabo
je arba tylėjo arba vėliau pra
nešė tik keliomis eilutėmis. Ta
čiau, Vakarų diplomatų nuo
mone, riaušės Čekoslovakijoje 
kelia vis didesnį Kremliaus va- 

, dų rūpestį. Esama duomenų, 
kad rusai pasiryžę panaudoti 
bet kurias priemones “tvarkai”. 
Jie nesipriešintų Husaką pa
keisti ir kitu, Maskvai dar la
biau paklusniu politiku.

Aišku, kad Maskvai tie įvy
kiai labai neparankūs, ypač 
šiuo metu, tebevedant ginčus 
su Pekinu, kai rytų Europoje 
per ištisus metus buvo, palygin
ti, ramu. Netikima, kad kiltų 
neramumai kitame komunisti
nio režimo krašte, bet... bendros 
nuotaikos Maskvai nėra malo
nios.
Ką patyrė spaudos skaitytojai

Sovietų spaudos (ar ir Lie
tuvos laikraščių) skaitytojai 
nepatyrė smulkių žinių apie 
tūkstančių demonstracijas. Ta
čiau jie skaitė ilgas Husako 
ar Svobodos kalbas, kuriose kel 
tas rimties reikalas. Buvo skelb
tos ir partijos Prahoje rezoliu
cijos —• jose buvo kaltinami 
“oportunistai, dešinieji, prieš 
socializmą nusistatę gaivalai”. 
Visiems buvo aišku: Čekoslova
kijoje nėra ramu.

Pianistas Askenazy 
nenori grįžti...

Bijo, kad rusai gali jį sulaikyti

LONDCNAS. — V’adimir Aš- 
kenazy, 32 m. amž., rusų kil
mės pianistas, britų spaudai pa
reiškė: jis bijotų vėl grįžti į

Viesulo “Camille” padariniai Mississippi valstijoje — sugriauti namai, 
gyventojai ieško savo daiktų likučių

TRUMPAI
P. Korėjos saugumas 

ir JAV
JAV pažadėjo veiklią paramą 

P. Korėjai

SAN FRANCISCO. — Vakar 
pasibaigus prez. Nixono ir P. 
Korėjos prez. Ching Hee Park 
pasitarimams, nurodyta: abu 
kraštai veiksmingai priešinsis 
nuolatinėms komunistų pastan
goms vykdyti agresiją ir verž
tis į P. Korėją. Nepaskelbta, 
ar Wasbingtonas pažadėjo Pie
tų Korėjai papildomą karinę 
paramą.

Prez. Nixonas pietų metu iš
kėlė ne tik karinius Korėjos 
nuopelnus, bet ir žymią ūkinę 
pažangą. Park kreipė dėmesį į 
Nixono neseniai paskelbtą sam
pratą.

Abiem prezidentam tariantis 
ar pietavus, keli šimtai demon
stravo prieš Nixoną ar prieš 
karą Vietname.

Prahos įvykių
^nuotrupos

Jaunuolis lyg simbolis ties 
paminklu

PRAHA. — Praėjusios savai
tės įvykių Čekoslovakijoje vie
nas būdingų ir reikšmingų bruo
žų — veiklus jaunimo, studen
tijos dalyvavimas. Pvz ketvir
tadienį 5,000 jaunuolių susto
ję ties krašto pasipriešinimo 
svetimiesiems, okupacijai sim
boliu, šv. Vaclovo paminklu, 
dvi minutes protesto vardan su
sėdo.

40 jaunuolių prasiveržė prie 
paminklo ir vienas jaunuolių 
užsilipęs, atsistojo ties kara
liaus, šv. Vaclovo žirgu ir at
statęs krūtinę, suplėšęs marški
nius. Tai vyko tris minutes, mi
nia džiūgavo, nes jaunuolis at
rodė pats panašus į paminklą, 
į pasipriešinimo simbolį. Milici
ninkai įsakė jam nulipti žemyn. 
Į darbą buvo paleistos ašarinės 
dujos ir guminės lazdos...

Dviejų sunkvežimių įgulos — 
apie 40 čekų karių drauge su 
minia šaukė: Rusai, keliaukit 
namo... Kai vienas praeivių už
klausė karių, “Kaip šiandien 
jaučiatės?”, jie atšovė: “Žinote, 
būtume mieliau sėdėję savo ka
reivinėse...”

Sovietų Sąjungą, nes vieną kar
tą, jam iš Londono atvykus, 
rusai jį kelias savaites buvo 
sulaikę. Rusijoje gyvena jo tė
vai, gi jis pats, su žmona islan- 
dięte ir vaiku yra įsikūrę Lon
done.



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 23 d.

Dainos ir žodžio koncertas 
Dainavoje

L. F. bičiuliai baigė studijų savaitę

VL. SELENIS

Rugpiūčio 16 d. L.F. bičiuliai 
baigė savo studijų savaitę pui
kiu koncertu, kuriuo programą 
atliko solistė Dalia Kučiėnienė ir 
rašytojas Aloyzas Baronas. Sol.
D. Kučėnienę pianu palydėjo 
muz. Darius Lapinskas; iš A. Ba
rono kūrybos skaitė Jadvyga Da 
mušienė ir patį vakarą nuotai
kingai pravedė dr. Vytautas Ma
jauskas.

Solistė Dalia Noreikaitė — Ku- 
čienienė yra tikrai “plačios skalės 
asmenybė”, muzikoje pradėjo reik 
štiš ir mokytis vaikystėje. Prieš i 
atvykdama į Chicagą 1955 m. ji 
Argentinoje lankė konservatori
ją. Chicagoje tęsė muzikos studi
jas pas seselę kompozitorę Ber
nardą (Marijos gimnazijoje), 
studijavo pas Mme Penaglia, bu
vusią LA SCALA operos prima
doną, pas A. Dičiūtę, Izabelę Mo- 
tekaitienę ir Chicagos konserva
torijoje pas P. Schauwecher.

Jeigu dar papildyti, kad sukū
rė šeimą su Jonu Kučėnu (Litu-

-tii Dalia Kučėnienė

anus žurnalo administrat.) ir au
gina porą vaikučių, dar nebūtų 
viskas apie šią solistę išsakyta.

D. Kučėnienė pasiruošusi mo
kytojos profesijai, turi magistro 
laipsnį iš ispanų literatūros, 
prieš tai įsigydama bakalauro 
laipsnį iš vokiečių ir prancūzų 
literatūros. Ir kas svarbiausia — 
jau “beveik” apsisprendusi siekti 
doktorato literatūroje.

Be Chicagos sol. D. Kučėnie
nė šiais metais koncertavo To
ronte ir St. Louis. Operoje Ponia 
tarnaitė ji su dideliu pasisekimu 
atliko svarbiausią vaidmenį — 
tarnaitės rolę.

Šiuo metu solistė ruošiasi ki
tam įvykiui — spalio 4 d. Chica
gos Jaunimo centre ji duos dai
nų rečitalį ir akompanuojant 
muz. Dariui Lapinskui išpildys 
20 kompozitorių dainų bei arijų.

Sol. D. Kučėnienė su savo pui
kiu lyriniu koloratūriu sopranu 
svečiams pasirodė dviem išėji
mais. Pirmąją dalį, kuri susidė
jo iš meno dainų, solistė pradėjo 
su bežodine daina — Rožė ir 
lakštingala iš vienos C. Saint - 
Saens dramos.Ši sunkiai išpildo
ma ir , galima sakyti, atlikta 
vien lakštavimu daina svečių bu
vo palydėta gausiais plojimais. 
Nemažiau įvertinimo susilaukė 
ir už kitas dainas: G. Gudauskie-

Jadvyga Damušienė skaito iš ra- 
Šyt. Aloyzo Barono kūrybos dainos 
ir žodžio koncerte Dainavoje.

Nuotr. dr. K. Ambrozaičio

Rašyt. Aloyzas Baronas skaito hu 
įmoristintus eilėraščius Dainavai* 
koncerto metu, kurį suuruošė L. 
F. bičiuliai

Nuotr. dr. K. Ambrozaičio

nės — Oi, tu kregždutė, V. Kupre 
vičiaus — Vasilkėliai (žodžiaj 
Poeto Vaičiūno) ir K. Eckert — 
Jis myli tik mane arba žinoma 
kaip šveicarų Aidų daina.

Antroje dalyje sol. D. Kučėnie- 
nė pasirodė su operų arijomis ori
ginaliomis jų kalbomis: italų, is
panų ir vokiečių. Pradėjo su Ver
di — Sveiki mieli draugai (iš ope
ros Sicilijos naktys). Sekė P. Lu- 
nos — Ispaniška daina (iš operos 
Žydų vaikas), ir A. Mozarto — 
Nakties karalienės arija (R ope
ros Užburtoji fleita).

Sol. D. Kučėnienė tikrai nus
tebino visus savo dainavimu, to-

Dr. Vytautas Majauskas nuotai
kingai praveda žodžio ir dainos 
vakarą Dainavoje.

Nuotr. dr. K. Ambrozaičio

dėl svečiai jai ir muz. D. La
pinskui sukėlė ovacijas, kurios 
buvo nutildytos atlikus Violetos 
ariją iš operos Traviata (Verdi).
Vakaro moderatorius Dr.V. Ma

jauskas pristatydamas muz. D. 
Lapinską pažymėjo, kad jis yra 
ne tik lietuvių, bet ir naujojo 
muzikos pasaulio pažiba.

Rašyt. A. Barono vardo sumi- 
nėjimas jau sukėlė salėje linksmas 
nuotaikas. V. Majauskas atsisakė 
pristatyti rašytoją, nes jis visiems 
esąs gerai žinomas. “Nesakysiu, 
kad Baronas yra rašytojų drau
gijos pirmininkas, nesakysiu, kad 
yra parašęs 20 knygų ir kad yra 
išverstų ir į anglų kalbą” — kal
bėjo dr. V. Majauskas.

Su savo humoristine poezija 
A. Baronas pasirodė dviem atve
jais. Jis palietė mūsų poetus K. 
Bradūną ir B. Brazdžionį, visas 
mūsų kasdieninio gyvenimo silp
nąsias vietas, pereidamas prie pa
čios naujausios temos — erdvės 
užkariavimai. “Mėnuly stovi jau 
žmogaus koja, amerikiečių mok
slo rakandai, o mėnesienoj su Ja 
svajojai, net nepajutęs, kad uO- 
das kanda”. Skaitė A. Baronas iš 
eilėraščio “Mėnulio romantikai 
dingus”. Triukšmingai visus Ba
ronas nuteikė su paskutiniu eilė
raščiu, kuriame palietė ką tik 
praėjusią studijų savaitę ir jos 
dalyvius.

Studijų savaitėje A. Baronas 
pasižymėjo savo pranešimais, ku
riuose jis savaip perdirbinėjo pas-

VYRAI, MOTERYS IR KO MES NORIM
Atėjo laikas rinkti moteris į valdybas, kad būtų judresnė 
veikla

ELONA VAIŠNIEN®

Ar JAV L. bendruomenė lie
tuvybės darbe tikrai nori panau 
doti visus gabius žmones? Bet 
pradėkim iš pradžios.

“Matriarchatas Los Angeles 
mieste”. Taip bent teigia Pr. V. 
“Drauge” liepos 24 d. Esą, mo
terys vadovauja jaunimui, mo
ko lit. mokykloj, veda radijo 
valandėlę, vadovauja dramos 
sambūriui, organizacijoms. Kon 
certams akompanuoja moteris, 
korespondencijas rašo moteris, 
paskaitas skaito moterys, kon
certų programas praveda mo
terys. Maistą gamina moterys. 
Parodose išstatomi moterų kū
riniai.

Vyrų ginti stoja Jonas Jonai
tis (“Yra ir darbščių vyrų Ca
lifornijoj”, “Drauge” rugp. 5). 
Jis moterų atsiekimų neneigia. 
Jis tik konstatuoja kelis fak
tus ir išvadą palieka skaityto
jams: “Pietų Calif ornijoje tu
rime apie 40 įvairių vienetų: 
organizacijų, draugijų, klubų, 
klubelių ir t. t. Suskaičius tik 
valdybų narius, susidarytų apie 
200 asmenų. Mano žiniomis, 
bent iki šiol dauguma valdybų 
nariai yra dar vyrai, o ne mo
terys”.

Ne vien Pietų Kalifornijoj to
kia padėtis. Ji panaši ir kitose 
vietovėse. Netgi Australijoj ne 
ką kitaip — kaip atrodo iš Dir- 
voie spausdinamų VI. Radzevi
čiaus reportažų. Tur būt, kaip 
taisyk’ė d'dčiausią dalį darbo 
mūsų kolonijose atlieka mote
rys, bet valdybas sudaro vy
rai.

Ar neįdomu kodėl?
Esmėie nėra skirtumo tarp 

vadovavimo bendruomenės kul
tūrinei veiklai ir bendruomenės 
kultūrinei veiklai ir bendruome-

kaitose girdėtas mintis ir tuo 
prisidėdamas prie linksmesnės 
studijų savaitės nuotaikos.

Jadvyga Damušienė skaitė frag
mentą iš rašyt. A. Barono kūry
bos (Sodas už horizonto). Kad 
detroitiečių jau kelioliką metų 
pažindami J. Damušienę jos sce
noje nematė, paaiškino V. Ma
jauskas: — Prieš atvykstant į 
Detroitą Clevelande ji gyvai reiš—

Sol. Dalia Kučėnienė akomp. muz. 
Dariui Lapinskui atlieka programą 
Dainavoje, baigiant L. F. bičiulių 
studijų savaitę.

Nuotr. dr. K. Ambrozaičio

kėši dramoje ir scenoje, bet atvy
kus į Detroitą jos talentą sustab
dė Dainava ir šeima.

J. Damušienės skaitymas tikrai 
buvo geras, su ryškiu tarimu, į- 
sijautimu, dramatizuojant jude
siais, veido išraiška, balso keiti
mu. Jai skaitant aiškiai buvo gir
dima, kur kalba pats autorius ir 
kur jo sukurti veikėjai. Jai skai
tant lengva buvo sekti intrigą 
(tarp nuovados viršininko, jo 
žmonos, tarnaitės) iki pat pabai
gos, vis laukiant kuo tas viskas 
pasibaigs.

Tvankią ir karštoką vasaros 
šeštadienio vakarą nedidelę salę 
pripildė gal kiek daugiau kaip 
150 svečių. Juos čia suviliojo ne 
apkrauti stalai ar bufetinio sti
liaus vaišės, bet tik L.F. bičiulių 
centro valdybos patiekta turinin
ga Ir kultūringa programa.

veiklai bendrai, ypač, kad daug 
kur bendruomenės veikla ir su
sideda iš kultūrinės veiklos.

Kodėl valdybas sudaro vis 
vyrai ?

Vyrai sudaro valdybas, nes 
va’dyboj turi būti pagarbos ver- 
*•’ įmonės, o moteris mūsų vi
suomenėj ne toks garbingas as
muo kaip vyras. Darbo svarba 
nepriklauso, ar jį atliko mote
ris ar vyras.

Ne tik pas mus moterys — 
antros klasės piliečiai. Daug 
kur taip yra. Ir JAV visuomenėj 
panašiai. Tai galima įrodyti la
bai amerikietišku vertinimo ma
steliu — doleriais. Už to paties 
darbo atlikimą, su tom pačiom 
kvalifikacijom moteris gauna 
mažiau atlyginimo negu vyras. 
Chemical and Engineering News 
šiemet skelbė algas chemikų, 
inžinierių, fizikų ir kitų dirban
čių tiksliuosiuose moksluose. 
Moterys su tom pačiom kvalifi
kacijom ir tuo pačiu patyrimu 
kaip vyrai gavo porą tūkstan
čių dolerių mažiau į metus.

Nelygybė tokiam aiškiam da
lyke kaip algose ir toliau tęsia
si. Bet tai ne vien vyrų kaltė. 
Mat, pačios moterys nemato ta
me neteisingumo. Toli pavyzdžio 
ieškot nereikia. Prieš keletą me
tų apsiėmiau dėstyti vienoj ko
legijoj. Kalbėjomės su preziden
tu — rektorium dėl algos. “To
kio pasiruošimo žmogui mokam 
tiek ir tiek”, sakė jis. “Tačiau 
tai vyro alga, jums, žinoma, 
siūlysim tiek ir tiek”. Tai buvo 
mažiau. “Savaime aišku”, suti
kau aš, lyg kitaip ir būti ne
galėtų.

Moterims sunkiau kilti net 
mokyklose

Dabar aš jau gudresnė, nors 
paklausčiau kodėl.

1 Kaip sunku moterims prasi
mušti profesijoje ypač supra
tau perskaičius >C. Bird knygą 
Boro Female: The High Cost of 
Keeping Women Down (1968). 
Kas man buvo keisčiausia, tai, 
kad anksčiau aš viso to nebu
vau nė pastebėjusi.

Jei spręsti pagal save, tai mo 
terys tą nelygybę priima be 
didelio pasipriešinimo. Ne ko
voti už moterų teises noriu. Man 
rūpi tai, kad mūsų visuomenė 
elgiasi lyg ji nebūtų išeivijoj, 
lyg ji galėtų sau leisti dalį savo 
veiklių žmonių laikyti antros 
klasės piliečiais.

Visiškai neproporcingas skai
čius vyrų valdybose parodo, 
kaip subtiliai, bet realiai mūsų 
visuomenė moteris nuvertina. 
(Sakydama “visuomenė”, noriu 
pasakyti ir vyrai ir moterys). 
Moteris nuvertindama visuome
nė ardo tai, ką ji stato. Nuver
tindama moteris ji jaunimo a- 
kyse nuvertina pvz. šeštadieni
nių mokyklų svarbą! Ar nuosta 
bu, kad ypač berniukai, bent 
kiek paūgėję, jau gėdinasi lan
kyti šeštadieninę? Ten “bobų 
reikalas”. (Dauguma mokytojų 
i— moterys, nors vedėjas — vy
ras).

Reikia vertinti moterų darbą
Kadangi mūsų sąlygose jau

nimas yra svarbesnis negu nor
maliose sąlygose, turėtumėm pir 
miausia rūpintis išaukštinti tuos 
žmones, kurie daugiausia su jau 
nimu dirba — moteris. “Išaukš
tinti”, tai nereiškia paleisti per 
kraštus sentimentalų skystimą 
Motinos dienos proga. Saldžaa- 
žodžiavimas apie “pasiaukojan
čias mamytes’’ ir jų svarbą “šei 
mos židiny”, kada bet koks vy
ras laikytų sau pažeminimu or
ganizuoti vaišes po koncerto ar 
repetuoti su vaiku rolę Motinos 
dienos minėjimui, jaunimui į- 
spūdžio nedaro. Mūsų nesenti- 
mentaliam jaunimui koktu klau
sytis.

Aukštinti moteris reikėtų jas 
įtraukiant į tokį veikimą, kurį 
vyrai laiko vertingu.

Aukštinti moteriškų darbų 
vertę reikėtų vyrams įsijungti 
į tą moterišką darbą.

Geri vyrų pavyzdžiai
Prisimenu neseniai matytą 

vaizdą. Liepos pradžioj porą 
dienų praleidau Dainavoj moks 
leivių at-kų stovykloj. Lijo (tą 
dieną Clevelandą nusiautė vie
sulas). Buvo taip drėgna, kad 
salės grindys buvo visai šlapios. 
O tą vakarą vyko šokiai. Kai 
“bongo” būbnai nutilo ir išgū. 
žėjo iš salės kuone du su puse 
šimtų kojų, grindys buvo didžiai 
pritryptos. Kadangi rytojaus 
dieną toj pačioj salėj Mišios, 
tą purvyną reikėjo nedelsiant 
pašalinti. Grindis plauti — mo
teriškas darbas. Tad nenuosta
bu, kad seselės tuoj prigabeno 
šluotų grindims valyti. Ogi žiū
riu, kuone pirmas kampą pra
valė dr. A. Damušis. Įsijungė 
Faustas Strolia su žmona. Jau 
ir jaunimo vienas kitas kibo į 
darbą — tiek pat berniukų, kiek 
mergaičių. Niekas, tur būt, ne
pagalvojo, kad čia yra darbas, 
kuris tik moterims skirtas. Bu
vo darbas ir reikėjo jį atlikti ypatingai gabios ir veiklios. Ne- 
Tačiau,~jei dr. Damušis nebūtų Į . teįSUS’ be abej°
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šluotos taip noriai čiupęs, tur
būt, ir berniukų ten nedaug bū
tų matyti. Savo įsijungimu į 
grindų valymą dr. Damušis pa
sakė, kad tą darbą atlikti gali 
kiekvienas, kuris moka šluotą 
stumti.

Beveik visi darbai yra pana
šiai “nelytiški”. Kai kuriuos ga
li atlikti kiekvienas, kitus tik 
tie, kurie yra tam pasiruošę ar 
turi tam sugebėiimų. Bet pasi
ruošimą ir sugebėjimus gali tu
rėti lygiai moterys, kaip ir vy
rai.

O tai reiškia, kad “pirminin
ku’’ gali būti ir moteris, kad 
“sekretore” gali būti vyras. Gal 
ir reikšminga, bet keistai atro
dytų! Įsivaizduokite, apygardos 
pirmininkas moteris, o sekreto
riauja vyras!

Remiamės tik papročiais

Keistai atrodytų, nes nesam 
pratę tokio vaizdą matyti. “Į* 
pratimas antras prigimimas”. 
Normaliose sąlygose tas priežo
dis gal ir nulemtų kitokius ar
gumentus, bet išeivijoj mes tu
rim efektingiau išnaudoti turi
mus talentus.

Tad prie reikalo. Turiu pasiū
lymą. Iš karto žinau, kad galiu 
siūlyti, kiek noriu, amerikiečiai 
sakytų “iki pamėlynuosiu”, bet 
kad tuo siūlymu ne daug bus 
pasiekta. Užtat nesitenkinsiu 
mandagiu, retorišku pasiūlymu, 
o iš karto kreipsiuos su konkre
čiu prašymu į konkretų viene
tą — į JAV LB centro valdy
bą.

Centro valdyba, nuolankiai 
prašau pageidauti, kad visos ko
lonijos sekančiai kadencijai į 
bendruomenės pirmininkus rink 
tų tik moteris. Reikia mus pri
versti (moteris lygiai kaip vy
rus) žengti tą pirmą žingsnį į 
moterų jpilietinimą lygiomis tei
sėmis. Be oficialaus pageidavi
mo iš centro, jokio “pervers
mo”, pakeliančio moters presti
žą nebus. Priverstinai vienai ka
dencijai visur išrinkę moteris 
į pirmininkus, gal po to jau pa
jėgsimi žmones rinkti pareigoms 
pagal gabumus, ne pagal lytį.

Tik pagalvokim kaip toks pa
rėdymas iš centro sugyvintų vi
sų kolonijų bruzdėjimą. Kiek 
medžiagos “Spygliams ir Dyg
liams”. Gal pastariesiems pir
miausia pasisektų sugalvoti pa
vadinimą sekantiems metams?

Laimikių būtų visokių. Kiek
viena pirmininkė jaustųsi stebi
ma. O be to, kaip įprasta, no
rėdama prilygti prieš ją pirmi
ninkavusiam vyrui, stengtus 
dvigubai geriau veikti. Garan
tuotas veiklos padvigubėjimas. 
Moterys gal suaktyvintų veiklą

Spėčiau, kad suaktyvėtų ry
šiai tarp centro valdybos ir ko
lonijų. šiuo tarpu pasitaiko, kad 
kolonijose veikliausi žmonės 
(Moterys) nėra valdyboj. CV 
balsas nepasiekia tų, kurie grie 
btųsi darbo. O be to, moterys iš 
viso linkusios uoliau į laiškus 
atsakinėti.

Atvėrę moterims visas mūsų
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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visuomeninio veikimo sritis, ga
lėtumėm tikėtis, kad tos mer
gaitės, kurios dabar taip akty
viai reiškiasi šeštadieninėse mo 
kyklose ir organizacijose, jausis 
labiau traukiamos vėliau įsi
jungti ir į lietuvišką veiklą.

O kas liečia Kalifornijos mo
teris... Žino, ką kalba Pr. V., 
kuris tikina, kad ten moterys

Jonaitis, kuris teigia, kad ten 
ir darbščių vyrų netrūksta. Ta
čiau, jei įvyks naujoviškų rinki
mų, tai dalis tų 200 valdybos 
narių bus moterys... teks vy
rams savo gabumus išmėginti 
vedant radijo valandėles, ansam 
blius, dramos sambūrius, skai
tant paskaitas ir rašant kores
pondencijas.

Bet visi tie stebuklai įvyks, 
jei JAV LB centro valdyba skai 
to “Draugą” ir seka šį nuomo
nių pasikeitimą apie vyrų ir mo
terų vaidmenį mūsų visuome
nėj. O kad centro valdybai ne
būtų lengva pasislėpti po kalėk 
tyviniu nejudrumu, išsirinksiu 
pirmininką p. Nainį. Ponas Nai
ny, ar JAV L. bendruomenė lie
tuvybės darbui tikrai nori pa
naudoti visus gabius žmones?

U pick 20c lb. Picked 30c lb.
Open daily 8-6. Bocatcd 7 miles 

N. LaPorte exlt of Indiana Tollway, 
1 mi. W. of Indiana 39 on 1000 N.
CROSBY’S BLUEBERRY ACRES 

PHONE 219 — 325-0286

You are invited to consider

EDGEVVOOD COLLEGE
855 Woodrow St.

Madison, VVisconsin 53711
A dynamic, fully acoredited flofur-year llberal arta college for women 
eonducted by the Domlnican Sistecs of Sinslnarva, Wis.—offenling BA 
and BS degrees and tralning in 15 major and 18 minor atudy ftolds. 

For Further Information—VV'rite Director of Admissions
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Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu

— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.

Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku
muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.

Šv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau
tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos.., 
viešojo gyvenimo klausimais — m.v.

Lv.
ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13 

apie masonus

ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 
Šv. Tėvo Jono 23-čiojo
Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje 1.50
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Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

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

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

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

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

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai

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

• Redakcija dirba kasdien 5 
8:30 — 4:30, šeštadieniais = 
8:30 — 12:00.

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

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tet CL 4*1050

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namu, gyvybės, 

automobiliu.
sveikatos,
nio.

biz-

Patogios išsl-
mokėjimo są-
lygos.
V 1 6 1 U S
Ave., PR 8-2233

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus- (r iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

10% — 20% — 80% pigiau mok&alt 
už apdrauda nuo ugnies tr automo 
bllio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H Weat »Sth Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-80&4 ir GB 6-433V
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Praeities pavyzdžiai

DABARTIES ATGAIVINIME
SUSTINGUSI KAIMO STATYBA

Vėžlio sparta perkeliami vienkiemių gyventojai j naujas gyvenvietes

Rimtus valandėlei

Istorija parodo nueitą tau
tos kelią. Bet tautą viena ar 
kita kryptimi veda paskiri žmo 
nes, tautos vadai, kūrėjai. Ir 
Lietuvos istorija nėra tik ka
rų, politinių laimėjimų ar pra
laimėjimų išskaičiavimas. Tai 
tas kelias, kuriuo mūsų tauta 
atėjo iš amžių glūdumos, isto
riniam laike ir savoj žemėj 
kūrė valstybinį gyvenimą, ug

dė tautinės kūrybos pradus, 
išryškino tautinius savitumus. 
Jų visų laimėjimai pagimdė 
tautinę sąmonę, kurios pagal
ba tauta suprato save ir išsi
skyrė iš kitų tautų, brendusių 
skirtingose istorinėse sąlygo
se.

Gilius pėdsakus yra paliku
si ypač dabarčiai netolima mū
sų tautos praeitis, brandinu
si tautą savitam politiniam ir 
kultūriniam gyvenimui. Ilgai 
kariavusi ir gynus savo žemes, 
plėtusi valstybės ribas, mūsų 
tauta giliau nepažvelgė į sa
ve. Viršūnę sudarė bajorija, 
kuri, gavusi per daug privi
legijų, pasinešė į svetimybes 
ir pagaliau prarado tautinį są
moningumą bei. laisvę. Vergi- 
jon patekusi tauta turėjo il
gai laukti, kol iškilo nauji tau
tos vadai iš nesugadintos liau
dies, nepraradusios tautinio 
charakterio.

Kultūrines vertybes kūrė ne 
visa tauta, kaip tokia, bet vėl 
tik paskiri. asmenys, paskiri 
kūrėjai, kuriais sekė kiti. Juos 
prisiminti ir pristatyti jų dar
bus šių dienų šviesoje yra mū
sų pareiga. Jų gyvenimo pa
vyzdyje dabartinė karta turi 
rasti paskatų dabarties nelem- 
tyje dirbti ir laimėti, kaip ir 
anie savo laimėjimus grįsti ne 
tuščiomis viltimis, bet darbų 
rezultatais.

į:

Basanavičius, Kudirka, Mai
ronis būtų likč“žft&žai kam ži
nomi, jei jie būtų užsidarę tik 
savo profesijos ir pašaukimo 
darbuose. Nebūtų išlikę var
dai tautos istorijoj ir tų, kurie 
savanoriškai aukojosi tautinei 
veiklai, lietuviškos sąmonės ža 
dinimui, net eidami į kalėji
mus, į Sibiro katorgą, jei ne
būtų regimi jiį veiklos ir kū
rybos vaisiai. Šiandien vėl rei
kia juos prikelti, kad ir tau
ta galėtų prisikelti.

Jau baigia iš gyvųjų tarpo 
pasitraukti daugelis tų, kurie 
kūrė Lietuvos nepriklausomy
bę. Tik veiklos nuotrupos išli
ko ateinančioms kartoms jų su 
rašytuose atsiminimuose ar a- 
pie juos paskelbtose monogra
fijose. Bet nedaugelis politikų 
ir visuomenininkų sugebėjo 
raštu palikti savo testamenti
nes mintis. Jie eina užmarš
tin, nors yra verti prisiminimo 
ir nuoširdaus sekimo. Todėl 
apie juos parašyti išsamias 
monografijas turėtų mūsų is
torikai ir kiti rašto žmonės, 
kol dar yra prieinami šaltiniai 
ir tebegyvena jų darbų liudi

ninkai. Jei ir ne visi paruošti 
veikalai apie mūsų tautos žy
miuosius vadus bus pilnai iš
samūs, tai išliks bent medžia
ga ateities istorijai, kurioje 
jų veidai galės visu ryškumu 
atsispindėti.

Prie tokių šviesių rašto pa
vyzdžių reikia priskaityti prof. 
J. Ereto monografiją apie Sta
sį Šalkauskį ir jo įnašą filo
sofijai bei ateitininkų ideolo
gijos formavimui, taip pat 
prof. A. Kučo veikalą apie 
kun. A. Staniukyną, didelį lie
tuvių išeivijos religinio gyve
nimo formuotoją. Panašių mo
nografijų laukia prof. K. Pakš
to visuomeninė ir mokslinė 
veikla, prel. M. Krupavičiaus 
žemės reformos pastangos ir 
politiniai darbai, prez. A. Stul
ginskio, daug dirbusio ir dar 
daugiau kentėjusio, politinės 
veiklos apybraiža tautiniam 
sąmoningumui jaunojoje kar
toje ugdyti. Tai turėtų atlikti 
kiekviena mūsų politinė grupė, 
ideologinė organizacija, nes 
jos turėjo vadų, kurie forma
vo jų pažiūras, kurie skatino 
dirbti tautos gerovei ir išliko 
pavyzdžiais dabarčiai ir atei
čiai.

*
Vieną didžiųjų vadų, Nepri

klausomybės akto signatarą, 
gyvybę atidavusį dėl savo idė
jų šiandien reikia ypatingai 
prisiminti. Tai prof. Praną Do
vydaitį, kurio gyvenimo ke
lias ir visa veikla yra ypatin
gos reikšmės. Pirmiausia jis 
yra ateitininkijos tėvas, dėlto 
šios ideologijos puoselėtojai 
juo labiausiai turėtų susirū
pinti. Bet savo moksliniu pla
tumu, savo visuomenine veik
la ir savo idėjiniu gilumu jis 
gali būti paskatas visam idea
listiniam jaunimui, nepraradu

siam savo tautinės tapatybės 
ir nepasimetusiam svetimybių 
šunkeliuose. Pagaliau jo gy
vybės auka, Lietuvos okupan
tui jį sušaudant už tautinius 
ir religinius principus, kuriuos 
jis visą savo gyvenimą ir ki
tiems skelbė, yra pavyzdys ne 
tik mūsų jaunimui, bet ir viso 
pasaulio idealistams.

Girdime iš trumpų praneši
mų, kad dr. J. Girnius jau ren
gia monografiją apie prof. P. 
Dovydaitį. Šį užmojį ne tik tu
rime paremti, bet ir su dideliu 
susidomėjimu turime jo rezul
tatų laukti. O kadangi prof. 
Dovydaitis buvo ne tik katali
kiško jaunimo organizatorius 
ir jo religinės bei tautinės są
monės ugdytojas, bet ir visuo
menininkas, mokslo žmogus, 
politikas ir kultūrininkas, tai 
į jį reikia atkreipti visos lie
tuviškos visuomenės dėmesį. 
Jis turi būti paskatas visai iš
eivijai nepasiklysti svetimuose 
keliuose ir ypač jaunimui ne
pasimesti ir neišblėsti tuose 
idealuose, už kuriuos kovoja 
pavergtoji tauta ir tautos da
lis išeivijoje. Pr. Gr.

Surambėjusi komunistų parti
ja iš seno linkusi svajoti, planuo
ti ir didesnius darbus atidėlioti. 
Sovietinis planavimas, nepapras
ta biurokratija, bloga organiza
cija, trūkumas statybininkų ir 
medžiagų stabdo vienkiemių gy
ventojų perkėlimą į naujas gy
venvietes.

Vienkiemių gyventojai ir pa
senusiose trobose skursdami ne
noriai keliasi į komunistų parti
jos sugalvotus kaimus. Jie pergy
vena nemažą sunkmetį. Senoms 
troboms taisyti medžiagos negau 
na. Komunistų partija įtikinėja 
vienkiemių gyventojus, kad 
jiems būsią geriau gyventi po 
nauju stogu, kaip tarp sutrūni
jusių sienų ir lyjant ant galvos. 
Jei vienkiemių gyventojai apsi
sprendžia keltis į naujas gyven
vietes, jie sutinka daugybę kliū
čių sumanymui įgyvendinti. Jie 
įsitikina dar kartą, kad komunis 
tų partija lengva ranka pažada, 
bet nepajėgia žodžio ištesėti.

Didelis triukšmas

Kaimo statybos reikalai buvo 
svarstyti jau daugelį kartų. Š. m. 
liepos 15 d. įvykusiame aukščiau 
sios tarybos posėdyje ypatingas 
dėmesys kreiptas į kaimo staty
bos ir tvarkymo pagerinimą. 
Šiuo klausimu kalbėjo “ministe- 
rių tarybos” pirmininko pava
duotojas agr. V. Vazalinskas. Jis 
dėjo pastangas švelniais žodžiais 
aptarti kilusį didelį triukšmą dėl 
nesėkmių kaimo statyboje. Vadi 
namų deputatų pareiškimuose 
apstu priekaištų ir kaltinimų kai 
mo statybos įstrigimui išryškinti.

Didysis triukšmas tęsiamas 
spaudoje. Visur randama kaltė, 
bet nutylimas tikrasis kaltinin
kas—komunistų partija. Pabaks- 
nojamos ministerijos, valstybi
nio plano komisija, vietos komi-

-------------------------------------------------------

Britų kariams įsakyta sutramdyti airių laisvės judėjimą. Čia matome vieną jų grupę, nešančią spyg
liuotų vielų užtvaras, kurios buvo panaudotos kovoje prieš airius.

KRAUJO BALSAS
Romanas
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Ji vaikščiojo palmėmis bei kiparisais apsodintais ta
kais, kvėpavo žiedais saldžiu oru, o ten apačioje driekėsi 
Roma su savo stebuklais.

— Kažin, ar dabar stebuklai dar atsitinka? — Ji 
bijojo netikėti, bet sunku buvo suprasti, kaip gali įvyk
ti tai, kas neįmanoma.

— Kokio stebuklo aš norėčiau? — atėjo mintis. Vis
kas atrodė per daug menka, smulku. — Gal daugiausia 
norėčiau išlaikyti tą dvasinę ramybę, kurią man davė 
Roma, — nusprendė Auksė, ir tai atrodė beveik įmano
mas stebuklas. Ji bijojo ko nors daugiau norėti, bijojo, 
kad gali neįvykti, nors ir nelaukė, kad įvyktų.

Vaikščiojo užsisvajojusi, žiūrėjo, jautė ir buvo lai
minga.

— Laimės jausmas saldus tik todėl, kad jis toks re
tas, — ir norėjo, kad visi tą laimę pajustų. — Toji laimė 
neturi priežasties. Ji ateina, kai žmogus atveria jai šir
dį. Kodėl jis taip retai ją atveria?

— Irena moka būti laimingai — pagalvojo Auksė. 
— Ji moka laimę atpažinti ir ją suradus nepaleisti. Ji 
po tolius nesižvalgo, nesiekia kažko, tik aplinkui apsidai
ro ir įvertina ką turi.

Taip ji ir su Bronium padarė. Žinoma, Aldona jai 
buvo menka kliūtis, ji Bronių savo gyvumu ir protu

lengvai nuo jos paviliojo. Bronius reikalavo, kad mo
teris būtų ne tik patraukli, bet ir protinga. Amerikoje 
augę jaunuoliai tikrai nebūtų tinkamai įvertinę Irenos. 
Bet Bronius kitoks. Jis augęs Lietuvoje, kur jį mažą tė
vai buvo palikę. Dabar, po dvidešimts metų, pirmą 
kartą juos pamatė. Nenuostabu tad, kad tarp jų nesi
jautė kaip tarp savų.

Auklėjimas taip pat turėjo savo įtakos. Tėvams ko
munizmas buvo pabaisa, o jam — suprantamas, realus 
dalykas. Jis matė blogybes, bet gi kiekvienoje santvar
koje buvo blogybių.

— Yra visokių kelių, svarbu, į kokį tikslą jie veda, 
— kalbėjo jis, o Irena klausė ir jai atrodė, kad jis teisus.

Bet kai Bronius pasisakė prieš Amerikos įstojimą į 
Vietnamo karą, nes kiekviena tauta turi teisę ir parei
gą pati savo likimą spręsti, ji neiškentė:

— Aukse, jis komunistas! Tikras komunistas! Ką 
aš darysiu? Jis net sako, kad reikia komunistinio režimo 
Amerikai sutvarkyti.

Bet buvo jau per vėlu. Irena buvo beviltiškai įsi
mylėjus Bronių.

— Geriau muštis visą gyvenimą su juo, nei taiko
je gyventi su kuo kitu, — rezignavo ji ir, abiem moti
nom liejant ašaras, susituokė.

Bet muštis nereikėjo, Bronius beveik ant rankų ne
šiojo žmoną, nors ginčydavosi nuo ryto iki vakaro.

— Mums reikia atskiro namo kur nors užmiestyje, 
toli nuo kaimynų, — pasakojo pro ašaras ir juoką Ire
na. — Kai įsikarščiuojant, žmonės, tur būt, mano, kad 
pjauname vienas kitą.

Bronius buvo geras, darbštus vyras. Dirbdamas stu
dijavo ir atsisakė paramos iš tėvų. Jis buvo patriotas 
lietuvis ir nekentė skriaudos, kurią rusai padarė Lietu
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tetai, kolektyvinių ūkių vadovy
bės, bet vadovaujanti komunistų 
partija lieka net nepaliesta. Kal
tos komunistų vadovaujamos į- 
staigos, bet ir žodeliu neužsime
nama apie nutriušusią sovietinę 
santvarką.

Silpnas planų vykdymas

Agr. V. Vazalinskas, praneši
me “Geriau statyti ir tvarkyti kai 
mo gyvenvietes” pasišvaistęs kal
tinimais, kad nepriklausomos Lie 
tuvos laikais buvę daug kalbėta 
apie mūrinę statybą, bet kaime 
nieko nebuvę padaryta, bandė 
nevykusiai girtis pokario laimėji
mais: “Siekiant paspartinti kai
mo gyvenviečių kūrimą ir gyve
namųjų namų statybą, namus 
besistatančioms šeimoms nuo 19 
50 metų teikiamos įvairios leng
vatos. Tai skatino gyvenamųjų 
namų statybą kaime. 1945-1966 
metais kaime pastatyta apie 60 
tūkstančių gyvenamųjų namų. 
Tačiau sunkiu pokariniu laiko
tarpiu ir vėliau, vykdant didelius 
pramonės ir miestų statybos dar 
bus, kuriant kolūkių ir tarybinių 
ūkių gamybinę bazę, kaimo gy
venamųjų namų statybai buvo 
galima skirti palyginti nedaug 
statybinių medžiagų ir lėšų. Ko
lūkiai ir tarybiniai ūkiai savo lė
šas ir pagrindinius materialinius 
resursus taip pat visų pirma sky 
rė gamybinei bazei kurti. Todėl 
vienkiemių skaičius kaime mažė 
jo lėtai.

Ryškesnis posūkis kaimo gy
venamųjų namų statyboje prasi
dėjo 1967 m. 1966 m. vyriausybė 
atitinkamu nutarimu leido iš 
melioravimui skiriamų biudžeto 
lėšų apmokėti vienkiemių perkė
limo išlaidas. Tame pačiame nu

tarime numatytos ir kitos svar
bios priemonės. Nuo šių metų 
taip pat leista labai palankiomis 
sąlygomis statyti kaime koopera
tinius namus.

Vyriausybė persikeliantiesiems 
iš vienkiemių teikia labai didelę 
paramą.

Individualių gyvenamųjų na
mų statyba ir vienkiemių perkė
limas ypač paspartėjo pastarai
siais metais. Antai šiemet pagal 
planą turi būti pastatyta 6000 
namų, iš jų 4000 persikeliantie
siems iš vienkiemių. Kartu šiais 
metais tarybiniuose ūkiuose, ko
lūkiuose, melioracijos statybos 
valdybose ir kitose organizacijo
se kaime statoma 3000 komuna
linių arba visuomeninių butų. 
Tuo būdu šiemet kaimo gyven
vietėse turi būti pastatyta apie 
9000 visuomeninių, kooperatinių 
ir individualių namų-butų.

Vis tiktai dabartiniai kaimo 
statybos tempai dar perdaug lė
ti. Apskaičiuota, kad, norint iš
kelti vienkiemius ir sukurti šiuo
laikinio socialistinio kaimo gy
venvietes, reikės pastatyti apie 
250 tūkstančių individualių ir 
apie 80 tūkstančių visuomeni
nių, iš viso 330 tūkstančių na
mų-butų. Reikia, kad jau atei
nančio penkmečio pradžioje bu
tų kasmet statoma apie 11-12 
tūkstančių namų-butų.”

Jei tik po 4000 namų per me
tus bus pastatyta, vienkiemių gy
ventojų perkėlimas užsitęs dau
giau kaip 60 metų. Nereikia pa
miršti, kad per tą tarpsnį reikės 
skirti daug lėšų ir darbo jėgos į- 
vairių trobesių taisymui ir geri
nimui. Architektai savo šiemeti
niame suvažiavime paskelbė 
naują atradimą: juo Lietuvoje 
daugiau statoma, vis blogesnė 
pastatų kokybė.

Tiesa, kurią surandame, yra 
tokia didi ir graži, jog visos 
mūsų klaidos ir apsirikimai es
mėje kyla tiktai iš proto ar šir
dies siaurumo, “širdis, kaip ir 
inteligencija, pasakė mažai ži
nomas, bet gilus mąstytojas 
Numa Baudet, negali nusidėti 
pertekliumi. Nusidėti galima 
tiktai trūkumu. Kad teisingai 
mąstytum, gal, reikia, kad iki 
paskutinios mąstytum. O širdis 
esmėje turi tik vieną silpnybę, 
kad pakankamai nemyli.

Ne meilę reikia tramdyti sa
vyje, bet priešingai, meilės sto
ką, apsilpimus, apleidimus, iš
davimus, menkystą.

Net save patį mylėti yra sun 
kiau, kaip atrodo. Žmogus, iš 
tikrųjų, nepakankamai save my 
Ii, ir neužtektinai myH tai, ką 
myli”.

“Galimas dalykas, priduria 
Ernestas Heilo, tuštybė pasi
darytų negalima, jei žmonės su
prastų savo didybę... Dievas 
nori, kad gyventume Jo gyve
nimą, nori atsiduoti, Jis, Bega
linis, ir tau draudžia, tokg esi 
didis, pasitenkinti mažesniu. Jis 
teikia tau džiaugsmą ir šlovių, 
kurių mintį tu turi tapti pajė
gus pakelti, o apriboji savo am
biciją nedegama spinta ir lata
ku”.

“Ji daug nukentėjo už įsiti
kinimą”, — tarė Onutė. “Už 
kokį įsitikinimą?” — teiravosi 
jos draugė. "Kad galinti dėvė
ti ketvirto numerio batelius ant 
kojų, kurioms reikalinga šešto 
numerio batų!” — paaiškino O- 
nutė.

Keista, kad kartais žmonės 
nukenčia dėl vieno ar kito men
kaverčio įsitikinimo. Žmonės ti
ki į įvairius dalykus. Jie neti
ki į Dievą, nors Jis nori už
megzti kalbą su jais, bet tiki į 
ką kitą, kaip tai: į pinigą, pra
mogas, aprėdalus, jėgą, spor
tą, rankdarbius ir kt.

Kada jaunas žmogus savo 
gyvenimo kelyje pridaro daug 
kvailysčių, kada sugaišina daug 
laiko, kada prasiskolina, kada 
yra kvailas, menkas, nenaudin
gas ir nuobodus iki gyvo kau
lo, sakoma, jog jis daug gyve
nęs... O priderėtų sakyti, kad 
jis daug miręs. Tai, ką jis pa
darė, yra niekas... Jis leido fer- 
mentuotis tam niekui, atėjo nuo 
bodulys, — ir viskas kaput.

Galima pakelti akis į dangų, 
kaip ir įsmeigti jas į žmoniją, 
arba nuleisti jas į gamtą. Tai 
yra trys pasauliai, taigi trys 
santykiai, trys moralybės. Čia 
įspūdingai prabilsta prancūzų 
filosofas J. Serre’as, sakyda
mas, kad valdžia ir viešpatavi
mas gamtai, pagarba ir orumas 
žmogui, nusižeminimas ir gar

JEI ŽMOGUS SUPRASTŲ 
SAVO DIDYBĘ

binimas prieš begalybę: štai 
trys žmogiškos moralybės laips 
niai.

Ir toliau jis prideda:
Atmesti ar paneigti vieną var

dan kito, išsiginti mokslo, ar 
laisvės, ar religijos, tai įvykdyti 
siauro proto veiksmą, apluošinti 
viename punkte jo polėkį, kurio 
riba — begalybė.

Viduramžiai išplėtojo religi
nę moralybės pusę; moderniško
ji dvasia mums ją rodo jos žmo 
gišku ir visuomeniniu veidu; 
mokslas prie jos prideda visa
tos užkariavimą. Užuot statę 
juos vieną prieš kitą, sujungta
me šiuos požvilgius. Jų santai
ka sudarys vieningą bei ištisą 
žmogaus elgseną — pilną mora
lybę.

, Apvaldyti žemę, išdidžiai joje 
išsitiesti ir žvelgti į dangų — 
štai žmogaus tikslas.

Pasakojama, kad vienas mirš 
tą šykštuolis paėmė į rankas 
sidabrinį kryžių, kurį jam pa
davė kunigas, pasvėrė valandė
lę ir tarė; “Man rodos, kad jis 
sveria dešimt uncijų”. Jam Kris 
tus ir krikščionybė turėjo tik 
tokios vertės. O kiek yra žmo
nių, gerų žmonių, kuriems kata 
likų Bažnyčia su savo paslap
timis ir dogmomis, savo apei
gomis ir sakramentais, savo 
dvidešimtim šimtmečių istori
jos, savo kankiniais ir merge
lėmis, nuodėme, atpirkimu, pra 
garu, dangumi ir išskėstomis 
kryžiaus rankomis yra tik pini
gų klausimas.

Didelis moralinis pavojus, ku 
ris šiandien gresia daugiau, 
kaip bet kada, yra tas, kad mū
sų laikų žmonės pasitenkina pa
dorumu, nesikeldami iki reli
gijos, arba (kas dar blogiau) 
pretenduoja į religiją, niekinda
mi padorumą. Krikščionis netu
ri pasitenkinti tuo, kad yra pa
dorus, bet visų pirma turi bū
ti padorus. Taip pat padorus 
žmogus nėra visiškai padorus, 
neatidavęs Dievui to, kas Jam 
pridera, tikėjimu ir meile.

Religinis gyvenimas yra toks 
pat reikalingas žmogui — pil
nam ir integraliniam (vienin
gam bei ištisam).
Garsusis Amerikos poetas 

Henrikas Longfellow skatina 
mus dirbti pasauliui tokiais žo
džiais: “Didžiųjų žmonių gyve
nimas primena mums, kad taip 
pat ir mes galime nuveikti ką 
kilnaus, kad atsiskirdarv su 
šiuo pasauliu galėtume palikti 
pėdsakus laiko smėlyje”.

Dievas įdiegė mūsų širdyse 
kilnų palikimą statyti, ne griau
ti, kitus praturtinti, ne juos iš
naudoti. K. Baras

Libanono ambasadorius Jungtinėse Tautose Ed. Ghorra (žemai k.)) rei
kalauja Saugumo tarybbą griežtai nubausti Izraelį.

vai. Bet tikėjo, kad komunizmas buvo neišvengiamas:
— Jį iššaukė pats gyvenimas, jis buvo reikalingas. 

Santvarkos kaip ir žmonės miršta laikui atėjus. Vienos 
griūna iš vidaus, kaip carinėj Rusijoj atsitiko, kitas sve
timos rankos sunaikina, kaip Lietuvoje buvo. Ameriką gi 
pražudys pinigai ir laisvė, jos demokratija yra ne kas ki
ta, kaip kapitalizmas po svetima skraiste, — samprotavo 
Bronius.

— Komunistas, — kartojo Irenos mama kaip ir 
duktė, tik su gilesniu įsitikinimu.

Nepaisant visko, jaunieji buvo laimingi. Auksė daž 
nai juos aplankydavo ir visada išeidavo su giliu įsiti
kinimu, kad du žmones pirmoje vietoje riša meilė, o vi
sa kita buvo antroje vietoje.

Klimienė mėgo Ireną, smerkė jos vyro keistus išve
džiojimus ir pranašavo jiems liūdną ateitį:

— Iki meilė yra, gerai, bet kai praeis pirmasis karš
tis, pamatysi, kas bus. Reikia turėti bendrų interesų, ku
rie jungtų, bendrą praeitį, auklėjimą, meilės neužtenka.

—Bet bendrumas atsiranda su gyvenimu, — no
rėjo jai atsakyti Auksė. Ji buvo tikra, kad Irena mokėjo 
ir tamsumoje įžiūrėti šviesos spindulėlį, kuris saugomas
gali išaugti į laimę.

— Kur mano laimė? — susimąstė.
Ji stengėsi per daug negalvoti apie savo gyvenimą, 

kuris dažnai atrodė net tuščias ir beprasmis. Stengėsi 
gyventi šia diena, kik galima daugiau iš jos pasiimti, nes 
nežinojo ko laukti iš rytojaus. Ji jautėsi pasimetusi. Ži
nojo, kad vieną dieną reikės užbaigti tą savotiškai malo
nų ieškojimo ir klaidžiojimo laikotarpį, kad reikės apsi
spręsti, kaip tvarkyti ateitį.

(Bus daugiau).
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CLASSIFIED GUIDE
NORI PIRKTI REAL ESTATE

Trys JAV kariai, buvę Š. Vietnamo nelaisvėje, neseniai paleisti ir su
grįžę į JAV-bes. Iš kairės. W. L. Rumble, R. Frenchot — abu iš Ka
lifornijos ir D. B. Hegdahl, iš Š. Dakotos valst.

NORIME PIRKTI nedidelį namą, 
ramioj vietoj Marąuette Parko 
apylinkėj. Skambint 964-1827

MISCELLANEOUS

PASIKEITIMAS LB TARYBOJE

Patikslindami iki šiol spaudo
je pasirodžiusias žinias, prane
šame, kad š. m. liepos 26 d. J. 
Kapočiaus namuose, Cotuit, Ma- 
Ssachusetts, (Cape Cod) įvyku- 
šiame JAV DB tarybos prezi
diumo posėdyje iš tarybos pir
mininko pareigų dėl ligos pasi
traukė ligšiolinis penktosios ta
rybos pirmininkas, Lietuvių En
ciklopedijos leidėjas, Juozas Ka
počius.

Nauju tarybos pirmininku vie 
nu balsu išrinktas dr. Petras 
Vileišis. Pirmininko adresas: 
314 West Main Street, Water- 
bury, Conn. 06702. —

Bent kuriam laikui gydytojų 
patartas mažinti darbų apimtį, 
Juozas Kapočius taip pat pasi
traukė ir iš tarybos prezidiumo, 
likdamas tik tarybos nariu. Vie
toj jo j tarybos prezidiumą nu
tarta kviesti sekantį daugiau
sia rinkimuose balsų gavusį kan 
didatą tarybos narį Vilių Bra
žėną iš Watertown, Connectieut.

Posėdyje taip pat nutarta pra 
šyti JAV LB centro valdybą 
paskatinti bendruomenės apylin 
kės ir kitus vienetus gausiai 
siųsti savo atstovus į Amerikos 
Lietuvių tarybos kongresą Det
roite ir paraginti aktyviai kon
gresą remti bei dalyvauti jo

t > »iMūsų kolonijose
Rochester, N. Y.

Viktorija Živilė Vitkutė

Viktorija Živilė Vitkutė bai
gė šią vasarą Long Island Uni 
versitetą, Brooklyn, N. Y. pa
žymiu magna cum Įaudė ir gavo 
baCkalauro laipsnį ilš istorijos ir 
politinių mokslų. Kaip viena iš 
pačių gabiausių studenčių, buvo 
ųniveršiiteto vadovybės rekomen 
duota ir priimta į moksle pasi
žymėjusių garbės draugiją. Ša
lia pagrindinių studijų, išlaikė 
egzaminus valdinei tarnybai gau 
ti, ir buvo gavusi įvairių pasiū
lymų. Šiuo metu ji pradėjo dirb 
ti Metropolitan draudimo įstai
goje, New Yorke ir yra ruošia
ma atsakomingoms pareigoms. 
Jauna afkiademikė žada vėliau 
tęsti studijas magistro laipsniui 
įsigyti.

Viktorija - Živilė V. aktyviai 
reiškėsi Ročesterio lietuvių jau
nimo organizacijose, dainavo 
LB-nės chore, priklausė skau
tams ir kit. New Yorlke nori 
taip pat aktyviai įsijungti į lie
tuvišką gyvenimą. Jos tėvelis 
Valerijonas Vitkus yra žinomas 
Ročesterio lietuvių veikėjas.

J. Jnrikus

darbuose, neatsižvelgiant į tai, 
kad JAV Lietuvių bendruome
nės vyriausio vykdomojo or
gano, centro valdybos, pirmi
ninkas nėra net kviečiamas A- 
merikos bendruomenės tame 
kongrese atstovauti. Jokių kitų 
tiesioginių “instrukcijų’’ apylin
kėms prezidiumas nėra išsiunti
nėjęs, nes visi organizaciniai 
ryšiai su bendruomenės viene
tais jo yra palaikomi tik per 
centro valdybą.

Posėdyje dalyvavo visi pre
zidiumo nariai: Juozas Kapo
čius, kun. Viktoras Dabušis, 
kun. Jonas Jutkevičius, dr. Pet
ras Vileišis ir Arvydas Barzdu
kas.
JAV LB tarybos prezidiumas

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama taverna, su namu.
Biznis seniai įsteigtas ir gerai iš
dirbtas. Savininkai išeina iš biznio. 
2445 W. 71st St. Tel. PR 8-9856

IEŠKO NUOMUOTI

Vienam asmeniui reikalingas 2 
ar 3 kambarių butas be baldų.

Skambint — 785-7784

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BtJTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2025 W. 63. PB 8-6032 
Nelaukit — užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo__nemokamai.______________

Išnuom. 2 mieg. kamb. 1-me aukšte 
vyrams ar moterims arba vedusių 
porai, prie vieno asmens. Galima 
naudotis virtuve ir kitais patogu
mais. Marąuette pke.

Tel WA 5-6742
Išnuom. 5 kamb. butas suaugusių 
šeimai, nuo rugsėjo 1 d. Apyl. 59 ir 
Albany. Teirautis nuo 5 iki 7 v.v. 
tel. WA 5-4536.

MISCELLANEOUS

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

CONSTRUCTION

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

I

J 2467 West 69tfa Street J TeL HE 4-7482

Heating Contractor
IreDgiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildyme 
pečius ir air-oonditionlng — ’ 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HFATIKO & SHKFT METAL 
4444 S. Westem, Chlcago 9, UI.

Telefonas VI 7-3447

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje ir prie
miesčiuose.

Darbas Atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

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

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
J. MIGLINAS 

Krautuvė Marųuette Pke. 
2846 W. 69th Street 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1068

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

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

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

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą 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 gaunamas b 
dienraštis “Draugas”.

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

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas BL Šimulis

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168 
illliillllllllllllliilllllllllllimilllllllllllllll'

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS E X PRESS 

MARUUETTE GIFT PARCEL SERV. | 
2608 60th St. Tel. WA 5-2787
2501 69th St. Tel. WA 5-2737
3383 8o. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas

E. tr V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Skubiai parduodu 2 aukštų 15 

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

TEL. 476-6512 po 7 v. vak

STASYS SULA
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE. CALIFORNIA 93550

Namų tel. (213) 479-3615, West L.A. 
Pirkite žeme Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— iš savininkų, akrais ne sklypais!

West Marquette Pk.
Labai smagioje vietoje, didelis, ge
resnis už naują, 5*/2 kamb. mūr. na
mas. 3 dvigubi miegamieji, didelė 
virtuvė, didelė dinette, gražūs nuo 
sienos iki sienos kilimai. Iškelti vam
zdžiai. Savininkas nori skubiai par
duoti. Labai geras pirkinys. Teirau
kitės apie žemą kainą. Kreipkitės į 
Miracle Man. Skambinkit dabar.

M I C H A ELS 

Tel. 254*8500

Cicero mūr. 3 butų plytelių ir spin
telių virtuv., modern. plytelių vo
nios, 2—auto garaž., apyl. 14-ta ir 
53-čia Avė. $26,900. SVOBODA 
2134 S. 61st Ct. BI 2-2162. Neatsi- 
liepus. skambinti LA 1-7038.
63 ir Narragansett Avė. apyl. —
5^2 kamb. ranch namas su rūsiu, 
kaip naujas. 3 miegamieji, šoninis į- 
važiavimas. Prieinama kaina. Skam
binkit visą dieną šeštad. ir sekm.

■_______ 586-2915____________

LOVE IT
Jums labai labai patiks dinette su 

piukiu “picture window” — langu. 
Taip pat yra ir valgomasis. Jokių 
potvynių rūsy. 2 maš. garažas. Arti 
Pulaski. į pietus nuo 55-os. Kiekvie
nas kampelis švarutėlis, nieko nerei
kia daryti tik užimti. Atvykit įsigy
ti 5 % kamb. mūr. namą dabar, pirm 
negu bus parduotas. Kreipkitės į 
Miracle Man. Skambinkit dabar

M I C H A ELS 

Tel. 254-8500
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.

5 H kamb. mūro bungolow, 9 me
tų, he garažo. 62 lr Kedzie.

2 po 4 kamb. mflr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 lr Rockwell. 
$23,000.

18 vienetų mflr. atnaujintas room
lng house prie Lincoln Parko, 2 
bloką lkl ežero. $17,600 pajamų. 
Kaina. $70,000.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Inoome Tax 
Notary Public

2737 W. 43rd St — 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

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

Tet - 586-1100

REAL ESTATE
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SALES > MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main offiee 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, DL Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namo Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsą įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

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

Naujas liuksusinis 

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

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

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Botų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVICIU8

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2238 
Mfir. 2 butai po 4 kamb. ir raš-

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

Prie Nabisco mflr. 6 kamb. bun
galovv. 13 metų senumo. $21,200.

Mflr. 2 butai po 4 kamb. lr raš
tine. 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 W. 71st St — RE 7-9515

2 po 5tž kamb. lr 3 kamb. angliš 
kam rūsy. 13 metu mūr. prie 71 lr 
Sacramento. Dvigubas mūro garažas. 
$47,900.

5 kamb., 20 metų mflr. bungalow 
prie 51 tr Pulaskl. 2 auto garažas. 
$19,500.

4 butų, 2-Jų aukštų mūr. prie 71 ir 
Campbell. Nauja gazo šiluma. $46,900

o kamb., 20 metų mflr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 2 maš. garažas. 
$19,500.

1% aukšto, 10 metų mflr.: 5 kamb. 
(8 mieg.) Ir 4 kamb. Prie 69 lr Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atskl 
rl šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

11 butų, 10 metų, 2-Jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $162,000.

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

« kamb., 20 metų mflr. Cape God i

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. GeležinS tvora. Garažas. 
Marų. P. $21,600.

8 kamb. mūras. 2 maš. mūr. ga
ražas Plytelių vonia. Kabinetų vir
tuvė. Gazo šildymas. Apie 67 Rock
yvell. $22,600.

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

Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-Jų 
metų. 7 kamb. mūras. Daug žemės 
paskirta sodui lr alėjoms. Pamaty
kite.

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

4 butų niūras. Gagp parke. Gert, 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

Lotas 30 p. Marą. Panke 811,000

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

ti r, A 1, r, s T A A AU

NAŠLĖ PIGIAI PARDUODA 3 
butų mūr. 4—4—3 kamb. Geros pa
jamos. Geroj vietoj, pietų vakarų 
apyl. prie Kedvale ir 28-tos gatvių. 
$15,300. SVOBODA 
3739 W. 26th St. LA 1-7038

2-jų butų namas — 7 ir 6 kamb. 
2 mašinų mūro garažas. Marąuette 
Parke. Tel. 776-2001,
Didžiulis liuksus 3-jų butų mūras. 
2 butai po 6 kamb., o trečias an
gliškam beismente. 2 auto mūro ga 
ražas, modernios vonios ir virtu
vės. Blokas nuo Marąuette pko. 
Kaina — savininko nuolaidumas. 
Pašaukite — 737-7201,__________
1% aukšto kampinis mūr. — 5 ir 
4 kamb. po 2 mieg. kamb. Gimi
ningom šeimom arba išnuomavi
mui. 3800 W, 63 Place_________

ALGONQUIN SHORES
Lots from $1504)6 to $395.00

BYE REAL ESTATE
204 S. Main, Algonąuin, Illinois 

Tel. — AC (312) 658-7010

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL
OFFICE

RCCOUNTING DEPT.
Posltlon available fior bright aiert 
young woman. Typing reąuired. Will 
train an N.C.R. Bookkeeping nia- 
chine. Salary commensurate with 
ability. Free Hospitalization, Air 
Conditioned Office, ctc.

CENTRAL SERVICE OO.
1801 W. Belle Plane, Tel. 327-7270

CONTACT MR. HORIIEIK,

EXPERIENCED COMPTOMETER 
OPERATOR AND OFFICE

Steady work. Good starting salary.

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

_______ Tel. — HA 7-7967

BILLER TYPIST
Age 25 to 36. Able to type at least 
60 words per minute. Excell. salary 
wtth full range of oo. benefits. For 
interview — MISS WHITK 
GENERAL BATHROOM PRODUCTS

CORPORATION
2201 Touhy Avė., Eik Grove Village 
__________ PHONE 439-1800__________

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

AB 4-0798

TYPIST
General Office Work 
In Small Congenial

Office
Near North Location 

Air Conditioned Ofc.
5 Day Week 

Good Starting Salary

Phone for Appt; 943*8200
Reikalinga moteris bendram namų 
ruošos darbui 4i/2 kambarių bute.
Apyl. 61 ir Kohnar. 767-8312

BEELINĘ FASHIONS
Needs 3 Stylists in this Area. Qua- 
lifications: Love dothes, drive car. 
No collecting or delivery.

Call — 778-6686
EXPEKIKNCED KEYPUNCH 

OPERATORS
Year Around Steady Employment 

Top Rates
YVONNE’S KEYPUNCH 

SERVICE 
PHONE 678-4277

HELP W A N T E D — MOTERYS
J?

HELP WANTED
LADIES

(AGE IS NO PROBLEM)

NEEDED IMMEDIATELY

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

DAY SHIFT — 7:30 AM- - 4:00 P.M. 
HOUSEWIVIES SPECIAL SHIFTS 

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

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

POLO
FOOD PRODUCTS CO.

601 E. Algonquin Rd. Schaumburg, Illinois
% mile weat of Meaoham Rd. on Route 6i2

MECHANIC
For Steel Fabricating Shop

Welding - General
Job Details. Steady Employment. 

Near Wrigley Field

CALL 281-6812

SHIPPING CLERK
VVILL TRAIN

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

GOOD STARTING PAY 
PERMANENT 

Cicero - Devon Area 
Call moms. to 11:30 or aftemoon

777-7604

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

Apply —
SOUTHVVEST INN 

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

Night Kitehen Help
Dependable 

Good salary and working 
conditions.

Apply —
SOUTHVVEST INN 

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

WAREHOUSEMAN
VVANTEI)

Modern warehouse in Niles. Ship
ping, receiving and assembling 
work. >
Good starting1 salary vvith free 
hospitalization and pension plan.

ACME CHAIN COMPANY
7800 N. LEHIGH, NILES.

Tel. 965-8000

CUSTODIANS
Needed At Once For
SCHOOL BUILDINGS

Steady Work. GOOD PAY
3:30 to 11:30 P.M.

Paid Holidays, Vacation, Insurance, 
Siek Leave, etc.

ELK GROVE SCHOOLS
Phone: 437-1000, Exl. 49

HELP VVANTED — MOTERYS

Typist Figure Clerk
Skilled & semi-skilled. Netv Office. 
Top starting sąlary. 9 A.M. to 5 P.M. 
6 day vveek. Benefits include bonus, 
vacutįon, insurance etc.

Contact Mr. Dolan — 829-0200
W A I T R E S S

Neat. reliable
Days — 6:30 a. m. to 2:30 p. m. 

Excellent salary and tips. 
Apply —

SOUTHVVEST INN 
4501 South Cicero Avenue 

Mr. Hutchison — Tel. 582-3700

Skelbkitės “Drauge”.

UNIFORMS FURNISHED 
MUSIC WHILE YOU WORK



Vaikų atostogos Romuvoje, 
Vokietijoje

Pokalbis su Ona Bartusevičiene
»»?r <1 Uit R '*! ’(* ,v-

Vokietijos LB valdyba šiais 
metais suorganizavo vasaros 
stovyklą vaikams Romuvoje (He 
pos 20 — rugpiūčio 10). Valdy
bos sekretorė Ona Bartusevičie 
nė, jr., atliko visus paruošia

vairių žaidimų, čia didelį įnašą 
padarė "amerikonai” kun. A. 
Saulaitis ir inž. A. Zaparaekas. 
Pirmąją savaitę šioje srityje 
darbavosi P. Neviltis. Mokoma 
Lietuvos istorijos, geografijos

muosius darbus, o taip pat ak- (dir. Kajetonas J. Čeginskas,
tyviai dalyvavo ir pučios sto
vyklos pravedime. ELI vedėjas 
šiai jaunai poniai pastatė eilę 
klausimų.

— Vokietijos LB valdyboje 
jūs esate vienintelė moteris, tur 
būt, tai ir nulėmė, kad vaikų 
vasaros stovyklą organizuoti 
teko Jums. Gal malonėtumėte 
painformuoti lietuviškąją vi- 
suomenę, kiek šioje stovykloje

Petras Nevulis, Ričardas Pala
vinskas ir (kt.). Vincas Bartuse-
vičius supažindino su Vasario dronuose. Kasdien su juo susitik-
16 gimnazija. Pamaldas laikė 
kun. Jonas Dėdinas, kun. Bro
nius Liuibinas, kun. Antanas 
Saulaitis. Religinėmis temomis 
kalbėjosi su vaikais kun. Augus 
tinas Rubilkas. Ką išmokę vai-
kai parodo prie laužų, kurių iš 1 plukėm “junginį” Petro Vileišio
viso buvo 3. Čia dainuota, šok-

dalyvauja vaikų, kiek jų moka ta, žaista. Aišku, viskas atlie- 
kalbėti lietuviškai, Įdek iš jų yra karna dviem kalbom, 
kilę iš tautiškai mišrių šeimų? j — O kaip maistas? Ar ska- 
Iš kurių Vokietijos vietų jie su- nūs ir pakankamas? Kas verda?
važiavę? '

'Stovykloje turime 66 vaiku
čius. Lietuviškai susikalbėti ga
lima šu 36, taip pat 36 vaikų 
tėtis ar mama yra ne lietuvių 
tautybės, atseit, tiek vaikų kilę 
i£ mišrių šeimų. Vietovių atžvil
giu atstovaujama kuone visa 
Vokietija, tačiau didesnioji da
lis yra iš vidurio Vokietijos: 
Hanau, Kaiserslautern, ISchwetz- 
ingen, Stuttgart ir t. t.

— Kas stovyklai vadovau
ja?

— Vyriausioji stovyklos vado
vė yra Alina Grinienė iš Muen
cheno. Ji tam reikalui paaukoja 
visas savo atostogas. Artimiau 
siejj jos talkininkai yra Ingri
da Suokaitė - Helmer su vyru, 
taip pat visas tris savaites dar
buojasi Kristina Sutkaitytė ir 
aš pati. Trumpesnį laiką buvo 
Ričardas Palavinskas, Petras 
Nevulis ir du JAV-bių lietuvių 
jaunimo veikėjai: Jkun. Antanas 
Saulaitis, ISJ, ir inž. Algis Zapa- 
rackas.

— Čia suminėtoje visą eilę 
buvusių ar esančių Vasario 16 
gimnazijos moksleivių. Koks jų 
įnašas?

— Labai vertinga talka yra 
buvusios Vasario 16 gimnazijos 
mokinės, dabar diplomuotos pie
šimo mokytojos Ingridos ISiuo- 
kaltės Helimer, ikiuri su dideliu 
uolumu ugdo vaikučiuose slypin
čius sugebėjimus menui, o taip 
pat ne mažiau uoHai reiškiasi 
globodama bei prižiūrėdama vai 
kučhis. Taip pat laibai vertinga 
yra moksleivės Kristinos Sutkai 
tylės talka. Ji pati yra labai 
tvarkinga, tuo duodama gerą 
pavyzdį vaikams, ji žaidžia su 
jais, dirba rankdarbius, kalbasi 
lietuviškai.

— Gal paaiškintumėte, kaip 
atrodo- stovyklautojų diena?
_ Keliamasi 8 vai. ir, apsi

tvarkius kambariuose, atlieka
ma rytinė mankšta. 9 vai. pus-

— Maistas geras ir jo pakan
ka. Turiu įspūdį, kad vaikai pa
tenkinti. Verda P. Rajausikienė, 
O; Mikušauskienė ir O. Bartu- 
sevičaenė, sr. Reikia su dėkin
gumu pažymėti 8591 L3 Ikuopos 
narį Antaną Žolyną, kuris, pa
aukodamas savo atostogas, at
lieka ūkvedžio darbus. Ūkiškuo
se reikaluose dar padeda: kun. 
J. Dėdinas, St. Kundrotas ir 
V. Mikalauskas.

— Kiek tas viskas kainuoja? 
IŠ kur lėšos?

— Galutinių sumų pasaJkyti 
clar negaliu, jos bus matyti me
tinėje krašto valdybos apyskai
toje. Lėšas telkiame iš kelių 
šaltinių. Tėvai patys sumokėjo 
DM 2.635, iš Balfo centro val
dybos gauta 500, am. dolerių 
(apie 2,000, — markių), o li
kusią dalį teks padengti iš (ben
drųjų Ikirašto valdybos lėšų, ku
rias, kaip žinoma, didžiąja dali
mi sudaro Vokietijos vyriausy
bės subsidijos. .

— Ar tai vienintelė lietuvių 
vaikų stovykla visoje Vokieti
joje?

— Ne! Kita stovykla buvo 
Esslingene. Ją organizavo kraš 
to valdybos įgaliotinių komisija

Prislėgė žinia apie mielo ir 
brangaus gusarų tarnybos laikų 
draugo a a. Alfonso Putnos mir
tį. Jis mirė 1969 m. liepos 15 d. 
Detroite.

Prisimenant šį labai mielą as
menį, mintys mane nukelia į 
1933 -34 metus, kada abu tarna
vome Lietuvos kariuomenės ka
valerijoj, I-mame Didž. Lietuvos 
kunigaikščio Jonušo Radvilos 
pulke, Kauno Žaliakalny. Jis bu
vo kulkosvaidžių, o aš ryšių eska

davome, nuoširdžiai pasišnekė
davome, mat, buvom ne tik ge
ri draugai, bet ir kilimu artimi 
kaimynai, žemaitkiemiečiai.

Abu gusaruose jodinėjome eik
liais žirgais, abu naujokystėj

aikštės smėlyje, besimokydami jo
jimo meno, kartu kirsdavom kar-

A. a. Alfonsas Putna

dais medines rykštes, šokdavom 
su arkliais per kliūtis, rytais iš- 
dirbinėdavom kitokios rytinės 
mankštos bei sporto numerius, 
kartu jodavom į lauko pratimus 
Kleboniškio miško link, traukda
mi gusariškas dainas, kad net 
Kauno apylinkės aidėdavo.

Baigę tarnybą, susitikdavom ir 
civiliam gyvenime. Esant atlai
dams Žemaitkiemo miestelyje 
tekdavo užsukti į svečius pas gu- 
saravimo laikų draugą Alfonsą 
į Žemaitkiemio dvarą, kurio savi- 
ninkystės dalininkai buvo Putnai.

Ir, štai, siaubo dienos — oku
pacijos. Abu su Alfonsu atkelia

prie Siaurmcs Vestfalijos vyrias Atlanto. Jis augiau-
sybės, šiai vyriausybei finansuo- de f"?“ rlkį?> Detroito 
. „ . ... .v . mieste, kur dirbo Fordo auto-jaut Dalyvavo valka, Uk iš to moW, (aWk ° a- _ Kana. 
krašto, viso apie 50. Vado- joj
vavo Vilčinskai, O. Boehm ir, įene prješ metų Alfon.
kiti, talkininkavo taip pat vie
nas Vasario 16 gimnazijos mo
kinys — Gintaras Radinovas.

__ Ar tokios stovyklos pras
mingos?

— O taip! Net labai! Vaikai 
įvedami į lietuvišką aplinką, su
pažindinami su lietuviškos kul
tūros pradmenimis, papročiais.
Patys vaikai labai daug klausi-

darė planingų žygių ir kokių? 
Kokios pasėkos?

— Šiuo tarpu į gimnaziją iš 
stovyklos jau užsiregistravo 3 
vaikai. Tikimasi, kad bus dau
giau. Kai kurių nėra apsispren
dę tėvai. Yra taip pat ir tokių, 
kurie leidžia vaikus į stovyklą, 
tikėdamiesi, kad šie susižavės

nėja, patys bando kalbėti lietu- j Vasario 16 gimnazija ir norės į 
viškai, nereikia jdkios prievar- ją stoti. Direktorius, išvykda-
tos. r

— Vasario 16 gimnazijos di
rektorius savo pranešime kraš- 

ryčiai, po jų vėliavos pakėlimas to tarybai nusiskundė, kad ben- 
su himnu ir malda. 16 vai. pra- druomenės apylinkių veikėjai,
dedami įvairūs užsiėmimai gru
pėmis: vieni piešia ar lipdo iš 
molio, ikiti klausosi pasakojimų 
apie Lietuvą, treti siuvinėja, 
audžia juostas ir t. t. 12:30 vai. 
pietūs, ilki 2 vai. p.p ramybė, 
o tada ikias vyksta maudytis, kas 
ekekursuoja po apylinkes, kas 
žaidžia ar kuo nors užsiima čia, 
Romuvoje. 6:30 Vai. vakarie
niaujama. Tada žaidimai parke, 
9 vai. vak. vėliavos nuleidimas, 
vakaro malda ir nakties poilsis.

—- Ko mokomasi?
— Sunku viską ir suminėti.

Tur būt, į pirmą vietą tektų 
pastatyti dainas, kurias moko 
A. Grinienė ir I. Suokaitė. Jau 
išmokta visa eilė liaudies dainų, 
ypač mėgstamos trankios žygio 
dainos. Mokomasi tautinių šo
kių (A. Grinienė) — Sadutė, 
kalvelis, noriu miego, rugučiai 
ir kt. Mokomasi taip pat maldų, 
mokomasi piešti, lipdyti iš mo
lio, karpyti iš popieriaus (i. 
Suokaitė), austi, siuvinėti (Ona 
Bartusevičienė; sr)-. Hšmokta " į-

ypač kunigai, ne pakankamai 
planingai verbuoja vaikus jo 
mokyklai. Į šią stovyklą fr sto
vyklą Esslingene kaip tik tie as
menys surinko virš 100 vaikų. 
Sunku įsivaizduoti gerėsnes są
lygas verbuoti vaikus Ar Va
sario 16 gimnazijos vadovybė

Mrs. Jane Andre, ligi šiol dirbusi di
delėje inžinerijos bendrovėje Pomo- 
na, Kalifornijoj kaip prižiūrėtoja, 
nustojo gerai apmokamo (18,000 
dol. metams) darbo, kai parėmė 
2.200 moterų, dirbusių toje įmonėje, 
felkatčEVi&us.

SU GINKLO DRAUGU 
ATSISVEIKINANT 

fl. a. Alfonsui Putnai prisiminti

sas Putna automobiliu lankėsi 
Toronte, aplankydamas ir mano 
pastogę. Pasikalbėjom, prisimi
nėm praeities dienas. Skundėsi, 
kad sveikata nepergeriausia, iš
sprūsdavo iš jo lūpų tėvynės il
gesio aimana ir t.t. Paskutiniu 
metu Alfonsas ilgesnį laiką ir ga
lutinai buvęs sunkios ligos pri

slėgtas, kol iškeliavo negrįžta- 
mon amžinybėn.

Po gedulingų pamaldų Šv. An
tano bažnyčioje, Detroite, liepos 
19 d. a.a. Alfonso Putnos palai

kai palaidoti Holy Sepulchere ka 
pinėse. 1

A. a. Alfonsas Putna buvo 
gimęs 1911 m. liepos 17 d. Uk
mergės apskr., Žemaitkiemio vals. 
ir to pat vardo dvare

Lietuvoj likusi jo senutė moti-, 
na Konstancija, žmona Paulina 
ir brolis Pranas, Detroite jo laido
tuvėmis rūpinosi jo pusbroliai 
Kazys Gogelis ir Jonas Putna.

A. a. Alfonsas Putna buvo 
švelnios sielos ir nuoširdžiai skai
drios nuotaikos žmogus.

Tebūna jam lengva Amerikos 
žemė, o jo artimiesiems mano gi
li ir nuoširdi užuojauta.

Pr. Alšėnas

A. A. P. NAUSSDUI TRAGIŠKAI ŽUVUS

Rugpiūčio m. 9 d., liūdnai nu- 
skamlaėjo “Reąuiem’’. Šv. Ka- 
zimitero kapinėse amžinam poil
siui atsigulė tragiškai žuvęs vos 
43 mt. sulaukęs, Petras Nausė
das, gyv. 6813 lSo. Talman, 
Chicagoje.

J Ameriką jis atvyko prieš 
20 metų. Lankydamas vakari
nę mokyklą, įsigijo gerą specia- 

1 lybę, susirado gerai apmokamą 
darbą, o būdamas darbštus ir 
taupus, gerai įsikūrė ekonomiš
kai. Šiaip kaip žmogus buvo ra
maus būdo, draugiškas, sąžinin
gas ir sūsiprialtęs lietuvis — 
patrijotas. Visada domėjosi ir 
sielojosi lietuviškais reikalais, 
dosniai rėmė lietuvių operą, Jė
zuitų namų statybą, Ealfą ir ki
tas lietuviškas organizacijas. 
Kaip tikras Lietuvos lygiųjų 
laukų sūnus, mylėjo gamtą ir 
buvo mėgėjas keliauti. Todėl 
visas savo atostęgas praleisda
vo keliaudamas, norėdamas gė
riau pažinti išį kraštą ir jo žmo
nes. Gi šiemet savo atostogas 
nutarė praleisti Meksikoje ir

m.' ' į' ,

A. a. Petras Nausėdas

jos žinomame kurorte Acapulco 
je. Iš Chicagos š. m. liepos m. 
28 d. dviese su draugu nuskri
do į Meurico City o iš ten, ap
žiūrėję įdomesnes vietas, rug
piūčio m. 1 d. nuvyko į Acapul- 
cos kurortą.

Lyg tyčia, ten nuvykus pir
mas dvi dienas lijo. Nuobodu 
sėdėti viešbutyje. Sekmadienį 3 
d. prieš piet, vis dar lietui lino- 
jant ir smarkiam vėjui siau
čiant, jis išėjo pajūrio pakrante 
pasivaikščioti. Išėjo vienas ir

A. -Į- A.
Elenai Grubliauskaitei - Šimkienei

liems kaimynams — vyrui KAZIMIERUImirus, miel 
ŠIMKUI, S'
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

TflSIUI ir MONIKAI GRUBLIAUSKAMS

Juozas, Vladas ir Bronius Kovaliauskai 
su šeimomis

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija jgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu 
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui.

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 312 247-2425

AREA CODE 312 247-2425
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mas į Angliją, pavedė mokyto
jui Vincui Bartusevičiui supažin 
dinti vaikus su Vasario 16 gim
nazija. Mokytojas kun. J. Dė
dinas buvo nuvykęs stovyklon 
Esslingene.

— Ar dar norėtumėte ką pa
sakyti apie vaikų vasaros sto
vyklą?

— Dėkoju visiems apylinkių 
veikėjams ir kunigams, kurie 
taip uoHai vaikus suieškojo ir 
mums patikėjo. Esu numanęs, 
(Kad ir ateityje vaikų vasaros 
stovyklos turi būti daromos čia, 
Romuvoje, nes niekur kitur Vo
kietijoje neįmanoma sukurti to
kios savos, lietuviškos aplinkos 
ir taip artimai pajusti Lietuvą. 
Labai dėkoju ponioms Alinai 
Grinienei, Ingridai Helmer - 
Suokaiteį ir visiems 'kitiems, 
kurie aukojo savo laiką ir jėgas 
šiam kilniam tikslui — vaiku
čių Uetuviškam auklėjimui. Dė
koju Bailfui už finansinę para
mą.

ge l e s
Vestuvėms, banketams. laidotuvėms 

- ir kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443JV.^t»Jrd JSbrCOt,. CklctųtO.ftlUipoU

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas JĮ 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 susRirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.
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Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 

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

lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,
Dan Kuraitis, 2.00

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,
Dan Kuraitis 2.00

A. Vilainis 0.50

A. Vilainis 1.50

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE

KELIONĖS ISPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 3.00

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ISPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 1.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00
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DRAUGAS, šeštadienis, 1969 ak rugpiūčio m. 23 d.

nebegrįžo... Klastingos Pacifiko listų Vaznelio ir Brazio giesmės, 
bangos pagrobė jį nuo paplū- Ilga virtinė mašinų lydėjo į am- 
dymio ir amžiams užmigdė sa- žmo poilsio vietą.
vo gelmėse... čia ipo trumpų pamaldų koply-

Ši jo tragiška mirtis sunkiai čioje, visų buvo palydėtas prie 
išsakomu skausmu sukaustė jo kapo duobės, kur iš suspaustų 
globotų senyvų tėvelių širdis, širdžių ir ašarojant akims nu- 
kuris buvo jų viltis ir paguoda, skambėjo “Viešpaties Angelas”.
Nemažiau prislėgė brolį, seseria 
ir kitus gimines ir pažįstamus.

Pilnutėlė Evans koplyčia lan 
kymo ir laidotuvių dieną, atvy
kusių su juo atsisveikinti. Mais 
ąuette Pairk© lietuvių bažnyčio

Po laidotuvių dalyviai, jo tė
vų buvo pakviesti į Šarkos res
toraną užkandžių.

Ilsėkis ramiai, Petrai, nors 
pergreit, oi pergreit Tu pavar-

je gedulingas pamaldas laikė, gai šios žemės 'kelionėje, pasi- 
gražų ir prasmingą pamokslą rinkdamas poilsiui šaltuosius 
pasakė ir į kapus palydėjo ži-' kapus. Per anksti ir netikėtai 
nomas pamokslininkas kan. Za- Tu skausme paUkai myhnčiu3 
karauskas. Pamaldų metu ga- tėvelius, brolį, seseris ir ištiki- 
liiigai, bet liūdnai skambėjo so- .muosiuB draugus... J. JacL

A. A.
ELENAI ŠIMKIENEI mirus, 

jos vyrui kuopos nariui KAZIMIERUI, seseriai MONI
KAI, broliui STASIUI ir kitiems giminėms reiškiame 
giliausią užuojautą.

Cicero Jury šaulių Kuopos “Klaipėda” 
Valdyba ir nariai

A.-f-A.

EMILIJAI PETRAUSKAITEI 
mirus, jos seserį SOFIJA GRAUŽINIENĘ ir visus ve
lionės gimines nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime.

Juzė ir Aleksandras 
Lapšiai

A. + A.
PETRONĖLĖ! SVILIENEI

mirus
nuoširdžiai užjaučiame jos dukteris BIRUTĘ MAR- 
TLNKIENĘ ir GENĘ MALIŠAUSKIENĘ, sūnų ALFONSĄ 
SVILA ir jų šeimas.

St. ir J. Gimbutai

A. -j“ A.

ANTANINAI STANKEVIČIENEI 
, mirus, jos dukteriai ALDONAI PAUKŠTELIENEI ir 

jos šeimai reiškiame giliausią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Mikūny šeima

A. “f* A.
MIKALINA HELEN VALUKAS

PAGAL TĖVUS AMBROSE
Gyveno 903 N. I9th St., Melrose Park, Illinois.
Mirė rugp. 21 d., 1969. 11 vai. vak., sulaukus 60 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Frank, sesuo Antotnette, švo- 

geris Peter Gūdžius, brolis Jeronimas Lietuvoje, sesuo Agota Kloste- 
ries, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 3 vai. popiet Bormanu koplyčioje, 
618 N. 10-th Avė., Melrose Park, III.

Laidotuvės įvyiks pirmad., rugp. 25 d. iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
bus atlydėta į Sacred Heart parapijos bažnyčių, kurioje jvyks geidu
lingos pamaldos už velionės siūlų. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: VYRAS, SESERYS IR BROLIS.
Laidotuvių direktorius John Bormanu. Tel. 344-0714.

PADĖKA
A. + A.

PETER J. NAUSĖDAS
. Mūsų mylimas sūnus ir brolis tragiškai žuvo Aoapuloo, Meksi
koje. 1969 m. rugp. mėn. 3 d. ir buvo palaidotas rugp. mėn. 9 d. 
Sv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimų h' palydėjo j amžino poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame kan. V, Zakarauękui, kuris atlaikė ge
dulingus panuildas už jo sielų ir palydėjo velioni t kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielų. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautų.

Dėkojame T. Marijonams ir T. Jėzuitams už šv. Mėšlas, šv. 
Kazimiero Seselėms už maldas, L. Vyčių chorui už giesmes koply
čioje, solistams: A. Braziui ir J. Vazneliui už giesmes bažnyčioje.

Dokojame L. Vyčiams ir L. O|M?i-os Chorui už atsilankymų 
koplyčioje. Dėksjame artimam draugui Petrui Jardvirviui už nt- 
lydėjhnų velionies iš Meksikos . , -,

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame grabnešiams ir laidotu vių direktoriui Mažeikai Evans 
už malonų patju-uavimij.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
TĖVAI PETRONĖLE IR VINCAS, BROLIS JUOZAS, SESERYS 

STASE, PRANCIŠKA IR MORTA.



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 na. rugpiūčio m. 23 d.

X Kun. M. Krupavičius, pa
blogėjus sveikatai, išvyko j li
goninę.

X Prof. dr. Vytautas Var
dys, pravedęs vasaro3 semestrą 
Muenchene, Vokietijoje, pabu
vojęs Dainavos stovykloje, su 
šeima atvyko į Chicagą. Aplan
kęs Kenoshoje gyvenančią savo 
motiną dar žada pabūti keletą 
dienų pas žmonos motiną P. 
Rimkienę Cicero.

X Jokimas Aukškaluis, buvęs 
uolus Draugo ir kitos spaudos 
platintojas, išduo metu gyvenąs 
Šv. Šeimos poilsio namuose, Le
mont, III., rugpiūčio 25 d. švęs 
savo amžiaus 85 metų sukaktį. 
Šia proga sveikiname mūsų dien 
raščio buvusį platintoją.

x Futbolo pirmenybių rung
tynių tvarkaraštyje jvyko kai 
kurių pakeitimų. Šį sekmadienį 
3 vai. po pietų Marųuette Par
ke “Lituanica” žais draugiškas 
rungtynes su meksikiečių Tan- 
ners.

X Marija Žilienė vardinių 
proga buvo aplankyta ir pa
sveikinta savo artimesniųjų 
draugių ir būrio birutininkių. 
Pirmųjų apdovanota raudonų 
rožių puokšte, antrųjų — gra
žia kristaline vaza. Viešnios Ma
rijos paruoštomis vaišėmis bu
vo nuoširdžiai pavaišintos jos 
rūpestingo vyro pik. P. žilio.

X Sportininkams žinotina, 
kad 1969 m. š. Amerikos lietu
vių lauko teniso pirmenybės į- 
vyks irugp. 30—31 d. Chicago
je. Programon papildomai įtrau
kiamas vyrų B klasės vienetas. 
Varžybos vyks Marųuette par
ko aikštėje. Registracija ir bur
tų traukimas 11 vai., rungtynių 
pradžia 12 vai. Visi kviečiami 
dalyvauti.

X Elena Drusklenė, Palos 
Park, Rl.. mūsų dienraščio skai 
tytoja ir rėmėja, lietuviškos 
spaudos reikalams atsiuntė 5 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkoja
me.

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

X Gražiam Detroite rajone, 
Dearborn, išnuomojamas dide
lis kambarys moteriai. Skam
binti LO 2-4098. (sk)

X Dovanų siuntinius j Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 (sk.)

X Irenos Veleckytės klasiki
nio baleto studija pradeda ru
dens sezoną rugsėjo 2 d., antrad. 
Naujų mokinių registracija ga
li būti atlikta telefonu. Mergai
tės ir berniukai priimami nuo 
4*4į m. amžiaus. Suinteresuoti 
tėveliai prašomi vaikučius užre
gistruoti skambinant 254-4012 
po 5 v. v. Studija randasi Brigh
ton Parke — 2541 W. 45 Place.

(sk.)
x Dabar yra geriausias lai

kas praleisti savo atostogas Gin
taro vasarvietėje ant Miehigano 
ežero kranto Union Pier. Skiam-
binti 616 — 469-3298. (sk.)

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

(ak.)

x Kun. Ged. Kijauskas, tė
vų jėzuitų provincijolas, Lietu
vių Fronto bičiulių studijų sa
vaitėje buvo kapelionu ir savai 
tės bėgyje šv. Mišių metu pasa
kė septynetą puikiai paruoštų 
pamokslų. Be to skaitė daug 
apie Bažnyčią, po II-jo Visuoti
nio susirinkimo.

x Tadas Rūta, solistas bosas, 
atostogaudamas At-kų sendrau 
gių stovykloje Dainavoje, gra
žiai pagiedojo per keletą sto
vykloje vykstančių šv. Mišių šo
pagos — Tėve Mūsų ii Sveika 
Marija ir Dambrausko — Vieš
patie Dieve, Suteik Paguodos. 
Jo didelis, įspūdingas balsas 
teikė vasarotojams maldingo 
pasigėrėjimo. Solistas balsą la
vina Motekaitienės da inavimo 
studijoj, Chicagoj.

X Visuomenė maloniai kvie
čiama atsilankyti į akademikų 
skautų stovyklą per didįjį sa
vaitgalį (rugp. 30 — rugsėjo 
1 d.) ir linksmai praleisti laiką 
prie ežero ir dalyvauti didžiaja
me lauže, kurio metu ruošiama 
įdomi ir humoristinė programa. 
(Stovykla vyksta Raiko stovykla
vietėje, Custer, Mich.

X Graži puošmena puošia 
butą ir žmogų. Gražių, tautiniais 
motyvais papuoštų lietuviškų 
lėkščių galima gauti “Drauge” 
už 6 dol. Ten pat yra sidabrinių 
medalijonų su religiniais ir tau 
tūliais motyvais; sidabrinis me- 
dalijonas — 1,50 dol. auksinis 
— 15 doil. Įsigykite it džiauki
tės.

X T. Kilienė, žinoma lietuvių 
visuomenės veikėja, įsijungė i 
talkininkų eiles “Draugo” gegu
žinei — piknikui ruošti. Turė
dama didelį patyrimą šeiminin
kavimo darbe, ji padės dirbti
prie baro. Gegužinė įvyksta Bu-į jeckas š. m. rugp. 8 d. pareiš- 
čo sodyboje, rugpiūčio 31 dieną. I kė užuojautą, Ceylono ambasa- 

... . „ .... . . . doriui mirus Washingtone to
. .C S .* ugiris, musų kra(^o aTnbasados ministeriui 

dienraščio Skaitytojas ir dažnas , . . ... XT.. , ekonominiams reikalams, Nau-rėmėja.,, atnau]mdan,aa prenu- w AM,orala
meratą pridėjo 5 doi. auką j — Vliko pirmininkas dr. J.

K. Valiūnas 1969 m. rugpiūčio 
5—7 d. Paryžiuje konstatavo, 

Prie Balio Pakšto roman-, kad Lietuvos, diplomat inės at-

“Drauguii” ir jo spaudos dar
bams paremti. Labai ačiū.

tiškos muzikos smagiai pralei
site laiką ir tuo pačiu paremsi- 
te mūsų operą. Atsilankykite į 
Operos Lėšų Telkimo K-to ren
giamus pietus — šokius š. m. 
rugsėjo 14 d., “Golden Age” 
(buv. Kilty's restorane, 4545 
West 95th (Str., Oak Lawn, IU.

Bilietai gaunami “Marginiuo
se” ir pas k-to nares. (pr.)

X Dovanų siuntinius j Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England 
SHO 8734. (sk.)

X Gauta iš Lietuvos gražių 
unikalių gintarinių papuošalų. 
Tveras Jewelry, 2646 W. 69 St., 
tel. RE 7-1941. (ek.)

X RAŠOMOS MAŠINĖLES,
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., Uet.-angl. raidynu. 
Taip pat Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite katalogų . 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr.,
E. Norhtport, N. Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tel. 476-7399. (sk.j

Chicagiškiai, jų tarpe ir daugybė lietuvių, nuoširdžiai sutiko astronautus.
Nuotr. M. Nagio

Naujoji marijonų Šv. Kazimiero provincijos vadovybė po savo posėdžių. Iš kairės (sėdi) - viceprovincijo- 
las kun. Antanas Miciūnas, provincijolas kun. Juozas Dambrauskas, tarybos narys kun: Donaldas Petrai
tis. provincijos ekonome asistentas br. Juozas Landis; (stovi) — tarybos narys kun. Jonas Savukynas, 
prov. sekr. kun. Antanas Nockūnas, prov. ekonomaskun. Pranas Skrodenis, tarybos narys kun. Pranas
Garšva

I S ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE ,timi ir asmeniška pažintis bei 
O. Kajeckienė š. m. liepos draugiškumas juos riša dauge-

16 d. Pavergtų tautų savaitės 
dešimtmečio minėjimo proga 
dalyvavo bankete, kurį ruošė 
The National Captive Nations 
Committee. Pagrindinis banke
te kalbėtojas buvo John A. 
Volpe, Transporto sekretorius. 
Banketas vyko universiteto klu 
bo patalpose.

— Lietuvos atstovas J. Ka

stovybės paskutinių mėnesių 
veikla po Prancūzijoje naujo 
prezidento išrinkimo ir naujos 
vyriausybės sudarymo labai po
zityvi. Vliko pirmininkas patyrė, 
kad Lietuvos atstovo prof. Jur
gio Baltrušaičio santykiai su 
nauja vyriausybės gaiva ir už
sienių reikalų ministeriu yra ar-

x Pelėsių kvapas pranyksta, 
sienos nebešlapiuoja, kai įjun
giate geriausią drėgmės išimtu
vą Oasis. Įsigykit pas Gradins
ką. 2512 W. 47th St., tel. FR 
6-1998. (ek.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (sk.)

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

li metų. Lietuvos atstovas Pa
ryžiuje prof. Baltrušaitis buvo 
užrikrinitas asmeniškais laiškais, 
kad naujoji Prancūzijos vyriau- į;ibė” ^Ykllatesu
sy'bė ir toliau santykiaus su juo Lietuvos gen. konsulu ohieago-
draugiška ir musų 
vos bylą remiančia

laisvės ko-

(E) Fort Benning, Ga. Per 4 metus 
universitete jo kambarį gyve
namam bendrabutyje puošė Lie 
tuvos vytis ir trispalvė. Univer-

— Lilija Šukytė, Metropoli
tan operos soliste, po sėkmingų 
gastrolių Vokietijoje grįžo į 
New , Yorką, kur rugsėjo 14 d. 
Town Hali salėje duos savo dai 
nų rečitalį. Jį rengia “Laisvės 
žiburio” radijas. Pažymėtina, 
kad sekančiame sezone Metropo 
litan opera pakvietė L. Šukytę 
dainuoti pagrindinį Gretel vaid 
menį Humperdinck’o operoje 
“Hansel und Gretel” (Jonukas 
ir Gretutė).

— Muz. Stasys Sližys, De
troito gyventojas, Lietuvių Fron
to bičiulių ir Mokytojų studijų Chica«o-’e būdamas
savaičių metu išmokė stovyk
lautojus naujų, gražių giesmių, 
kurios buvo giedamos kasdien 
šv. Mišių metu. Pats muzikas 
taip pat turi labai stiprų ir gra 
žų balsą. Muzikas sakosi, kad 
stovyklautojai palyginti gana 
greitai išmoko naujų giesmių.

_  Prezidento Nixon kvieti
mu Lietuvos atstovas J. Kajec- menai gali prašyti specialaus su
kas rugpiūčio 13 d. dalyvavo 
Apollo 11 astronautų pagerbi
mo bankete Century Plaža vieš
butyje, Los Angeles, Calif. Ta 
proga diplomatinių misijų šefai 

I gavo atminimui po metalinę 
plokštelę — fotostatą JAV pre
zidento ir trijų astronautų pa
liktos pareiškimo plokštelės.

— Lietuvos atsto\ss J. Ra
jeckas dalyvavo L03 Angeles 
VVorld Affairs tarybos sureng
tame priėmime Statham House 
pagerbti dipl. misijų šefus, at
vykusius iš Washingtono į Los 
Angeles. Tame priėmime taip j 139 eilinius policininkus, 7 de- 
pat dalyvavo ir Lietuvos gene- tektyvus, 26 seržantus, 10 lei- 
ralinis konsulas Los Angeles [ tenantų ir vieną kapitoną. Per-

dr. J. J. Bielskis su žmona.
— J. Rajeckas, grįždamas iš 

Los Angeles į Washmgtoną, bu 
vo sustojęs Chicagoje. Čia rugp. 
15—16 d. jis turėjo progą pasi-

je P. Daužvardžiu bei su A. L. 
tarybos reikalų vedėju. Ta pa
čia proga Lietuvos atstovas ap
lankė keletą žymiųjų lietuvių vei 
kėjų.

Iš Lietuvių operos lėšų telkimo kemiteto ruošto parengimo Martiniųue 
restorane. Iš k. į d.: komiteto vicepirm. M. Kripkausk'enė, Birutė 
Briedienė ir nuoširdūs operos mecenatai dr. Jadvyga ir Viktoras Du- 
binskai.

CHICAGOS ŽINIOS
RŪPINSIS SVEIKATINGUMU kėlimai yra eiliniai, besibaigiant

Dr. įSamuėl Andelman, buvęs 
Chicagos sveikatingumo sky
riaus direktorius, šiemis dieno
mis paskirtas Skokie miestelio 
sveikatos, direktoriumi. Naujoje 
vietoje gaus $23,100 metinio at

gaudavo $27,500.
ŠAUKIA MIESTO TARYBOS 

(SUSIRINKIMĄ 
šeši aldermanai pirmadienį

šaukia specialų miesto tarybos 
susirinkimą, kuriame tarsis dėl 
krizės belaukiančios Chicagos
viešųjų mokyklų. Pagal tarybos Yis’metų’arklį? vertai $1,000 
nuostatus, bet kurie trys alder-

si rinkimo, kuriame 'kvorumą su
darytų 26 nariai. Bus bandyta 
išvengti galimo mokytojų strei
ko, prie kurio irgi norėtų prisi
dėti mokyklų prižiūrėtojai — 
džianitoriai.

MILŽINAS KOPŪSTAS
Lake apskrities 117-toje me

tinėje mugėje prie Crown Point, 
Ind., buvo išstatyta milžiniška 
60 svarų kopūsto galva, užau
ginta Aliaskoje.

POLICIJOS PERKĖLIMAI 
Šiomis dienomis policijos

vadas James Conlisk perkėlė

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
VITAS G. PAŠKAUSKAS — 

KARININKAS
2 LT. Vitas G. Paškauškas 

sūnus a. a. Jurgio ii’ Antaninos 
Paškauskų, gyv. 2449 W. 69 St., 
Chicagoje. Gimęs 1947 m. rug
sėjo mėn. 15 d. Chicagoje. Lan
kydamas pradžios mokyklą ir 
gimnaziją dirbo 3u amer. skau
tų or-ja ir buvo apdovanotas 
Erelio medaliu.

Nuo pat vaikystės dienų Vi
tas svajojo būti karininku. 1961 
mt. baigė Gimimo P. Šv. para
pijos pradžios mokyklą ir tais 

. pat metais įstojo į Šv. Ignaco 
' gimnaziją. Pirmieji metai buvo 
sunkūs, nes staigi tėvelio mirtis 
pasunkino mokslą. Tačiau per 
darbą ir prisirišimą prie mokslo, 
su garbės pažymėjimu baigė 

. 1965 mt. gimnaziją. Po to, buvo 
1 priimtas į Lojolos ir Šv. Jono 
Collegevilie, Minn. universitetą, 
kur gavo kariuomenės stipendi
ją. Studijavo prancūzų ir vokie 
čių kalbas ir karinį apmokymą. 
1967 m. ibuvo pasiųstas į Koel
no universitetą vasaros studi
joms. Ta pačia proga aplankė 
beveik visus Europos miestus ir 
gimines Lenkijoje. Tais metais 
gavo nominaciją į West Point.

I Kadangi abu keliai vedė prie to 
1 paties tikslo, pasiliko baigti uni
versitetą. 1969 V, 25. baigė uni
versitetą, gaudamas Regular 
Army Commission pažymėjimą. 
Po iškilmingos priesaikos mamy 
tė ir brolis Denis prisegė leite
nanto žymenį.

Vitas pasirinko pėstininkų — 
parašiutininkų diviziją. Po dvie
jų savaičių atostogų išvyko į, Benning, Ga. Apžiūrėjo karinius

vasaros sezonui ir ruošiantis mo 
kyklų atidarymui.

PAVOGĖ ARKLĮ MIESTO 
CENTRE

Chicagoje šįmet užregistruota 
tiktai 13-ka vežimų, arklių trau 
kiamų. Du jaunuoliai prie 900'
N. Rush, miesto centre., pavogė1 
vieną iš čia retai matomų ark
lio traukiamų taksi ekipažų. Po
licija vėliau vežimą rado ir su
grąžino savininkui, AVilliam Ei- 
den, 666 N. Dearborn. Šis pa
reiškė, kad vežimas, įskaitant

KYLA MOKSLEIVIŲ 
SKAIČIUS UŽMIESTYJE 
Cook apskrities mokyklų su

perintendento padėjėjas George 
Gilluly praneša, kad šį rudenį į 
priemiesčių mokyklas užsire

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuve
IR SIUVYKLA, 185 No. VVabash (kampas VVabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.

sitetą baigė Bach. su kariniu 
apmokymu ir Dastinguished mi 
litary graduate. Gavo nuo JAV 
Prezidento diplominį sveikini
mą. Universiteto naudai laimė
jo 3 pirmas Trophies iš Per- 
shing Rifles varžybose su Mar
ųuette, Nebrasko ir Iowa uni
versitetais.

Vitui universiteto baigimo ir 
į kariuomenę išvykimo proga ir 
jo broliui Deniui pradžios mo
kyklos baigimo proga šių metų 
birželio mėn. 8 dn. giminės su
ruošė išleistuves, kuriose daly
vavo krikšto tėvai, giminės ir 
artimieji draugai. Vito jaunes
nis brolis Denis šių metų rude-

Ltn. Vitas G. Paškauskas

nį pradės lankyti šv. Ignaco 
gimnaziją.

Liepos mėn. mamytė su bro
liu Deniu aplankė Vitą Fort

muziejus, mokyklų patalpas ir 
kartu su Vitu pasigrožėjo pu
šimis apaugusiomis vietos apy
linkėmis. Džiugu, kad ir dabar
tines Vito buto sienas puošia 
vytis ir lietuviška trispalvė.

2 LT Vitui sėkmės karinėje 
karjeroje — pasiekiant aukšto 
rango, o jo broliui Deniui — sėk 
mė« moksle.

gistravo apie 460,000 mokslei
vių, atseit, 25,000 daugiau negu 
buvo pernai. Statoma 14-ka nau 
jų mokyklų ir 51 praplečiama. 
Tai rodo didėjantį skaičių Chi
cagos gyventojų išsikeliančių į 
priemiesčius.

RADO GINKLŲ FAS 
JAUNUOLIUS

Policija areštavo 11-ka Black 
P Stone Nation gaujos narių 
prie 4612 Greemvood avė., kur 
rasta šeši šautuvai, du revolve
riai, penki peiliai, botagas ir 
kirvis.

ČEKAI PARADAVO
Apie 450 Amerikos čekoslo- 

vakų su fakeliais paradavo Sta
te gatve, miesto centre, minint 
pirmas liūdnas jų krašto okupa
cijos metines. Iškabose parašyta 
“Namo ruskiai įsibrovėliai”, 
“Laisvoji Praha”, ir “Nepasiti 
kėkit Kremliaus žudikais”.

APSKRITIES 
PATARNAUTOJŲ 

ALGOS PADIDINTOS
Cook apskrities taryba nutarė 

7.5 proc. padidinti 15,946 patar
nautojų algas. Jų padidinimas 
galioja nuo pereitų metų gruo
džio 1 d.

AUKŠTAS PAMIDORŲ 
AUGALAS

Olga Finko, 1020 N. Hamldn, 
savo darželyje išaugino aukštą 
8 pėdų pamidorų augalą, ne- 
šiantį labai didelius pamidorus.


