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BONNOS
PREKYBA
SU
KOMUNISTAIS

“Draugo” korespondentas 
Bonnoje praneša:

Prekių apyvarta siekia 2,7 bil. 
dol.

Bonna. — Federalinės Vokie
tijos prekyba su komunistiniu 
pasauliu žydi ir naujos rytų poli
tikos (Ostpolitik) ženkle rodo 
norą dar plėstis (Užsienio reik. 
ministeris W. Brandt neseniai į- 
vykusiame Europos socialistų pa
sitarime Švedijoje pažymėjo, kad 
Vak. Vokietija ir po rinkimų plė
šianti santykius su rytų Europa 
— Red).

Šveicarų duomenimis, Vak. Vo
kietijos, Bonnos prekybos apy
varta su komunistinio režimo 
kraštais (be Jugoslavijos) 1968 
buvo pasiekusi daugiau kaip 2,7 
bil. dol. Vokiečiai šiuo atžvilgiu 
gerokai pralenkia kitų kraštų 
prekybos skaičius. Pvz. D.Brita- 
nijos prekyba su tais kraštais 19- 
68 m. siekusi 1,5 bil. dol., Italijos 
1,1 bil., Prancūzijos ir Japoni
jos — po 0,8 bil. dol-

Prekiauja ir su kom. Kinija
Vak. Vokietijos vadinamas Os- 

thandel 1968 m. pagal kraštus 
atrodė taip: prekyba su rytų Vo
kietija ( ji oficialia laikoma “Vo
kietijos vidaus prekybos dalimi”) 
prašoko 725 mil. dol. sumą, išve
žimui nežymiai viršyjant įveži
mą.

Prekybos apimtis su komunis
tine Azija siekė 271 mil. dol. ir 
jų tarpe beveik 95 proc. teko ko
munistinei Kinijai. Nors palygi
nus su 1967 m. bendra apimtis 
kiek sumažėjo, tačiau liko stiprus 
pasyvas (išvežimas viršijo įveži
mą 94 mil. dol.)t

Vokiečiai varo gyvą prekybą ir 
COMECON kraštais — jiems a- 
pyvartoje tenka 1,142 bil. dol. 
Iš tos apyvartos daugiau kaip 67 
proc. atiteko penkiems Maskvos 
satelitų kraštams ir Albanijai. 
Šie kraštai iš Vokietijos įsivežė 
už 202 mil. dol. daugiau prekių, 
negu jon įvežė. Vokiečiams dau
giausia “skolinga” yra Rumuni
ja, Čekoslovakija, Lenkija ir Bul
garija.

Iš Sovietų daugiau prekių 
įsiveža

Prekyboje su Sovietų Sąjunga 
(567 mil. dol.) vokiečiai dau
giau įsivežė, negu išvežė prekių 
(24 mil. dol.). Apyvartos apim
tis buvo mažesnė, kaip su Japoni
ja (720 mil.), bet kiek didesnė, 
kaip su Anglija. (560). Tiesa, esą 
ma kalbų, kad suomiai bei italai 
nemaža vokiškų mašinų nuper
ka rusams — tai sandėriai, kurie 
oficialioje statistikoje, žinoma, 
neatsispindi.

James Chichester - Clark, šiaurės 
Airijos min. pirmininkas — kraš
to katalikai norėtų, kad Clark bū
tų pakeistas kitu politiku

Karo teismas Sydney, Australijoje, 
išteisino “Melbourne” lėktuvnešio 
kapitoną J. P. Stevensoną — jis 
buvo kaltinamas buvęs iš dalies at
sakingas laivui susidūrus birželio 
3 d. su JAV laivu — naikintoju 
‘‘Evans”. Tuo metu žuvo 74 JAV 
jūrininkai.

Ryty - vakarų vokiečiai
plečia prekybą

Ji gyvesnė kaip su užsienio 
kraštais

BONNA. — Fed. Vokietijos 
vyriausybės žiniomis, prekių 
mainai tarp Vakarų ir Rytų 
Vokietijų sparčiai auga. Kaip 
paaiškėjo, šių metų pirmame 
pusmetyje prekybos tarp abie
jų Vokietijos dalių padidėjimas 
buv° didesnis už Vak. Vokieti
jos prekybą su užsienio kraš
tais.

Rytų vokiečiai pirmą kartą 
netrukus vak. vokiečiams pri
statys pilnai įrengtą pramonės 
įmonę. Prekybos mainai būtų 
dar gyvesni, jei rytų vokiečiai, 
pasak Bonnos sluoksnių, pri
statytų labiau išbaigtas prekes 
ir ypač elektronikos, cheminių 
išdirbinių bei statybos mašinų 
srityse.

Įsivežė 12 bil. dolerių vertės 
prekių

Šių metų pirmame pusmetyje 
Vak. Vokietija Rytų Vokietijai 
išvežė prekių 228 mil. dolerių 
sumai. Iš rytų, komunistinės 
Vokietijos vakarinė dalis įsivežė 
prekių 188 dolerių sumai.

Fed. Vokietija per 6 mėne
sius įsivežė iš užsienio prekių 
12 bil. dolerių sumai, gi savo 
prekių eksportavo 13.5 bil. dol. 
sumai.

Gyvi rusų — vak. vokiečių 
pasitarimai j

Vokiečiai su rusais užkulisy ve
da gyvus pasitarimus prekybos 
klausimu. Vokiečiai žada iš rusų 
daugiau pirkti naftos bei žemės 
dujų. Kalbama apie “Družba” 
naftotiekio pratęsimą nuo Oderio 
upės iki Vąk. Vokietijos. Tuo bū
du, sovietai savo nafta maitin 
tų... “revanšistų” pramonę. Pas
taroji atsilygintų technine pa
galba — padėdama rusams ga
minti naftos bei gamtinių dujų 
vamzdžius.

Rusai naudojasi ūkine pagalba 
satelitams

Antra vertus, visiems aišku, 
kad Maksvos satelitams teikia
ma ūkinė Vakarų parama tiesio
giniu ar netiesioginiu keliu ten
ka rusams. Vakarai jiems pade
da išvengti ūkinio bankroto, kad 
...jie galėtų išpildyti savo įsipa
reigojimus rusams.

Tad, matyti įdomus vaizdas: 
satelitai įsiskolina Vakarams, 
kad padėti rusams.

Rusai, savo žaliavomis, ypač 
kuru, siekia didinti Vakarų pri
klausomybę nuo Rusijos... Juo
kais sakoma, kad spygliuotos vie
los ties sovietų satelitų sienomis 
ir tos... Ulbrichtui pristatytos iš 
Vakarų... V.B.
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Tauta nekenčia okupacijos? Kalti Vakarai
Prahos ir Maskvos komunistai demonstrac ijų kurstytojais, tariamo sąmokslo vykdy
tojais laiko Vakarus — Maskva kaltina V ak. Vokietiją, jos agentus — Naujas posū
kis Čekoslovakijoje: Dubčeką, Smrkovskį išstumti iš viešojo gyvenimo

Komunistai teigia buvus 
“kontrrevoliuciniam sąmokslui”

PRAHA. — Čekoslovakijos 
ir Maskvos spauda prapliupo 
vienu balsu: invazijos metinių 
proga buvusios riaušės ir ne
ramumai, tai — vakarų kraštų 
kurstymo padari ys. Partijos 
dienraštis “Rude Pravo” užva
kar skaitytojams aiškino: Va
karų “instruktoriai ir stebėto
jai” vykdę “bendrą kontrrevo
liucinį sukilimą” ir jis buvo su
žlugdytas tik krašto karinių da
linių dėka...

“Pravda” tuo pačiu metu y- 
patingai ka’tina Vak. Vokietiją 
— ji buvusi “nervų centru” ir 
ji atsakinga už Čekoslovakijoje 
buvusius “provokacinius išpuo-

Arabai rengiasi 
naujiems pasitarimams

Numato arabų ir ne tik jų vadų 
pasitarimą

KAIRAS. — Čia pasibaigė a- 
rabų kraštų užsienio reikalų mi- 
nisterių pasitarimas. Sutarta 
Marokui su Saudi Arabija pa
vesti organizuoti plataus mas
to, mahometonų kraštų vadų 
pasitarimą. Norima, kad į bend
rą kovos su Izraeliu frontą įsi
jungtų ne tik visi arabų kraštai, 
bet ir kitos šalys, kaip Iranas, 
Pakistanas, Malaizija ar Indo
nezija.

Be to, nutarta lapkričio mėn. 
pradžioje Kaire sukviesti “jung 
tinę arabų kraštų gynybos ta
rybą”. Kaire posėdžiavę nuro
dė, kad arabų kraštai galį būti 
išlaisvinti tik ‘jėgos priemonė
mis”. Gynybos tarybos posė
džiams pasibaigus, turėtų įvykti 
siūlomas arabų ir kitų kraštų 
“viršūnių” pasitarimas.

Raketos kalbą apie arabų 
vieningumą šešėly

JERUZALE. — Izraelio sau
gumo įstaigos susekė 13 arabų 
raketų — jos buvusios paruoš
tos veikti ir nukreiptos į Jeru
zalę. Jei tai būtų buvę įvykdy
ta, būtų padaryti stambūs nuo
stoliai žydų ir arabų apgyven
toms Jeruzalės miesto sritims. 
Tos raketos, kaip paaiškėjo, 
buvo Egipto ir Čekoslovakijos 
gamybos. Kaimuose netoli Je
ruzalės suimta nemažai arabų.

Izraelio aviacija puolė arabų 
telkinius Jordane, į pietus nuo 
Mirties jūros. Jordanas mino
svaidžiais apšaudė du Izraelio 
kaimus.

VVASHINGTON. — JAV po
tipiai sluoksniai šiomis dieno
mis pareiškė, kad nors Art. Ry
tuose tebevyraujanti įtampa, 
tačiau nematyti, kad arabų kraš 
tai vykdytų specialius pasiruo
šimus karui.

Visas techninis parengimas 
buvęs — iš užsienio...

“Rude Pravo” vyr. redakto
rius M. Moc, žinomas kietosios 
krypties komunistas, dienraščio 
pirmame puslapyje nurodo,, j°g 
metinėms artėjant į Čekoslova
kiją plaukusi, Vakaruose pa
rengta, techniškoji medžiaga, 
su instruktoriais bei kitais tal
kininkais. Esą. “Vakarų agen
tai” savo žinioje turėję moto
ciklininkus, jie auto mašinomis 
gabenę kovotojus, dalinę grindi 
iio akmenis ir panaudoję “šau
namuosius gink’us bei padega
mąsias medžiagas”.

Komunistas teigia, kad to pa 
rengiamojo darbo pasekmės bu
vo: įvykęs “po’itinis bei psichi- 
us teroras, atsirado vandalizmo

A. Nasser, Egipto prezidentas

I

J. Tautos pasmerkė 
Izraelį

Libano atstovas pasigedo 
ūkio sankcijų

J. TAUTOS. — J. Tautų Sau
gumo Taryba, 15 narių, antra
dienį visais balsais priėmė re
zoliuciją, kuria pasmerktas Iz
raelis, rugpiūčio 11 d. įvykdęs 
aviacijos puolimą Libane. Tuo 
metu buvo numesti napalmo 
sprogmenys ir žuvo keturi civili
niai gyventojai.

Izraelio atstovas Josef Te- 
koah, nusivylęs kritikavo J. Tau 
tas ir klausė: kodėl naudoja
mas “dvigubas mastas”, kodėl 
nesmerkiamas Libanas, skati
nąs teroristines grupes?

Tuo tarpu Libano atstovas 
E. Chorą pareiškė, kad žodinio 
pasmerkimo nepakanka ir Izra
elis turėtų būti nubaustas, pri
ėmus ūkio sankcijas prieš tą 
kraštą.

JAV atstovas Yost, balsavęs 
už Izraelio pasmerkimą, pridū
rė, kad Taryba turėtų kreipti 
didesnį dėmesį į puolimų bei 
atkirčių pasikartojimus Arti
muosiuose Rytuose.

'• Švedijoje paskelbta: slapti 
mikrofonai rasti Švedijos pa
siuntinybėje Budapešte, Ven
grijoje.

iškinių ir visa tai išsiliejo į. 
bendrąjį kontrrevoliucijos suki
limą”.

Maskvos “Pravda”, kaltinda
ma vak. vokiečius, pabrėžia, 
kad “niekas negalįs nuslėpti tų 
ryšių, kuriuos Vakarų agentai 
turėję su pogrindžiu Čekoslo
vakijoje”.

Laikraštis tekalba apie “chu
liganus bei vandalus” ir teigia, 
kad jie nebuvę krašto gyvento
jų remiami. Part’ia sugebėjusi 
atstatyti tvarką ir ią “rėmusi 
visų dirbančiųjų dauguma”... 
Siekia “išva’yti” Dubčeką ir

kitus
PRAHA. — Radijo bangomis 

užvakar paskelbtas mažai žino
mų komunistų reikalavimas: 
esą, du žinomieji laisvėjimo re
formų vadai, A. Dubčekas ir J. 
Smrkovskis turėtų pasitraukti 
iš viešojo gyvenimo... Tai savo 
kalboje buvo paskelbęs instru
mentų įmonės, neto’i Prahos, 
partinio padalinio pirmininkas, 
Fr. Bedrna. Reikalavimas ne
būtų buvęs paskelbtas per radi
ją, jei jam nebūtų pritarę reži
mo vadai.

Abiejų pavardės iškilo 
demonstracijose

A. Dubčekas balandžio mėn. 
turėjo pasitraukti iš partijos 
vado pareigų ir jo vietą perėmė 
dr. G. Husak. Tačiau Dubče
kas liko parti ios 11 narių pre
zidiume ir jam pasiūlytos par
lament0 pirmininko pareigos. 
Smrkovskis, netekęs pirminin
ko vietos, buvo išstumtas iš 
prezidiumo, tačiau liko parla
mento pirmininko pavaduotoju.

Praėjusios savaitės demon
stracijose minios, keldamos 
prieš sovietus nukreiptus šū
kius, keliais atvejais šaukė: 
“Tegyvuoja Dubčekas, Smrkovs 
kis”. Jau žinoma, kad režimas 
su Maskva riaušes laiko “pas
tangomis įvykdyti kontrrevoliu
cijos perversmą”.

Pripažino: pasipriešinimas 
krašte — nemenkas

Dubčekas su Smrkovskiu ne
dalyvavo rugpiūčio 26 d. Praho
je įvykusiose iškilmėse, minint 
25-sias slovakų sukilimo prieš 
nacius metines. Tačiau tribū
noje stovėjo Husakas ir šalia 
jo iš Maskvos atvykęs maršalas 
Simeonas Timošenko.

Patys komunistai pripažįsta: 
nemaža gyventojų dalis reiškia 
pasyvų pasipriešinimą režimui. 
Partijos dienraštis “Svoboda” 
paskelbė, kad rugpiūčio 21 d., 
invazijos metinių dieną, “į dar
bą skubėjo seni ir jauni, 80% 
gyventojų”.

kalendorius

Rugpiūčio 28 d.: šv. Augusti
nas, šv. Adelinda, Liukas, Tar- 
vilė.

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

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
šilta, saulėta, temp. sieks dau
giau kaip 80 1. F., ryt — be pa
kitimų. Lietaus nenumatoma 

I nei šiandien, nei ryt. 
j Saulė teka 6:12, leidžias 7:32.
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Okupantai Čekoslovakijoje nuolat susiduria su gyventojais...

Naujausios žinios
Johnsonas pas 

prez. Nixonę
Lankėsi šiaurės Kalifornijoje

SAN CLEMENTE. — Buvu
siam prezidentui L. B. Johnso
nui vakar sulaukusiam 61 m. 
amžiaus, jis savo gimtadienio 
pusę praleido su žmona prezi
dento vasaros Bai. Rūmų būs
tinėje ■— San Clemente, Kalif. 
Pats Nixonas, Johnsonams at
vykus, sugiedojo ‘Ilgiausių me
tų”. (Laimingo gimtadienio).

Popiet abu politikai su žmo
nomis ir artimaisiais nuskrido 
į šiaurinę Kalifornijos sritį. Va
kare Johnsonai grįžo į Texasą. 
Prez. Nixonas priėmė iš kelio
nės į Tol. Rytus grįžusį senato 
daugumos vadą, šen. M. Man- 
sfieldą.

• Coca - Ccla bendrovė pasi
rašė sutartį su čekais krašte 
gaminti JAV ir kitur populia
rų gėrimą. Numatyta, kad 1970 
m. rugsėjo m. įmonėje netoli 
Brno būsią gaminama 18,000 
butelių per metus. Tų butelių 
talpa — ketvirtis litro arba 8 
uncijos.

Ruošiantis naujiems žygiams j mėnulį, astronautai vykdo vulkaninės 
veiklos tyrinėjimus. Čia būsimo, 1970 m. liepos an. numatyto, “Apollo 
14” skrydžio dalyviai, astronautai A. Shepard Jr. (kairėje) ir Edgar 
Mitchell (vidury) ties uolienomis Idaho valst.. — jos primena, savo su
dėtimi, uolienas mėnulyje. Su astronautais — geologas dr. M. McEwen 
(dešinėje).

Sovietų lėktuvo 
nelaime

Įprastas reiškinys: nepraneša 
smulkiau

MASKVA. — “Aeroflot” ke
leivinis lėktuvas, atskridęs iš 
Juodosios jūros Soči vasarvie
tės į Maskvą, užvakar leisda
masis į Vnukovo oruostį ties 
Maskva, užsidegė. Neoficialiais 
pranešimais, lėktuvas, su 112 
žmonėmis, turėjo sunkumų nu
sileisti, nes neveikęs mechaniz
mas su ratais. Tik pašaliečių 
šaltiniais, į nelaimės vietą buvo 
nuvykę 14 greitosios pagalbos 
mašinų ir gaisrininkai.

Jau žinoma, kad sovietų į- 
staigos slepia žinias apie jų lėk
tuvų nelaimes. Išimtis, jei ke
leivių tarpe esama žymių už
sienio svečių.

Šį kartą Inturisto įstaiga pra 
nešė, kad nelaimė tikrai įvyku
si ir kad keleivių tarpe nebuvo 
užsieniečių. Vėliau Vakarus pa
siekusios žinios, kad užmuštųjų 
skaičius siekęs 15 ar ir daugiau.

• Helsinkyje, Suomijoje, įvy
ko apie 300 Vietnamo karo prie
šininkų demonstracija. Policija 
juos išsklaidė.
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Naujoji Lietuvos Vyčių Illinois-Indianos apygardos choro valdyba: 
E. Pakalniškienė — sekretorė, V. Bilitavičius — pirmininkas, F. Strolia 
— choro vedėjas, Z. Reinytė — vicepirmininkė, J. Juška — iždininkas.

GEGUŽINĖ CLEVELANDE
Clevelando vyčiai senjorai 

rugpiūčio 3 d. vyčių Visockų 
puošniame sodelyje suruošė ge
gužinę. Ji atnešė pelno, nors ga
lėjo būti dar pelningesnė. Paren
gimų komisijos mažas apsileidi
mas ir pačių narių neatsilanky
mas sumažino gegužinės paja
mas. Nors Clevelande yra dide
lis skaičius vyčių organizacijos 
narių (turime net du vienetus — 
25-tą kuopą ir senjorų skyrių), 
bet nedaug buvo matyti vytiškų 
veidų toje gegužinėje. Tenka dė
koti senjorų vyčių uoliajai narei. 
K. Petkūnięnei, pirmininkui A. 
fyĮąęjokui ir vicepirmininkui Ig
nui Visockui, nes tik per jų pasi
aukojimą ir pasišventimą įvyko 
ši išvyka.

Buvo joje svečių net iš kitų 
kolonijų. Pavyzdžiui, Antanas 
Žaliaduonis, kuris jau seniai gy
vena viename Pittsburgho prie
miestyje. Kitados.Antanas daug 
veikė Clevelande ir priklausė 25- 
tai kuopai. Daug kartų jis yra 
buvęs jos valdybos sekretorium. 
Antanulis jau yra gilesnio am
žiaus ir plaukeliai jau yra balti, 
bet vyčių dvasia dar vis jame te
berusena. Tą visi pastebėjo gegu
žinėje. Pastebėjo ir draugiškumą. 
Kiek yra žinoma, Žaliaduoniai 
greitai apleis Pittsburghą ir vyks 
į Floridą pas dukrą ir žentą nuo
latiniam apsigyvenimui.

dėjo pirmininkas A. Mačiokas.
O mieliems vyčiams Visoc

kams irgi didelis ir vytiškas ačiū 
už vietą ir paraginimus atsilan
kyti į šią išvyką.

Negalima pamiršti ir “Lietu
vos Garsų” radijo valandos, kurią 
kiekvieną penktadienį praveda 
Juozas Stempužis. Jis buvo išvy
kęs atostogų, tai jo pavaduoto
jas A. Zarskis plačiai papasako
jo lietuvių visuomenei apie vy
čių organizaciją, ką ji per 56 me
tus yra nuveikusi, kad rugpiūčio 
20-24 d.d. bus tos organizacijos 
seimas Newarke ir kad Cleve
lando vyčiai senjorai turės savo 
išvyką. O pats tos radijo valan
dėlės vedėjas J. Stempužis pra
nešė, ką Clevelando vyčiai sen
jorai yra išrinkę delegatais į sei
mą. Tebūnie Juozui didelis ačiū.

Senelis

APYGARDŲ PIRMININKAI
Lietuvos vyčių organizacijos 

apygardų pirmininkai dabar yra: 
Illinois ir Indiana- Leonas Pauk
šta iš Chicago, Vidurio Centro- 
Vincentas Pavis iš Youngstown 
(Ohio), Naujosios Anglijos — 
Albertas Jaritis iš So. Boston. 
New York ir New Jersey — Lau
rynas Janonis iš Bronx (New 
York). Po metinio vyčių seimo 
bus renkamos naujos apygardų 
valdybos, todėl galimas dalykas,

Kiti du žymūs svečiai buvo Vin- kad ir apygardų pirmininkų vie 
' tose atsiras nauji asmenys. V.

CHICAGOS CHORISTAMS
Chicagos vyčių choras prade-į 

da darbą rugsėjo mėn. 8-tą die
ną. Repeticijos vyks pirmadie
nių vakarais Vyčių salėje, 2452 
West 47 Street. Prasidės visuomet 
8-tą valandą. Choristai, atisives- 
kite naujų narių. Rugsėjo 8-tos 
vakarą bus prisiminta Tautos 
šventė, kuri Lietuvoje iškilmin
gai būdavo švenčiama.

Choristai taip pat turėtų ne-

cas ir Stasė Paviai iš Youngs- 
towno. Juodu yra ne tik Youngs- 
towno senjorų kuopos valdybos 
nariai, bet dalyvauja ir Viduri
nių valstijų apygardos valdybo
je. Vincas yra pirmininku, o Sta
sė Pavienė sekretorė. Juodu džiau
gėsi, kad Clevelando vyčiai šen-1 
jorai dar yra pajėgūs turėti tok- 
kias išvykas. Toliau Vincas ir 
Stasė dar papasakojo, kad Young- 
stowno senjorai vyčiai gana uo
liai ruošiasi Vidurinių Valstijų 
apygardos seimeliui, kuris šiais 
metais įvyksta spalio 10-12 d.d. 
Youngstowne. Bet, iš kitos pusės, 
juodu apgailestavo, kad negalės 
dalyvauti organizacijos 56-jame 
seime, nes mūsų mielas Vincu- 
lis neseniai sugrįžo iš ligoninės, 
kurioje turėjo didelę vidurių ope
raciją. Gydytojai perspėjo neda
ryti ilgų kelionių, todėl šiais me
tais nors ir su širdgėla turės pa
silikti namie.

Svečių buvo net iš Washingto- 
no. Mūsų senjorės vytės St. Gai- 
žutienės dukra su dviem anū
kėm dalyvavo šioje išvykoje.

Ypatingai buvo malonu susitik
ti su broliais Titais ir jų šeimo
mis, ir su miela Grėbliūnų šei
ma. Jie dosniai parėmė šią sen
jorų išvyką.

Gal didžiausia padėka priklau
so vytei K. Petkūnienei, kuri ne
sigailėjo savo brangaus laiko be- 
ruošdama gegužinei maistą. Ne
gana to, ir pati joje sunkiai dir
bo. Dar gerai, kad Jai daug pa

LIETUVIŲ SODYBOJE 

ANGLIJOJE

Iš mūsų korespondentų A. Saulaičio ir A, Zaparacko ke
lionės tarp Europos lietuvių

Liepos 28. Angliškas lietus, 
apie kurį vis skaitome spaudo
je. Dvi dienas iš eilės rūkas, lie-

tofoną su Fausto Strolios veda
momis dainomis iš Dainavoje 
ką tik vykusios ateitininkų sto

tus. Vaikai, kažkaip pripratę ir vykios: Užtraukim nauią gies-
nesijaudina — užsideda aukš
tus guminius batus, vaikšto, 
dirba, žaidžia. Net ir prie stalo 
be pastogės ramiai sėdi, ką sau
so ar neperšlapamo ant žolės 
pasitiesę.

Užsiėmimų metu paprašė pa
pasakoti apie skautus ir skau
tes Amerikoje, atskirai jaunes
niems ir vyreniesms. Vietoj il
gos paskaitos — įtraukti ir sto
vyklautojai. Jaunesniesiems pra 
timas — kiekvienas nupiešia pie 
šinėlį. Pavyzdinio piešinėlio min 
tis: lietuviškasis gyvenimas — 
vien simboliais: dainos, menas, 
literatūra, valstybė, valgiai, pa
pročiai, tautosaka, tautiniai šo
kiai. Vaikų piešinys: stovykla 
— kiekvienas savaip viešai pa
aiškina, koks stovyklos gyve
nimas — maudytis, žaisti, vė
liavą kelti, melstis, palapinės — 
įvairiausi piešinėliai. O apie A- 
merikos ir Kanados lietuvių jau 
nimą šitaip: nupieši žinomą ku
rio nors miesto vaizdą, kurį 
vaikai tuoj pat atpažįsta, pvz. 
New Yorko Empire State pasta
tą, San Francisco “Golden Ga
te” tiltą, Bostono Bunker Hill 
paminklą, Toronto miesto rotu
šę ir t. t., o tada keletą žodžių 
apie jaunimo veiklą, lituanisti-

mę, Pasėjau dobilą, Tykiai ty
kiai ir daug kitų, nepaprastai 
gražiai pristatytų ir pravestų 
dainų.

Pasikalbėjimai dėl lietuvių 
ateities

Popiet — pašnekesėlis vyres
niesiems. ži kartą irgi piešia, 
bet kita mintimi: Kokios vra 
tavo viltys pasaulio ateičiai? 
Žinoma, piešinėliuose vyrauja: 
meilė tarp tautų ir rasių, pa
kankamai mokslo ir maisto Vi
siems, gyvenamieji namai, svei
kata, viltis, taika. Kiekvienas 
atsistoja ir savais žodžiais pri
stato savo piešinėli ar sąrašėlį, 
tuo būdu viešai išpažindamas 
savo tikėjimą skaidria žmoni
jos ir lietuvių ateitimi. Toliau 
— pasaulio žemėlapis. Kuriuose 
kraštuose gyvena lietuvių, ku
riuose yra tos pačios organiza
cijos narių ?

Paskutinysis klausimas: 
koks ryšys tarp abiejų: Jūsų 
vilčių pasaulio ateičiai ir mūsų, 
lietuvių,, gyvenančių įvairiau
siuose pasaulio kraštuose ? Kaip 
dažnai, vaikas keliais žodžiais 
daugiau pasako, negu keturių 
valandų paskaita, daug kartų 
vsų girdėta. Ypač domėjosi,

Anglijoje įvyko lietuvių skautų rajono XX stovykla, kurioje daly
vavo ir 36 liet įskautai i& Vokietijos. Čiai matome dalį stovyklautojų 
pašnekesio metu. Klausosi ir sktn. G. Zinkienė, seserijos skaučių pa
stovyklės vadovė.

neš mokyklas, stovyklas. Pasi
pila susidomėjusių klausimai.

Pakviečia mus eiti inspekci
jos, kartu su s. Alkiu. Čia Skau
tų Aidui nusipieši daug įdomių 
įrengimų ir papuošimų. Įdomi ir 
sudėtis pačių stovyklautojų — 
skaučių skiltys sudarytos bend
rai abiejų kraštų dalyvių: skil- 
tininkė iš Anglijos, jos padėjė
ja paskiltininkė — iš Vokietijos. 
Ugnelės, Žvaigždutės, Žibutės, 
Eglaitės, kiekviena skiltis turi 
savaip iš skujų, akmenėlių, sa
manų, pagaliukų, lapelių, gilių, 
smėlio sudarytą, papuošimą. Y- 
ra ir palapinė “vaikų darželio” 
— perjaunų stovyklautojų, ku
rios pradeda irgi priprasti prie 
šio svarbaus jaunimo gyveni
mo reiškinio — vasaros sma
gios ir lietuviškos stovyklos. 
Pas skautus — du vilkiukų —į 

jaunesniųjų skautų būreliai, ke
turios skiltys, du skautų vyčių

pamiršti dalyvauti Šiluvos pro-< kandidatų būreliai: daugiau, ne-
cesijoje Marųuette Parko lietu- gp. mergaičių.
vių bažnyčioje rugsėjo 7-tą. E.P. | Pietų metu užstatėme magne-

kurias dainas dainuojame. Su
rinkau ir adresų, norinčiųjų su
sirašinėti su jaunimu Amerikoje 
ir Kanadoje. Jau dabar, dvejus 
metus kartu stovyklavę, Vokie
tijos ir Anglijos lietuviai susi
rašinėja ir draugauja. Panašiai, 
kaip įvyko po 1966 Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso.

Kiekvieną stovyklos dieną vis 
aiškiau jauti prityrusių ir nuo
širdžių vadovų įtaką, ir kaftu 
su Algiu žavimės. Dažnai mažos 
stovyklos vadovai lyg tai gi
nasi, sakydami, kad čia ‘mūsų 
jėgos mažos” arba “mūsų ma
ža”, lyg jie irgi tikėtų tuo lie
tuvių mitu, kad “kur daug, tai 
gerai”. Visai aišku, kad ne tiek; 
skaičius, kiek lietuviškas darbš
tumas ir skautiškas sumanu
mas nusveria stovyklos nuotai
ką ir naudą į gerą pusę. Ir kaip 
tik kokybė reikalinga vietose, 
kuriose mažai lietuvių ir kurie 
labai išsisklaidę — jiems nebė
ra kaip už didelių skaičių slėp
tis.

Keturios dvynukui poros iškris įMėJBjds Tbtedoa Ohio ligoninėja

UKRAINIEČIŲ KARDINOLAS 
ROMOJE

Ukrainos kardinolas Lvo
vo arkivyskupas Slipyj, ilgus 
metus kalėjęs sovietinėse pri
verčiamųjų darbų stovylklose, 
popiežiaus Jono XXIII rūpesčiu 
galėjęs apsigyventi Romoje, 
rugpiūčio mėnesį lankė ukrainie 
čių bendruomenes Vakarų Vo
kietijoje. Ukrainiečių bendruo
menių Vakarų Voikietijoje yra 
daugiau negu šimtas. Jos yra 
dvasiškai aptarnaujamos savų 
kunigų ir vyskupų.

PADEDA BIAFRIKIEČIAMS
Vakarų Federatyvinės Vokie

tijos vyriausybė paskyrė vieną 
milijoną markių nuo karo nu
kentėjusiems Biafros vaikams. 
Už šią sumą bus pastatyti vaikų 
namai Liberville mieste Gabono 
respublikoje, kuriuose bus apgy
vendinti tūkstantis penki šim
tai vaikų. Šių vaikų namų Išlai
kymui vokiečių katalikų orga
nizacija CARITAS kas mėnesį 
skirs 400.000 marki.

DIRBA FABRIKUOSE
Siekdami geriau susipažinti 

su darbininkų problemomis, 
apie šimtas Austrijos jaunų ku
nigų ir seminaristų šią vasarą 
dirbo fabrikuose. Didelė dalis 
šių kunigų buvo priimti kaip 
darbininkai milžiniškame Voest 
falbrike prie Linzo miesto.

Vakare, po laužo, dalyvavome 
skautų vyčių kandidatų įvedimo 
apeigose, kurių, atrodo, Kana
doje ir Amerikoje tokių sudė
tingų ir įspūdingų dar nėra. Dar 
metus pabuvę kandidatais ir iš
ėję programą iš lituanistikos, ti
kybos, skautavimo, visuomenės 
mokslo, galės, jei. dar, norės, 
duoti skauto vyčio įžodį. Įvesti 
keturi, dalyvavo apie 7 ar 8 
“senesni” kandidatai ir .skauti
ninkai bei skautai vyčiai. Iš šių 
jaunų vyrukų ateis vadovai jau
nesniajai kartai — įspūdį suda
ro labai gerą, ypatingai Vasa
rio 16 ar saiezrei'ių gimnazijų 
auklėtiniai.

Taip baigėsi antroji stovyklos 
diena— vėl pilna gražiausių į- 
spūdžių. Bet tų įspūdžių kiek
vieną dieną vis daugiau!

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

3208 H VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 lr GB 0-4339

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

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

Rezid. Telef. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEROLOGINft CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma. 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

Tek 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-člos lr California 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 410-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr fiešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

OR. S. ir M. BUDRYS
alergija

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, ponktadie- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p 
Ligoniai priimami pagal ausitarlma 
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• Redakcija stiaipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

9.00
8.00
9.50

5.00
4.50
5.50

2.00 = 
1.75 =
2.25 E

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

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 
oiiii« — 8:30 — 12:00.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėm 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Pirmad Ii 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. lr penk
tad. 10—4; SeStad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Bez. PB 8-0900

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

SPECIA LYBft — NERVU IR 
EMOCINftS UGOS

Cravvford Medical Building 
6419 So. Pulaski Road 

Valandos pakai susltarlma

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

AkušerUa lr moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad.. antrad.. ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 lkl S vai. Ir nuo 5 lkl 8 v.v 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PB 6-6022 Bez. PB 8-6960
0R. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 tkl 3 2 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 68rd Street

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

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

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

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

Tel. — REUanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

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

Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST

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

Massage 
Tik susitarus

Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet, šeštad. 2—4 
vai. popiet.
Tel. FB 6-3085 arba FB 6-6885

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPĖČIAU STft 

MEDICAL BUILDING
7150 South VVestern Avenue 

Pirmad.. antrad.. ketvlrt. lr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Ik! 1 vol. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto lkl 3 vai. p.p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 West 71 st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą 

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

0R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest BSrd Street

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

Priiminėto tik kUkltarūš "

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-ob ir Campbell Avė. kampas, 
Vai. kasdien 9—ll ryto lr 4—8 v v 

šeštad 9 v, r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opi.
3424 W, OSrd St,, GB 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
‘‘contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą
_______ Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Karnų 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susltarlma 

__ Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

OR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. h

Senktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. lr 
Bštad 8 v. r. lkl s v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus __
__________ (By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street

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

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

DR, ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, IIL

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 839-1071

______ Vizitai pagal susitajrima

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

Ofiso tel. REUanoe 5-4410 
Rez. GRovelhiil 6-0017 

valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai
Iki 2 vai. p.p. tr nuo 7 lkl 8 v. vak 
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p 
>r vakarais pagal susitarimą.

DR, P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. vrr. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
UGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1223

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

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

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

Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

ir kitu laiku pagal susitarimą

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

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 West 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 630-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
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Laisvų lietuvių pareiga

ARDYTI RUSIŠKOJO 

BOLŠEVIZMO PINKLES
Politikai ir žurnalistai, pla

čiau ir giliau susipažinę su So
vietų Rusijos politiniu ir eko
nominiu gyvenimu, klausia: 
“Ar gali Sovietų Rusija išlik
ti iki 1980 metų?” — dar de
šimtmetį.

Akylesni politikai ir spaudos 
žmonės tokį klausimą kelia ir 
prieina išvadų, remdamies ne 
kokiais išmis’ais. bet sovieti
nių įvykių analize. Vaizdingai 
jie nurodo, kad buvusiam Če
koslovakijos komunistų parti
jos vadui Dubčekui sutvarky
ti rusams bolševikams teko 
šaukti keturias tarptautines 
komunistų konferencijas, gink 
lu užpulti ir užimti kraštą, dar 
porą kartų grasinti atsiųsti 
daugiau karinių dalinių, intri
guoti, šantažuoti ir prievar
tauti. Tokio spaudimo neatlai
kytų niekas, taigi neatlaikė 
nei Čekoslovakijos komunistų 
partija, kuri ir šiandien tebe- 
valoma nuo sąmoningų ir sa- 
varanškikų narių. Čekoslova
kų tautinė ir laisvės bei ne
priklausomybės sąmonė tebė
ra gyva. Tai čekoslovakai pa
rodė minėdami Sovietų inva
zijos į Čekoslovakiją vienerių 
metų sukaktį šių metų rugpiū
čio 21 dieną.

Jei šiandien čekoslovakai 
kenčia prievartą, tai visą kal
tę turi prisiimti rusai bolševi
kai, kurie taip dažnai savo po
litikos reikalams mini visokius 
Lenino priesakus, bet priesa
kai pritaikomi draugams išnau 
doti, priversti paklusti Mask
vai. Pavyzdžiui, po daugelio 
bandymu nuvertus Dubčeką, 
jo pareigas perėmęs Husakas 
buvo iškviestas kartu su So
vietų Rusijos satelitinių kraš
tų vadais į Maskvą dalyvauti 
komunistų valdomų kraštų 
bendrosios rinkos konfereniei- 
jon, ir visi jie turėjo klausy
tis Ivano Kapitonovo kalbos 
apie partijos vienybę, kaip Le
ninas jos mokęs. Leninizmas 
paverčiamas Maskvos vadovų 
teise visiems diktuoti. O tuo 
tarpu rusų bolševikų auklėti
nis, 37 metų rašytojas Ana
tolijus Kuznecovas, neseniai 
atvykęs į Britanijos sostinę 
rašyti dokumentinį veikalą a- 
pie Lenino gyvenimą Londone 
1902 metais, nuvainikavo pas
tarąjį (Lenino šimtosios gi
mimo metinės sukanka 1970 
metų balandžio 22 d.), pareikš
damas, kad marksizmo - leni
nizmo idėja jau atgyveno sa
vo dienas, o rašytojams pri
metamas socialistinis realiz
mas iš tikrųjų yra jų lais
vės varžymas ir kūrybinių pa
stangų slopinimas.

Rašytojas A. Kuznecovas, 
pabėgęs laisvėn ir gavęs politi
nį prieglobstį Britanijoje, So
vietų Rusiją laiko didžiuliu ka
lėjimu, kurio kiekviename kam 
pelyje yra rusų bolševikų slap
tosios policijos (KGB) vora
tinkliai.

*

Čekoslovakijos įvykiai buvo 
Maskvos pastangos sutvarkyti 
ne kokį nors priešą, bet tikrą 
savo draugą, kuris, tiesa, yra 
mažesnis. Nei Dubčekas, nei 
kiti priekyje stovėjusieji če
koslovakų vadai neskelbė min
ties, kad reikia išsiskirti su 
Sovietų Rusija. Tampomas ir 
niekinamas, Dubčekas iki pa
skutiniųjų išsilaikė prosovieti
nis, tik jis norėjęs žmoniškiau 
tvarkyti Čekoslovakijos poli
tinį, visuomeninį ir kultūrinį 
gyvenimą.

Dėl to net patys rusai gal
voja, kad tokiu biauriu elgesiu 
su savo draugais Sovietų Ru
sija ruošia sau karstą, pasi
rinkdama pražūties kelią. 
Prieš rusiškąjį bolševikinį ko- 
loninį imperializmą, o ne prieš

buržuazinę klasę. Jau kuris lai
kas prieš tą rusiškąjį kolonia
lizmą ir imperializmą spirias 
Rumunija. Pasiryžusi buvo sa
varankiškai ir laisvai tvarkytis 
Čekoslovakija, bet... Pačių blai 
viai galvojančių rusų spėjimu, 
sukils nerusiškos respublikos 
— Ukraina, Gruzija, sovietų 
pavergti Baltijos kraštai — 
Lietuva, Latvija ir Estija. Jo
kie Lenino priesakai jau se
nai nebeįtikima tų tautų — 
jos nenori būti išnaudojamos.

*

Nors kai kurie rusų bolševi
kų auklėtiniai Sovietų Rusiją 
laiko didžiuliu žmonių ir tautų 
kalėjimu, gi diktatorius Stali
nas (miręs 1953 m.) prasitarė 
a. a. Britanijos premjerui 
ChurchiUiui, kolchozus įve
dant 1929 — 1937 m. buvo 
sunaikinta 10 milijonų ūkinin
kų, bet Vakarai nieko nedaro 
prieš ateistinio rusiškojo bol
ševizmo pavergimą. Ne tik 
nieko nedaro jai sulaikyti, bet 
priešingai, esame padrąsinami 
pavergtus žmones ir engiamas 
tautas užmiršti, nes kitaip, 
girdi, mes pakenksime vadina
majai “taikai”, kurios priedan 
ga komunistai galėjo pavergti 
bilijoną žmonių.

Viena iš pagrindinių prie
žasčių, kodėl komunistam se
kasi vykdyti savą piktą lais
vojo pasaulio pavergimo planą, 
yra ignorancija, pasimetimas 
ir ištižimas Vakaruose. To pa
simetimo ir ištižimo dėka ku
riamos teorijos i rmitai kurie 
pateisintų Vakarų neveiklumą 
arba veikimą komunistų nau
dai.

*

Dabar yra penkios minutės 
iki dvyliktos valandos nakties, 
vadinasi, daug pražiopsojom 
savo apsnudimu, bet dar yra 
laiko atidaryti savo akis, kad 
pamatytumėm dabar vykdomą 
tautų genocidą už geležinės 
uždangos, yra laiko prakrapš- 
tyti savo ausis, kad išgirstu
mėm rusų bolševikų pavergtų
jų tautų šauksmą: supraskite 
mūsų žiaurią dalią ir pagelbė- 
kite mums apginti savo žmo
giškas teises ir tautines teises.

Mes, lietuviai, gyvenantieji 
laisvajame pasaulyje, privalo
me būti apdairūs, sumanūs ir 
ryžtingi politinių įvykių ba
ruose, kad savo krikščioniška 
tautine savigarba, kilnumu, su- 
patį komunizmą savo metu 
sukilo Jugoslavija, kuri ir šian 
dien tebėra komunistinė, nors 
ir sudariusi naują komunistų 
sikalbėjimu ir inteligentišku
mu stiprintumėm savo brolių 
ir sesių dvasią ir ryžtą išlikti 
sąmoningais lietuviais anapus 
bolševikinės uždangos. Mūsų 
tautinis atsparumas ir susigau 
dymas sovietinėje propagan
doje tebūnie užtvara, saugo
janti čia mus pačius ir brolius 
bei seses tėvynėje nuo rusiš
kųjų bolševikinių žabangų, sta 
tomų kultūriniam bendradar
biavimui. Pavyzdžiui, šią vasa
rą Vokietijoje sovietiniai pa
reigūnai pasiūlė suorganizuoti 
lietuvių studentų ekskursiją į 
Lietuvą. Dešimčiai žmonių jie 
pažadėjo apmokėti kelionę ir 
išlaikymą. Tai turėjo reikšti 
kultūrinį bendradarbiavimą. 
Kai lietuvių studentų atstovai 
pasiderėjo, kad bendradarbia
vimas būtų abipusiškas, kad 
jie galėtų nuvežti čia išleistų 
knygų, žurnalų, padaryti Lie
tuvos studentams pranešimą 
apie studentų kultūrinę veiklą 
čia — ekskursija neįvyko.

Bendradarbiavimo suprati
mas Sovietų Rusijos valdžioje 
nepasikeitė — bendradarbiavi
mo kelias tebėra vienos kryp
ties, kuris mums nėra prasmin
gas. K. Br.

Artimuosiuose Rytuose padė
tis įtempta. Mažasis karas stip
rėja ir plečiasi. Arabai ir Izra
elis sparčiai ginkluojasi. Ketu
rios galybės pradėjo pokalbį, 
bet jis liko bergždžių. Jungtinių 
Tautu tarpininkas bejėgis šalis 
sutaikyti.

Prieš metus pradėti arabų 
partizanų puo’imai šiuo metu 
žymiai sustiprėjo. Netrukus 
iuos sekė vis aštrėjanti dviko
va prie Sueso kanalo. Aukų skai 
čius padidėjo. Šią vasarą Egip
tas ėmė pulti Izraelio įgulu at
sparas Sinajaus pusiasalyje. 
Praėjusį mėnesi Egipto kari
niai lėktuvai puolė prieš taiki
nius Sinajaus pusiasaivje. Izra
elio atkirtis vertė Egiptą su
stabdyti orinius puolimus. Juos 
sekė suderinti Egipto, Jordano, 
Sirijos kariniai ir arabų parti
zanu nuorimai iš Libano. Izrae
lio atkirčiai ir žiaurus Duolimas 
partizanu buveinių Libane te
sukėlė tik bergždžią skundą J 
Tautose.

Ši įvykiu raida paskatino 
suaudą spėlioti apie naują — 
ketvirtąiį kara arabų ir žydų 
Artimuose Rytuose.

Egipto įtaka
Prieštarauiantvs aiškinimai 

skelbiami dėl Nasserio spren
dimo sustiprinti ugnį prieš Iz
raeli. Aiškinama, kad Egipto 
kariuomenėje pasireiškęs nepa
sitenkinimas dAl politinės kovos 
nepanaudojus ginklo. Nurodo
ma, kad Eviptas turėies panau
doti veiksmingas priemones, kai 
Izraelis vis dažniau pradėjo už
puldinėti Jordaną ir Siriją

Nasseris šiuo metu jaučiasi 
arabų vadu. Jis skatino arabu 
"alstybes, ypač naftą gaminan
čius kraštus, panaudoti ūkini 
atkirti prieš JAV ryšium su 
numatomu Phantomo bombone
šių teikimu Izraeliui. Jis nesu
tiko daryti nuolaidu Sovietams, 
kai Andrėj Gromyko nuvykęs 
i Kairą įkalbinėjo tartis su Iz
raeliu.

Arabams lieka trys galimy
bės: tęsti puolimą trijuose fron 
tuose, pradėti sustiprinti puoli
mą Sinajaus pusiasalyje ir pa
ties Izraelio taikinių. Izraelio 

. miestus užpuolus būtų pradėtas 
didysis karas.

Nuotaikos Izraelyje
Neseniai įvykusiame Izraelio 

darbininkų partijos (Mapai) su
važiavime nutarta, visomis prie
monėmis ginti 1987 m. užimtas 
sritis. Jose gyvenančius arabus 
numato sutelkti atskirose gy
venvietėse, getuose. Šiai nuo
monei, pritaria ir krašto apsau-

gos ministeris Moše Dajanas, 
karingosios linkmės atstovas.

Ministerė pirmininkė Goldą 
Meir ir užsienio reikalų minis
teris Abba Eban mano, kad 
dar per anksti užimtas sritis į- 
Iung'ii į Izraelį ir jo sienas lai
kyti galutinėmis. Karingoji link 

' mė turi lemianti ba’są. Nuosai
kesnieji siekia prijungti tik ne
žymią Sinajaus pusiasalio dalį, 
vadinamą Merhav Šlomo - Salo- 
mono sritimi, Gazą ir Golano 
aukštumas. Iš Jordano atplėštą 
sritį nori nuginkluoti.

JAV nepriimtini abu Izraelio 
siūlymai. (Šiuo metu Washing- 
tone svarstomas Izraelio pasiū
lymas už 150 mil. dolerių pirkti 
25 Phantomus — bombonešius 
ir 80 Skyha.wk — naikintuvų 
bombonešių.

Izraelio puolimai 
Rugpiūčio 10 d. Izraelio lėktų

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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Bet tai išgirdusi ponia Petkienė lyg pasikeitė. Jos 
žvilgsnis pasidarė kietas, kaip žmonių, kurie iš prigim
ties yra nedrąsūs ir kurie, bijodami palūžti, prisidengia 
šiurkštumu, o blasas, kuriuo nutraukė vyrą, buvo ašt
rus, be įprasto švelnumo:

— Ką tu čia dabar, Jurgi, sugalvojai! Panelei Auk
sei nei su tavim, nei su tavo draugais neįdomu. Jai rei
kia jaunų žmonių. Aš paskambinau Rimui. Jis Romą 
pažįsta daugiau net nei tu ir žinos, kur panelę nuvesti. 
— Atsisukusi į Auksę, ji paaiškino: — Rimas mano bro
lio sūnus, maždaug jūsų amžiaus. Labai malonus ir 
paslaugus vyrukas, gal tik kiek per pažangus, — lengvai 
nusijuokė.

— Nesubrendęs, o ne pažangus! — piktai dėbtelėjo 
į žmoną Petkus. Jis sėdėjo pasipūtęs ir nepatenkintas, 
staiga lyg pritrūkęs kalbos.

— Kaip katinas, kuriam ant uodegos užmynė, — 
pagalvojo Auksė ir vos balsiai nenusijuokė. Ji buvo labai 
patenkinta ponios Petkienės įsiterpimu.

— Labai malonu, ponia, — greit sutiko. — Jei tik 
nesudaryčiau jums ar jūsų giminaičiui vargo!

— Koks čia gali būti vargas. Rimui tai tik malo
numas. Jis visą laiką apie Ameriką tik ir svajoja, tai 
dabar galės išsikalbėti, — nežiūrėdama į vyrą kalbėjo 
Petkienė.

Pakili Petkaus nuotaika subliūško kaip balionas. Jis 
piktai žvilgčiojo į žmoną, ir Auksė galvojo, kad vargšė 
moteris iš jo dar atsiims. Jai buvo labai gaila Petkienės,

SPROGIMAI ARTIMUOSE RYTUOSE
Mažasis karas stiprėja ir gali kilti didysis karas

ČEKOSLOVAKIJOS OKUPACIJAI 
VIENERI METAI

GEDIMINAS GALVA giptą prie Sueso kanalo. Kovos Sovietų Rusija žinojo, kad Amerika nepajudins ginklo dėl 
prie Sueso kanalo kiek atlyžo. i •
Izraelis prisipažįsta turėjęs žy
mių nv.osto’iv įsitvirtinimuose 
Ras Masla srityje.

Čekoslovakijos

ST. DAUNYS

vai tris kartus puolė Jordaną, smę, dar didesnės kliūtys užtin-

Arabų part'zanai
Arabai partizanai žymiai su

stiprino Puolimus Pastaruoju 
metu arabai partizanai vykdę : kaip dar daugiau suteikti lais-
54 puolimus iš Jordano, Liba- vės spaudai, kaip plėsti kultū- 
no ir Sirijos.

Didžiausi puo’imai daromi 
Gazos srityje, kurioje Izraelis 
įvedė karo stovį. Dažni puolimai 
ir sprogdinimai vyksta Izraelio 
pasienyje ir krašto gilumoje.

Tarptautinis SDS studentų 
sąjūdis Europos sostinėse ėmė 
remti arabus. 140 studentų at
vyko iš Europos dalyvauti par
tizaninėje kovoie prieš Izraelį.

EI Fatah vadas Yasir Ara
fatas nepalankiai sutiko sava
norius. Jo manymu užtenka a- 
rabų savanorių į partizanus.
Europos savanoriai sukelia gal
vosūkį. Sunku palaikyti jų drau

Puolimo metu buvo apgriauti 
amerikiečių. pinigais statyti ry
tiniame Ghore drėkinimo kana
lai.

Rugpiūčio 11 d. buvo Izraelio 
lėktuvų puolamos Hermono pa
kalnės. Libano teigimu buvusios 
panaudotos padegamosios bom
bos. Libano skunde Jungtinėms 
Tautoms nurodoma, kad Izrae
lio lėktuvai užmušę 4 asmenis 
ir rimtai sužeidę 3. Viena mote
ris nukentėjusi nuo padegamų
jų (napalmo) sprogmenų.

Rugpiūčio ‘13 d. Izraelio pat
rankos apšaudė Jordaną ir E-

kamos juos gyvus ar mirusius 
grąžinti i kilmės kraštą.

Savanoriai studentai bandė 
rūpintis ideologiniais riekalais, 
skelbti marksizmą, o ne moky- 

‘tis tinkamai ginklą valdyti. A- 
rafatas jiems pasakė: mums 
reikalingi ryžtingi kovotojai, 
bet ne ideologiniai propagandi
ninkai.

Europos ir net JAV savano
riams nepavykus kovojančias 
šalis sutaikyti ir įsijungti i ara
bų partizanų eiles, jie grįžo į 
kilmės kraštus.

Jie patalkininkavo arabams

Virginijos valstybę palietė smarkūs potvyniai

kuri taip mylėjo ir drauge bijojo savo didelio gražaus 
vyro.

— Kaip ji ir išdrįso jam pasipriešinti? — stebėjosi 
Auksė, o apie stalą viešpatavo tyla.

Ponas Petkus išgėrė kavą ir atsistojęs pareiškė, kad 
jam laikas jau skubėti į darbą. Atsisveikindamas jis pa
spaudė Auksei ranką grakščiai, lyg scenoje, linktelėjo sa
vo žilstančią galvą ir, net nepažiūrėjęs į žmoną, išėjo 
pro duris.

Ponia Petkienė sėdėjo tyli, maža ir lyg bejėgė.
— Išsekusi, lyg po mūšio! — perbėgo Auksę mintis.
— Labai ačiū, ponia! Viskas buvo taip skanu... — 

mėgino ji nutraukti tylą, bet ponia Petkienė lyg negir
dėjo. Jos ryškiai mėlynos akys buvo pilnos liūdesio.

— Panele Aukse, jums gal keistai atrodė mano vy
ro toks, kaip čia pasakius, jaunuoliškumas gal jo amžiu
je, bet, matote, reikia jį pažinti ir suprasti, — jos bal
sas vėl buvo švelnus. — Jaunas būdamas jis buvo la
bai patraukius, turėjo didelį pasisekimą moterų tarpe. 
Nors ir dabar gražus, bet amžius savo padaro. Kitiems 
tai gal nesvarbu arba jie susitaiko su likimu. Bet Jur
gis kitoks. Jis nepripažįsta senatvės bent sau. Jam atro
do, kad jis toks, koks buvo prieš trisdešimt metų. Tai vie
na iš ydų, kurių mes visi turim, bet nematom. Todėl 
ir tie jo jaunuoliški išsišokimai, lyg nepasiduodamas jis 
galėtų nugalėti amžių, — jos balsas suvirpėjo, lyg palū
žo.

Auksei buvo nejauku.
— Ponia, aš suprantu, tai nieko nereiškia... Man 

mama pasakojo, kad ponas Petkus buvo labai gražus 
vyras. Jis ir dabar labai gerai atrodo, — nežinojo kaip 
nuraminti nelaimingą moterį Auksė.

Petkienė nusišypsojo:
— Taip, jis ir dabar gražus, — kalbėjo ji kaip apie 

savo mylimą išdykusį vaiką. — Man, tur būt, visada

Kai daugiau kaip prieš vie
nerius metus Čekoslovakijos 
laisvėjimo vadai nuolat svarstė,

rinius ir ūkinius santykius su 
Vakarais, gal leisti Čekoslova
kijoj veikti opozicinėm parti
jom, Sovietų Rusijos tankai iš 
rugpiūčio 20 į 21 dienos naktį 
įsiveržė į Čekoslovakiją, okupa
vo kraštą ir sunaikino laisvėji
mo viltis, taip visų čekų ir slo
vakų lauktas. Europos spauda 
tada rašė — Čekoslovakija Jal
tos sutarties auka. Prancūzijos 
dienraščiai bent guodėsi, kad 
Prancūzija Jaltos slaptoje kon
ferencijoje, įvykusioje 1944 m. 
vasario pradžioje, nedalyvavo 
ir nėra atsakinga už pasaulio 
pasiskirstymą įtakos zonomis. 
Pasaulio pasiskirstymas paro
dytas faktais. Antrojo pasau
linio karo pabaigoje amerikie
čių armijos jau buvo giliai įsi- 
veržusios į Čekoslovakiją ir ar
tėjo prie Prahos, bet buvo įsa
kyta grįžti. Amerika pasitrau
kė iš Tiuringijos. Jungtinių Tau 
tų vardu Amerika ėjo ginti Pie
tį} Korėjos, įsivėlė į labai nuo
stolingą Vietnamo karą, Liet 
nematė Vengrijos sukilimo ir 
tylomis praėjo pro Čekoslova
kijos okupaciją.

politiškai, bet ne ginklu prieš 
Izraelį kovoti.

bus gražus. Jums gal bus keista, panele, bet, matote, aš 
myliu savo vyrą lygiai taip, kaip mylėjau jį prieš, tris
dešimt metų. Gal tai ir juokinga, bet taip yra. Emilija 
mane suprastų, ji visada suprato. Jurgis manęs niekada 
nemylėjo, aš tai žinau. Visą gyvenimą pasitenkinau tik 
būdama šalia jo, supratau jį ir atleidau. Mes buvome 
net savotiškai laimingi: jam reikėjo mano supratimo, 
paguodos, o man — jo. Laukiau, kad amžius mus 
labiau suartins, bet... — nebaigė sakinio Petkienė.

Auksė leido jai išsikalbėti, nes išsakytas skausmas 
visada lengvesnis.

— Koks gyvenimas nepastovus: žada laimę, o duo
da tik liūdesį, — galvojo ji klausydama Petkienės pa
sakojimo. — Ar verta mylėti, viltis? Metai nublukina 
visa grožį, lieka tik blanki kasdienybė. Bet Petkienė net 
nepažino to grožio, ji tik vylėsi ir... nusivylė. Bet ma
no tėvai? Jie, tur būt, pažino. O kas iš to dabar liko? 
Tik nuobodulys ir pripratimas.

Pagaliau ponia Petkienė nurimo:
— Užtenka tų niūrių nuotaikų! Jūs čia gi ne aša

rų šluostyti atvažiavote, — mėgino juokauti. — Bet pri
siminiau Emiliją, praeitį ir... atsileido nervai. Bet už
teks! Kaip būtų, jei dabar paskambinčiau Rimui?

— Gal jis turi kokius kitus planus? — nežinojo, 
kaip apsispręsti Auksė.

— Nesakykit, kad esate pavargusi. Ne jūsų amžiu
je. O be to, į Romą taip dažnai nevažinėsit, išnaudokit 
laiką, pamatykite viską, ką galima, — geraširdiškai ra
gino ją Petkienė ir, nelaukdama sutikimo ar protesto, 
nuėjo prie telefono.

Su Rimu greit susitarė. Jis jau buvo pasiruošęs at
važiuoti.

(Bus daugiau)

Čekoslovakijos okupacijos me 
tinių proga amerikietis kores
pondentas Maskvoje Mark Gayn 
rašo, kaip Čekoslovakijos oku
pacijai buvo ruoštasi ir kaip ji 
įvykdyta. Jam žinias suteikę ry
tų Europos diplomatai, prašy
dami jų pavardžių neskelbti.

Maskva nusprendusi siųsti 
tankus į Čekoslovakiją, kai pa
tyrusi, kad Amerika Čekoslo
vakijai nesuteiks karinės pagal
bos ir nebus karinio susikirtimo 
tarp Sovietų Rusijos ir Vaka
rų. Maskva nerimusi dėl lais
vėjimo Čekoslovakijoje. Ukrai
nos komunistų partijos sekre
torius Pyotr Šelest šaukęs, kad 
jis negalės sutvarkyti Ukrai
nos, kai gyventojai klauso Če
koslovakijos radijo transliaci
jų.

1988 m. liepos mėn. Sovietų 
Rusijos ambasadorius Washing 
tone Dobryninas pasiprašė au
diencijos pas tuometinį valsty
bės sekretorių Dean Rusk. Pa
sikalbėjimas lietė įvykius Čeko
slovakijoje. Dobryninas davęs 
suprasti, kad Sovietų Rusijos 
karinis žygis į Čekoslovakiją y- 
ra galimas, nors sprendimas 
nepadarytas. Dobryninui buvo 
svarbi Amerikos laikysena. Val
stybės sekretorius Dean Rusk 
apgailestavęs tokias Sovietų už
mačias ir pareiškęs, kad Ame
rika kietai protestuotų, jei so
vietai kariniu spaudimu siek
tų iš Čekoslovakijos išgauti nuo 
laidų.

Tolesnėse diskusijose Dobry
ninas įsitikinęs, kad Amerika 
prieš sovietų karinį žygį į Če- 
koslovakiią stipriai pasisakytų 
tik Washingtone ir Jungtinėse 
Tautose, bet Čekoslovakijos už
puolimo atveju neteiktų jai gin
klų, kitokios karinės pagalbos 
ir kad neįvyktų karinis susikirti 
mas su Vakarais. Kai Dobry
ninas pasikalbėjimo turinį pra
nešė Maskvai, ten tuojau buvo 
duotas kariniams vadams įsa
kymas pasiruošti žygiui į Čeko
slovakiją.

Kai karinio žygio sprendimas 
jau buvo padarytas, Maskva 
^ar delsė, nogėdama Čekoslova
kijos laisvėjimo vadus “geruo- 
iu” palenkti. Taip Maskvos po
litinio biuro vadai dar pasišau
kė Čekoslovakijos vadus į Cier- 
nos miestelį, esanti Čekoslova
kijos pakraštyje, o rugpiūčio 
6 d. į Bratislavą. Maskva čeko-

(Nukelta į 4 pusi.)
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DVIDEŠIMT PENKERI METAI 
DIEVO IR ŽMOGAUS TARNYBOJE

uun. Jono Savukyno, MIC, kunigystės sidabrinei sukak
čiai prisiminti

P. STAKYS

Pensilvanija kadaise buvo lyg 
antroji lietuvių tėvynė — čia 
jų daugiausia gyveno. Viena 
pačių pirmųjų lietuvių kolonijų 
įsikūrė Pittstono mieste, kur 
daugiau ka:p prieš šimtą metų 
jau randama lietuviškų pavar
džių (3867). Šiame mieste buvo 
įkurta viena pirmųjų lietuvių 
parapijų ir pirmoji lietuviška 
mokykla visoje Amerikoje. Pir
muoju klebonu buvo paskirtas 
senųjų marijonų narys, iš Sibiro 
atvykęs kun. J. Kalesinskas, 
po metų persikėlęs į Chicagą ir 
suorganizavęs Šv. Jurgio para
piją. Čia klebonaudamas kurį 
laiką kun. J. Kaupas redagavo 
Draugą. Kaip ilgametis Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas, di
delis lietuvių visuomenininkas 
ir organizatorius šiame mieste 
darbavosi kun. Jonas Kasakai
tis.

Pittstono Šv. Kazimiero baž
nyčioje rugpiūčio 24 d. sidabri
nę kunigystės sukaktį atšventė 
iš šios parapijos kilęs ir šiuo 
metu Chicagoje besidarbuojąs 
kun. Jonas Savukynas, MIC. 
Tai vienas tų šviesiųjų kunigų., 
kilusių iš senos su giliomis lie
tuviškomis tradicijomis koloni
jos.

Jam pažjstami angliakasių 
vargai

Dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą iš Lietuvos atvyko Mar
tynas Savukynas ir Marija Pa- 
lonytė, kurie, sukūrę šeimos ži
dinį, išaugino gausią šeimą ir 
savo sunkiu darbu išmokslino 
vaikus. O jų buvo penki sūnūs 
ir keturios dukterys. Dabartinis 
sukaktuvininkas tebuvo dar tik 
šešerių metų, kai anglių kasyk
lose žuvo jo tėvelis. Bet rūpes
tinga motina stengėsi kad sū
nus išaugęs turėtų mažiau var
go ir pasiektų aukštesnio moks 
lo. Ji ir dabar dar gyvena pas 
savo vyriausią dukterų Bnlger 
(kurios sūnus taip pat kunigas 
ir dirba Pueb'o. Colo.) Pittstone 
ir galėjo pasidžiaugti savo sū
naus kunigo sukakties iškilmė
mis.

Mokslo kelias
!

Kun. Jonas Savukynas yra gi
męs 193.3 m. gruodžio 5 d. Pitts- 
tone, Pa. Baigęs pradžios mo
kyklą mokėsi miesto išlaikomo
je aukštesniojoje mokykloje, 
kurią baigė 1931 m. Porą metų 
padirbėjęs, 1934 m. įstojo į Ma
rianapolio ko’eg'iją ir ja baigė 
1936 m. Po to įstoio į St. Ma- 
ry’s kunigų seminariją Balti- 
morėje, Md., kur dvejus metus 
rf”dijavo filosofiją. Kurį laiką 
vėl padirbėjęs 1940 m. įstojo 
į Marijonų vienuolijos novicia
tą, o 1941 m. liepos 16 d. pada
rė pirmuosius vienuolinius įža
dus.

Jau kaip marijonas vienuolis 
studijavo Marijonų seminarijo
je, CIarendon Hills, III., teologi
ją. 1944 m. rugpiūčio 13 d. Chi
cagos arkiv. kard. S. Stritch jį 
įšventino kunigu. Dar vienerius 
metus studijavo teologijos mok 
sius ir jau pilnai pasiruošęs pir-

majam kunigiškam darbui buvo 
paskirtas į Kenoshos Šv. Petro 
lietuvių parapiją asistentu. Čia 
vienerius metus padirbėjęs bu
vo paskirtas į Marianapolio mo
kyklą mokytoju ir ten dirbo iki 
1948 m. mokslo metų pabaigos.

Nuo 1948 m. rudens kun. J. 
Savukynas skiriamas Laivo ad- 
ministracijon, bet, prireikus su
manaus administratoriaus, po 
pusės metų paskiriamas CIaren
don Hills Marijonų seminarijos 
ekonomu. Tai nebuvo lengvas 
darbas jaunam kunigui, 'bet kaip 
tik čia jis ir turėjo progą paro
dyti savo administracinius su
gebėjimus. Todėl, kai Jolieto 
vyskupas paprašė marijonų per 
imti Plano, UI., parapiją kartu 
su dviem mažesnėms misiioms, 
tam darbui buvo paskirtas kun. 
Savukynas. Plano kaip klebo
nas ir vienuo’yno vyresnysis iš
buvo nuo 1950 iki 1960 m., va
dovaudamas trims parapijoms, 
Plano parapijos katalikų vai
kams pastatydamas mokyklą 
ir jai vadovauti parsikviesda- 
mas iš Chicagos Šv. Kazimiero 
seseris. Čia taip pat jis pasta-

Kun. Jonas Savukynas, MIC

ČEKOSLOV AKIJOS 
OKUPACIJAI 25 M.

(Atkelta iš 3 pusi.) 
slovakų atsakymu buvo nepa
tenkinta ir davė įsakymą rug
piūčio 21 d. nakti pradėti kari
nį žygį į Čėkoslovakiją.

Korespondentas Mark Gayn 
savo išvedžiojimus baigia: po 
ambasadoriaus Dobrynino pasi
kalbėjimo su Dean Rusk buvo 
aišku, kad Sovietai be jokio pa
vojaus gali pulti Čekoslovaki
ją kiekvienu metu.

Aistringas golfo mėgėjas prezidentas R. Nixonas mažu automobiliu
ku važiuoja į savo vasaros įstaigą San elemente. Calif., kuri yra 
tik pusė mylios nuo golfo laukų.

Amerikos lietuvių kongresas — 
visų lietuvių reikalas

Lietuvių kongresai — seimai su
vaidino didelį vaidmenį Lietuvos 
laisvės istorijoje. Prieš 570 m. 
(1398 m.) seimas išrinko Vytau
tą Lietuvos karalium. 1905 m. lie
tuvių seimas (iš 2000 atstovų) 
Vilniuje reikalavo Lietuvai auto
nomijos, o jos gyventojams as
mens, spaudos ir susirinkimų lais
vės. Po dvylikos metų 1917 m. 
lietuvių konferencija (214 atsto
vų) Vilniuje jau reikalavo Lietu
vai nepriklausomybės — išrinko 
20 asmenų tarybą tą reikalavi
mą paskelbti. Ji jį paskelbė 1918 
m. Vasario 16 dieną.

Po 25 dienų nuo Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo, ko
vo 13 d., susirinko New Yorke vi
suotinis Amerikos Lietuvių sei
mas — kongresas. Jame dalyva
vo 1200 atstovų. Jie nutarė rei
kalauti pripažinti Lietuvą nepri
klausoma valstybe. To reikalavi
mo įkūnijimui sudarė ekzekuty- 
vinį komitetą iš Amerikos Lietu
vių tarybos ir iš Amerikos Lietu
vių tautinės tarybos. Tas komite
tas Washingtone padarė labai 
daug Lietuvos de jure pripažini
mui ir bendrai Lietuvos bylos

tė tinkamą seselėms mokyto
joms gyventi vienuolyną, o vie
noj iš nuolat aptarnaujamų pa
rapijų — Oswego pastatė gra
žią bažnyčią.

Tiek metų vienoje vietoje 
dirbdamas, gražiai su parapie- 
čiais sugyvendamas, gerai pa
rapijos darbus suorganizavęs, 
atrodo, galėjo ramiai dirbti ir 
to’iau. Bet, prireikus stipraus 
organizatoriaus ir administra
toriaus kitoje vietoje, 1960 m 
rudenį kun. Savukynas paski
riamas į Aušros Vartų, Chica
goje, parapiją klebonu. Čia vėl 
reikėjo remontu ori bažnyčią, 
bet jis iš ios padarė lyg ir nau- 

’ią, su menminkų pagalba iš- 
epresdamas sunkios remonto ir 
bažnyčios at^auimimo klausi
mus. šiandien kiekvienam ma- 
’onu Aušros Vartų bažnyčią ap
lankyti ir pasidžiaugti menišku 
šios šventovės vidumi

Organizacinėj veikloj
Parapijos darbas nėra tik jos 

administravimas ir trobesių re
montas, bet ir nuoširdi sielo
vada, pagelbstint žmonėms ar
tėti prie Dievo. Jo nuoširdumas 
su parapiečiais lengvino darbus 
Tam ir kariu patraukė parani^- 
čius, nepaisant, kokio nusitei
kimo jie bebūtų, jungtis į bend
rą parapinę šeimą. Dėlto jo va
dovaujamose parapijose gražiai 

' reiškėsi katalikiškos organizaci
jos, brolijos, parapinės draugi
jos, kurioms rūpėio geresnis 
krikščioniškas gyvenimas.

Bet jis neužsidarė tik para
piniam darbe. Jis anksčiau ir 
dabar dalyvauja lietuvių veik
loje, ypač Lietuvos vyčiu dar
buose. Šiuo metu jis yra Lie
tuvos vyčių Illinois - Indianos 
apskrities dvasios vadas, nuo-

lat dalyvauja jų susirinkimuo
se, parengimuose ir savo sva
riu žodžiu bei darbu padeda 
jiems bręsti krikščioniškam ir 
lietuviškam gyvenime. Kai per
eitais metais buvo rengiamas 
Amerikos Lietuvių katalikų fe
deracijos kongresas, kun. Sa
vukynas buvo vienas uoliausių 
kongresui rengti komiteto na
rių, planuotojų ir jo organiza
torių.

Šiuo metu, be savo tiesioginių 
klebono ir namo vyresniojo pa
reigų, po Marijonų vienuolijos 
visuotinio susirinkimo dar yra 
’šrinktas tėvų marijonų Išv. Ka
zimiero provincijos vadovybėn 
— provincijos tarėju. Ir čia ns 
Ta’ės parodyti savo administra
cinę ir sielovadinę patirtį, pa
gelbėdamas naujam provincijo
lui tvarkyti visos provincijos 
larbus, nustatyti veiklos gai- 

• res ir suėsti geriausias nrie-
">nes siekti vienuolijos tikslų
Pereitą sekmadieni, kun. Jo

nui Savukynui švenčiant dvide
šimt penkerių metų kunigystės 
sukaktį Pittstone, su juo kartu 
koncelebracinės šv. Mišias lai
kė du jo kurso draugai — kun. 
Parulis ir kun. S. Saplis. Iškil
mingų padėkos mišių metu pa
mokslą pasakė vienas iš provin
cijos tarėjų — kun. Donaldas 
Petraitis, Marianapolio mokyk- 
’os direktoriaus padėjėjas bet 
kilme Aušros Vartų parapijos 
narys. Jo šventėje dalyvavo ir 
"o broliai bėi seservs su šeimo
mis pasidžiaugti jo nueitu ke- 
’iu ir ketvirčio šimtmečio laiko
tarpy atliktais darbais Dievo 
ir žmonių tarnvboje.

Sukaktuvininkui tenka palin
kėti dar daug' sėkmingų darbų 
kunigiškam kely, su tokiu pat 
nuoširdžiu pasiaukojimu vado- 
’aujant parapijai, savo parapie- 
čiams ir dirbant visuomeninį 
darbą.

1 tuvos okupantai naikina ne tik 
laisvę, bet ir jos simbolius.

Kažin, ar nebūtų pravartu nu
liedinti Lietuvos laisvės varpo 
kopiją ir skambinti juo visam pa
sauliui taip garsiai, kad 50 metų 
jo pristatymo Kaunan sukaktyje 

, būtų galima iškelti jj ten, kur 
jis buvo originaliai skirtas — Ge
dimino bokšte Vilniuje.

Linkėtina, kad ir šis Amerikos 
Lietuvių tarybos septintasis kon
gresas taptų iškiliu ir ilgai minė
tinu. Linkėtina jam gilios patrio
tinės nuotaikos, visiško susikon
centravimo į tautinius bei valsty
binius reikalus — jų aiškų sufor
mavimą ir visuomenei pateiki
mą, kad ji galėtų pilnai į juos į- 
sijungti ir tuo padėti surakintai 
lietuvių tautai išsilaisvinti ir Lie
tuvos valstybės nepriklausomy
bę atstatyti. P.D.

TUNas, ta pabaltiečių organi
zacija, kuri daro žygius iškelti 
Pabaltijo kraštų neprik’ausomy 
bės klausimą Jungtinėse Tau-1 
tose, šaukia protesto demon
straciją. — pabaltiečių manifes
taciją, kuri įvyks šeštadieni, rug 
sėjo 20 nuo 2 iki 5 vai. po pietų 
prie Jungtinių Tautų būstinės 
Dag Hammarskjo’d aikštėje.

Ši demonstracija įvyksta kai t 
tik naujosios JT sesijos atida
rymo metu, kada bus suvažia
vusios viso pasaulio kraštų gal
vos. Bus proga parodyti pasau
liui, kad pabaltiečiai yra dar 
gyvi ir trokšta savo kraštams 
laisvės ir nepriklausomybės.

Kiekvieno lietuvio pareiga ne
pamiršti tos dienos ir kuo gau

siausiai dalyvauti šioj protesto 
demonstracijoj - manifestacijoj.

Visos lietuvių organizacijos 
yra kviečiamos dalyvauti su vė
liavom ir plakatais.

Dėl smulkesnių informacijų 
kreipkitės į United Baltic Ap
peal, 2780 Schurz Avenue, 
Bronx N. Y. 10485, telef. (212) 
828 - 2237.

UGNIAGESIAI SUŽEISTI 
Du ugniagesiai buvo sužeisti

gaisro metu Spar kompanijoje, 
3544 S. Morgan. Nuostolių pa
daryta apie $50.000.

— Moters ašaros — • pajėgin- 
giausiia pasaulyje vandens jė
gainė. — W. Mizner

FRANK’S TV and RADIO, INC

sustiprinimui.
Lietuvoje karui dėl laisvės te

beinant, susirinko Chicagoje Tau 
tinės srovės seimas 1919 m. bir
želio mėn. Jis nutarė nuliedinti 
Amerikos laisvės varpo kopiją — 
Lietuvos laisvės varpą - ir pado- , 
vanoti jį Lietuvai. Tas buvo pa
daryta. Varpas nuliedintas ir Lie
tuvon nugabentas 1922 m. sausio 
mėnesį. Pirmą kartą juo buvo 
skambinta Kaune po mėnesio 
Lietuvos nepriklausomybės — va
sario 16 d. Skambėjo ne tik jo 
garsas, bet ir įrašas: “O skam
bink per amžius vaikams Lietu
vos, kad laisvės nevertas, kas 
negina jos”.

Lietuvos laisvės varpo nebėra 
Karo Muziejaus bokšte. Gali bū
ti, kad jo iš viso jau nebėra. Lie-

DRAUGE gaunama naujai iš
leista knyaa

Mūsų kolonijose
New York, N. Y.

Protesto demonstracija 
prie Jungtinių Tautų

Šiemet sukanka 30 metų nuo 
klastingojo Molotovo - Ribben- 
tropo pakto, kurio pasėkoje Lie
tuva, Latvija ir Estija neteko 
savo nepriklausomybių ir šian
dien dar kenčia po raudonojo 
tirono padu.

Ryšium su ta sukaktim, BA

RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE
KUN. J. HERMANOVIČIUS, 

MIC

Misionieriaus atsiminimai ir 
patirtis Sovietų Rusijos kalėji
muose ir vergų stovyklose 1948 - 
1955 metais.

Autorius, dirbęs Mandžiurijos 
misijose, kiniečių parduotas Ru
sijos komunistams, savo išgyveni
mus nelaisvėje perduoda konkre
čiais įvykiais, kuriuos pasakoja' 
lakiu, vaizdingu žodžiu, perpintu 
jumoru bei gilaus tikėjimo ir vil
ties nuotaikomis.

Knyga intriguojanti savo ne
įprastų turiniu ir įdomi faktais, 
liečiančiais lietuvius, kuriuos au
torius sutiko tremtyje.

Kaina 5.00 dol. Kietais virše
liais.
Gaunama DRAUGE, 4545 West

63rd St., Chicago, III. 60629
Illinois State Kyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčiu.

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

Paaugusiam Jaunimui reko
menduojamos knygos:

Kas bus, kas nebus, bet žemaitis
nepražus,
B. Sruoga

2.50

Kon-Tiki
Thor Heyerdahal

3.75

Naktys Karališkiuose,
L. Dovydaitis

2.00

Rytų pasakos,
Vincas Krėvė

2.50

Šen kareivis Matatutis
J. Jankus

3-00

Trys sakalai,
A. Vambutas

2.00

Ukee- Waguu, 2.00
A. Colbachini, SDR

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

3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

: -Si

Kas tik turi gerų skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:80. Kitom dienom nuo 
9 Iki 6 vai vak. Sekmadieniais uždaryta.

Paremkime lietuviška spauda

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

'Q Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS
b * Notary Public Service * Sėli & redeem
s Savings * Free community rooms for * Two large free 
age Loans your organiz’n meetings * Save-by-Mail Ki
lement Loans * Cash checks and pay all * Travelere Checl
ub family bills with onr spec’l * Safe Deposit R
ily Savings money order checks.

Chicago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 757
HOURS*. Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

INSURED

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

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

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

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



VISI DALYVAUKIME
KONGRESE IR BANKETE

Pirmą kartą Amerikos lietuvių 
kongresą turėsime savo kolonijo
je. Tokius kongresus kviečia A- 
merikos Lietuvių taryba maždaug 
(kas penkeri metai, todėl nežinia 
kada kitą tokį kongresą savo ko
lonijoje beturėsime. ALT vadovy
bė, ruošdama šį kongresą Detroi
to Statler Hilton viešbutyje, pa- 

< sitikėjo mūsų kolonijos judrumu, 
tikėjosi ir tikisi, kad mes savo 
mieste gausiai dalyvausime kon
greso darbuose ir bankete.

Ir kodėl nedalyvauti? Ten susi
tiksime savo bičiulius ir pažįsta
mus iš tolimesnių vietovių, at
naujinsime pažintis ir pačiame 
kongrese išgirsime prelegentus 
mums rūpimais klausimais. Daly- 
vauti gali delegatai ir pavieniai.

Kongresas prasidės iškilmingu 
posėdžiu rugpiūčio 30 d., šešta
dienį, 10 vai. Po pertraukos 2:00 
vai. darbo posėdis: komisijų su
darymas, Amerikos Liet. tarybos 
pranešimas,, atstovų pasisaky
mai, Vyt. Vaitekūrid paskaita 
“Dabartinė lietuvių tautos pa
dėtis” ir E. Devenienės paskaita 
“Lietuvių padėtis išeivijoje”.

Po pertraukos 4:45 vai. Algir
do Kasulaičio paskaita “Lietuvos 
laisvinimo darbo sėkmės ir ne
sėkmės”. Grupinė paskaita “Atei
ties uždaviniai laisvinimo darbe” 
— moderatorius dr. K. Šidlaus
kas. Spaudos konferencija įvyks 

* 8:00 vai.
Sekmadienį, rugpiūčio 31 d., 

pamaldos katalikams bus 10:30 
vai. Šv. Antano bažnyčioje. Lai
kys vysk. Antanas Deksnys. Evan 
gelikams pamaldos 11:00 vai. 
Evergreen Liuteronų bažnyčioje 
(8680 Evergreen) - kun. Jonas 
Pauperas.

banketą 7:30 vai. Wayne Room 
kokteilis.

Jaunimui šokiai nemokamai 
prasidės 8:00 vai. Wayne Room, 
vėliau po banketo ten šokiai vyks 1 
banketo dalyviams. Šokiams gros 
J. Stark — Aukštikalnio orkes
tras Jaunimo komisija jaunimą 
kviečia šokiuose gausiai dalyvau
ti.

Detroito lietuvių organizacijų 
centro vadovybė kviečia detroi- 
tiečius savo dalyvavimu kongre
se pademonstruoti mūsų vienin
gumą ir parodyti svetimtaučiams 
svečiams savo susiklausymą.

Sln
t

REZOLIUCIJA

Mes Detroito lietuvių jaunimo 
atstovai, susirinkę 2002 Ferd'i- 
nand St., Detroit, Michigan,
1969 m. rugpiūčio 24 d. vykdyti 
septinto Amerikos Lietuvių kon
greso darbus, kurie įvyks š.m. 
rugpiūčio 30-31 dienomis, 
nutarėme 1) Remti Ame
rikos Lietuvių Tarybos po
litinę veiklą Lietuvos laisvinimo 
byloje. 2.) Remti visus šio Sei
mo darbus bei nutarimus. 3.) 
Taipgi sveikiname A.L. Tarybą, 
Kongreso Delegatus - Delegates, 
svečius ir linkime darbingo kon
greso.

Parašai:
Audronė Tamulionytė, Marija 

Sukauskaitė, Ona Valytė, Indrė 
Damušytė, Antanas Norus, Ro- 

, bertas Selenis, Vilija Baukytė ir 
Rimas Sukauskas.

NAUJI SENIŪNŲ 
PASKYRIMAI

L. Bendruomenės apylinkės 
valdybos nariai (deja, ne visi) 
be pertraukos dirba ir vasaros

Detroito skautai Romuvos stovyklavietėje iriasi baidarėmis per banguojantį ežerą.
Nuotr. Roberto Selenio

kytoįų stoka. Todėl bent šiuo 
momentu tas klausimas atideda

Detroito j Iros šauliai ir jų svečiai šaudymo pratimų metu.
Nuotr J. Garlos

Darbo posėdis 1:00 vai.: Jonas 
Jurkūnas padarys kongreso pas
kaitų apžvalgą, diskusijos, komi
sijų pranešimai, atstovų pasisa
kymai.

Iškilmingas posėdis 4:00 vai.: 
garbės prezidiumo sudarymas, 
svečių kalbos, rezoliucijų bei dek
laracijų paskelbimas ir kongreso 
uždarymas.

Banketas įvyks 8:00 vai. Grand 
Baliroom salėje Meninę dalį iš
pildys sol. Daiva Mongirdaitė, 
sol. Algirdas Brazis ir Detroito 
“šilainė”, vad. G. Gobienės. Prieš

*
Detroito skelbimai

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

Skambinti LO 2-4098.

PETRAS PUTRIUS1
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda '‘‘Plaster Board”. Visų rūšių

grrlndų ir šieno plyteles.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 8-4064
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LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

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

Patricia Bandža tel. 278.3265
Algis Zaparackas tel. 549-1982

VedSJas—RALPH .T. VALATKA
17090 Warwlck, Detroit, Mich. 48219 

TKL. 537-5550

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll

metu. Rugpiūčio 20 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos patalpose vėl 
turėjo savo reguliarų mėnesinį 
posėdį.

Buvo patvirtinti sekantys nau
ji seniūnai: Jonas Leonavičius 
46 seniūnijos (Detroite), Vytau
tas Biliūnas — 79, 66, 26, 21 
(Roseville, St. Clair Shores, 
East Detroit, Fraser), Bronius 
Burba — 7 (Detroite), Albertas 
Misiūnas — 9 (Detroite), Pranas 
Petravičius - 1 (Detroite), Kęstu
tis Černis- 13 (Birmingham, 
Bloomfield), Jonas Urbonas - 17 
(Clatvson), Algis Rugienius — 
93 (Warren), Vytas Rugienius — 
51 (Livonia).

Seniūnų pirmą susirinkimą nu
tartą sukviesti rugsėjo 21 d. (sek
madienį) 12 vai. L.namuose, 
dalyvaujant apylinkės valdy
bai. Yra tikrai žinoma, kad į se
niūnų susirinkimą atvyks JAV 
LB centro valdybos pirmininkas 
inž. Bronius Nainys.Finansų sek
retorius Leonardas Šulcas palai
ko su seniūnais ryšius, šiuo me
tu jiems įteikiami atatinkami pa
žymėjimai ir pakvitavimo kny
gutės solidarumo mokesčiui iš
rinkti.

Švietimo skyriaus vedėjas Vytas 
Petrulis mano, kad Warren 
priemiestyje ir apylinkėse susi- 
spietus nemažai lietuviškų susi
pratusių šeimų, būtų galima į- 
steigti jiems lituanistinę mokyk
lą, bet tuoj susiduriama su mo-

mas.
L.B. lituanistinė mokykla mok

slo metus pradeda rugsėjo 13 d. 
ten pat Redford'e, registruotis pas 
mokyklos vedėją K. Jurgutį (nau
jas telefonas 533- 3410) arba 
pas V. Petrulį (tel. 533- 8918). 
Veiks aštuoni skyriai ir vaikų 
darželis nuo 5 metų amžiaus. 
Šiemet taip pat veiks jaunimui 
lituanistiniai kursai — paskaitų 
ciklas šeštadieniais.

Detroite įvykstantį VII Ameri
kos kongresą nutarta pasveikin
ti ir įteikti 25 dolerių paramą 
kongreso išlaidoms. Taip pat 
valdyba skatina visus detroitie- 
čius kongrese ir bankete daly
vauti.

Jaunimo sekcijos vadovas Jur
gis Jurgutis vis judina jaunimo 
reikalus. Netrukus numatoma su
ruošti akademinio jaunimo sa
vaitgalį su sportu ir šokiais.

Pirm. J. Gaižutis buvo nuvy
kęs į Chicagą ir tarėsi dėl bale
to Jūratės ir Kastyčio iškvietimą 
į Detroito sceną. Susidarytų apie 
6,000 dol. išlaidų tokiam pasta
tymui, todėl nutarta šį klausimą 
diskutuoti su seniūnais ir patirti 
jų nusistatymą šiuo klausimu.

Praėjusį rudenį čikagiečiai su
ko spalvotą filmą iš Detroito 
lietuvių gyvenimo. Už filmą, de- 
troitiečių suaukotais pinigais, 
buvo iš anksto sumokėta, tačiau“ 
apie filmą niekas nieko ir nebe
girdi. Nutarta, jei čikagiečiai fil
mo negali pristatyti, kad grąžin
tų pinigus.

Šiame posėdyje dalyvavo iš 
vienuolikos septyni valdybos na
riai: inž. J. Gaižutis, kun. A. Ba
bonas, L. Šulcas, J. Jurgutis, V. 
Petrulis, R. Korsakas ir V. Sele
nis. Kai kurie net po keletą po
sėdžių yra praleidę ir kas svar
biausia, kad nesiteikia net apie 
nedalyvavimą pranešti. Po ke
liolika minučių sugaištama be
reikalingam laukimui neatvyks- 
tančių, bet svarbiausia, jau kelin
tas posėdis negalima užbaigti kai 
kur iųreikalų, jei nėra atatinka
mo valdybos nario. Nestebėtina, 
kad buvo net drąsus pasiūlymas 
sukeisti juos su kandidatais. Rei

kia tačiau tikėtis, kad vasaros 
karščiams praėjus vėl visi susi
rinksime. Sekantis posėdis įvyks 
rugsėjo 17 d. 8 vai. Dievo Apv. 
parapijos patalpose, (sln)

JŪROS ŠAULIŲ IŠVYKA

Jūros šaulių Švyturio kuopos 
išvykoje Kodačių vasarvietėje Ni
doje šaudybos draugiškose rung
tynėse geriausiais šaudytojais ta
po: Juozas KinČius, Antanas 
Vaitiekus, Jr., Antanas Lungis Jr. 
ir Klemensas Urbšaitis. Rungty
nes pravedė šaudybos vadovas 
Vincas Kniūra. Šie parinkti šau
liai rugp. 30-31 d. dalyvaus JAV ir 
Kanados šaulių sportinėse šau
dybos rungtynėse Dainavoje ir 
varžysis dėl LŠST Centro valdy
bos paskirtos pereinamos taurės.

Po šaudybos visi šauliai ir 
svečiai dalyvaus bendrose vaišė
se -Anelės Hudson Stankutės ir 
Kazės Stankutės suruoštuose pie
tuose. Vaišėse dalyvavo ir gen. 
Jonas Černius su žmona, iš Cle-

*8
me Dainavoje susipažinti su nau
juoju kunigu.

Detroito Ateitininkai

PRANEŠIMAS TĖVAMS

Pranešu, kad A.L.B. Detroito 
apylinkės lituanistinė mokykla 
pradeda naujus mokslo metus 
šeštadienį, šių metų rugsėjo mėn. 
6 dieną. Tą dieną 10 vai. Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčioje 
mokyklos kapelionas kun. Alfon
sas Babonas atnašaus Šv. Mišias 
ir pasakys pamokslą. Pamaldų 
metu giedos mokinių choras, va
dovaujamas mok. Prano Zaran- 
kos. Tuoj po pamaldų Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje, apa
čioje bažnyčios, įvyks mokinių 
registracija. Atlikus registraciją, 
mokiniai bus paleisti namo.

Sekantį šeštadienį, rugsėjo 
mėn. 13 dieną, pamokos prasidės 
9 vai. ir bus tęsiamos iki 13 valan
dos Redfordo mokykloje.

Mokykloje lituanistinio auklė
jimo ir mokymo darbą dirbti su-velando atvykę Nidos vasarvietės =>«-

x. . j- , . , .y. ... tiko Danute Arlauskiene, AneleSvečiai nuoširdus skąutų bičiuliai 
rėmėjai Jonas Garla su žmona ir 
sktn. Vladas Bacevičius, o taip
pat artimesni šaulių prieteliai iš 
Detroito. Išvykos ūkio daliai va
dovavo Klemensas Urbšaitis.

Po vaišių visi turėjo laiko pa- 
sidžiaUgti; gttlžilf-gal^itii, pasiirs
tyti laiveliais. ^Kuopos valdyba 
turėjo čia pat ir posėdį. Be eina
mų reikalų kuopos pirm. Myko
las Vitkus pranešė apie numaty
tus parengimus. Aptarė artimiau
sią jų -—kuopos ruošiamą subat- 
vakarį spalių 4 d. Dal.

J- .' Į'dm
KUN. DEGUČIO PRIMICIJOS

Kunigo Jono Degučio primici
jų proga, Detroito ateitininkų 
iniciatyva, rugsėjo 7 d., Dainavo
je, rengiama iškilmingos primici
jų Mišios ir pietūs. Kviečiame vi
są plačiąją Detroito visuomenę 
dalyvauti. Iškilmingosios Šv. Mi
šios 11 vai., o po Mišių - pietūs, 
(2.50 dol.). Vaikams bus dešre
lių. Registruotis prašome iki rug
sėjo 3-čios dienos pas Elvyrą Id'ze- 
lienę tel. 274-4506. Visų laukia-

Bajalienė, Alic. Butkūnienė, Da 
nutė Doveinienė, Lilė Gražulie- 
nė, Marija Jankauskienė, Dangu
tė Jurgutienė, Jūratė Pečiūrienė, 
Liuda Rugienienė ir Birutė Ven- 
clovaitė, o jas prireikus pavaduo-

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

54
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings c.rtificatvs iuued 
for aut months or on. 
Vaar —ln minimum 
amounb of $10.000,00. 
and tharaaftar in 
multiplas of $1.000.00. 
Earnings ars paul at 
maturity.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. rugpjūčio 28 d.

ti - Jadvyga Damušienė, Jadvy- je. Savaitę anksčiau, rugsėjo 6 d.,
ga Dunčienė ir Pranas Zaranka.

Maloniai prašau visus tėvus 
rugpiūčio mėn. 6 dieną atvežti 
savo vaikučius į Dievo Apvaiz
dos bažnyčios automobiliams 
statyti aikštę bent 10 minučių 
prieš 10 valandą, kad pakaktų 
laiko susirikiuoti ir tvarkingai 
suvesti į bažnyčią.

K. Jurgutis, i 
Mokyklos vedėjas;

TRUMPAI

— L.K. Moterų sąjungos suva
žiavime Grand Rapids, Mich., 
iš Detroito dalyvavo Elzbieta 
Paurazienė, Julija Medinienė, O- 
na Kasevičiūtė Walls (Valatke- 
vičienė), Bertha Janus, Viktorija 
Čepulionytė ir St. Hotra. Suva
žiavimui pirmininkavo E. Pau
razienė.

— Stasys Garliauskas nuo rug
piūčio 31 d. redaguos ir praves; 
lietuvių balso radijo programas, 
kurias girdime sekmadienio ry
tais 8:00 -9:00 vai.

— Vincas Kniura paskirtas jū
rų šaulių “Švyturio” kuopos šau
dymo vadovu. Taip pat į valdy
bą yra kooptuotas Petras Bitleris.

— Jūrų šauliai paskyrė 25 do
lerius VII kongresui ir 50 dol. 
“Trimitui” paremti. Jūrų kuo
pos šaudymo pratimai įvyks rug
sėjo 14 d. Kodačių vasarvietėje, 
po to bendri pietūs.

— Stepas Lungis, aktyvus 
jūrų šaulys, vasarojo Union Pier. 
Ten jis buvo pagerbtas Chicagos 
jūrų šaulių, kurie buvo atvykę 
Mykolui Maksvyčiui vadovaujant.

— Vytas Petrulis, L.B. apylin
kės švietimo skyriaus vedėjas, per 
Amerikos lietuvių balso valandė
lę radio bangomis skatino De
troito ir apylinkės lietuvius leisti 
vaikus į lituanistines mokyklas. 
Ta proga jis priminė, kad LB 
apyl. lituanistinėje mokykloje dar 
bas prasidės rugsėjo 13 d. 9 vai. 
Redfordo Vandenburg mokyklo-

10 vai. Dievo Apvaizdos bažny
čioje įvyks pamaldos, kuriose da
lyvaus mokiniai, mokytojai ir tė
vai. Po pamaldų parapijos patal
pose vaikų registracija. Šiais mok
slo metais mokyklai vadovaus 
mok. Kostas Jurgutis, tėvų komi
teto pirm. dr. Ben. Kvietys, (sln)

PARDUODAMI 
IS MODELINU NAMU BALDAI 
loy© ik. 30% nuola.Ja. Galima 
jirkti dalimis ir išmoketinai.
aOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR 6-4421

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:

LIETUVIU POEZIJOS
ANTOLOGIJA . . . $7.00

LIETUVIU BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA I dalis $6.00

LIETUVIU BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA U dal. $10.00

Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 
klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais i* 
baigiant Kaziu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu.

Šis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa
vo tautos atsiekimais.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

SVAJONĖJE 
AR TIKROVĖJE
Visada skaniausias ir geriausias

LENKIŠKAS KUMPIS
Tobulybės simbolis, vaisius il

go patyrimo bekonų auginime ir 

paruošimo būdo. Puikus viso

kioms progoms.

•GoodHou$akaer
% SOlUKTiiS ' /

5r

6 or!2
MONTH
$5/000
or MORE

Reikalaukite tikro, importuo

to, (kuris mūsų rinkoj yra ži
nomas pagal šią markę:

KRA KUS — ATALANTA — TALA

Por annunt

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

as oft
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

Savings cartificatas issuad
for six months or oo. 
yoar—ln minimum 
amounts of $5.000.00, 
and tharaaftar in 
multiple. of $800.00. 
Earnings am paid at 
maturity.

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDEIMT

ederal
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RO. 
Chicago, III. 60608 

Virginia 7-T1VJ

10 NAUJU - 20 DEMONSTRUOTU
1968 CHRYSLER

Paskutinė proga! 

SUTAUPYKITE IKI $3,000.00 

nuo fabriko kainos. 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VAUANT, CHRYSLER, IMPERIAL,

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

Vartotą automobilį galite pirkti 
pradedant $50.00.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN

RECIPIES
Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.

Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.

Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

Šalia pagrindinio žemėlapio 
vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologinį stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

OŠIANČIOS PUŠYS
Halina Didžiulytė - 

Mošinskienė

Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 
riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi Jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
li ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama
S2.50.

‘Drauge”. Kaina

Illinois State cryventojal prie kainos 
turi pridėti 5% mokesčių.



fl DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. rugpiūčio 28 d.

per sviesą į tiesą

Švėkšnos “Saulės” valstybi
nės gimnazijos 50 metų sukak
ties jubiliejinio suvažiavimo 
1969 m. rugpiūčio 31 d. Chica
goje, Jaunimo centre, 5620 So. 
Claremont Avė. programa.

1 vai. dalyvių registracija. 
Foto parodos atidarymas ir 
švėkšniškių knygų parodėlė.

2 vai. pamaldos tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Šv. Mišias atnašauja 
prel. J. Kučingis koncelebr ari
jos būdu, dalyvaujant švėkšniš 
kiams kunigams. Prie vargonų 
muzikas Jonas Žukas. Solo gie
da Leonas Sodeika.

3 vai. iškilmės prie Laisvės 
paminklo, pravedamos Stasio 
Rudžio.

3:15 užkandžiai Jaunimo cen
tre.

Akademijos atidarymas — 
Alicija Rūgytė. Akademijos va
dovas — dr. J. Sungaila.

Invokacija — kun. J. Burz
džius.

Paskaita “Švėkšna ir Švėkš
nos gimnazijos istorinė raida” 
— Alicija Rūgytė.

Sveikinimai žodžiu: vyskupo 
Vincento Brizgio, Lietuvos įgen. 
konsulo Chicagoje dr. P. Dauž- 
vardžio; mokytojų vardu dr. 
Alėksandro Platerio; .buvusių 
mokinių vardu Broniaus Barš- 
kėčdo; kun. J. Borevičiaus, S J, 
Jaunimo centro direktoriaus.

Sveikinimai raštu.
Lietuvių fondui aukos įteiki

mas Švėkšnos .gimnazijai.
Akademinės dalies uždary

mas.
Akademijos meninė dalis. Va

dovė Eglė Vilutienė. Neringa, 
iš kantatos “Gintaro šalies ba
ladė” B. Budriūno. “Klajojau” 
_ Planąuette, arija iš operos 
“Comevillo varpai”. Solo Ri
mantas Dabšys, akompanuoja 

"Raimonda Apeikytė; Gyvenimo 
aidu, B. Budriūno; Juokų daina, 
J. Strauss; arija iš operos 
“Fledermaus”. Solo Birutė Dalb- 
šienė, akompanuoja Raimonda 
Apeikytė. “Nesek sau rožės prie 
Įrašų, Paulausko; “Duok ran
ką” — iš operos “Don Giova- 
nni”, Mozarto: Duetas: Rim
tautas ir Birutė Dabšiai, akom
panuoja R. Apeikytė. Jeronimo 
Ignatonio kūrybos fragmentas. 
“Šėriau, šėriau” — solo Jonas 
Žymantas. Adomas J asas, frag 
mentai iš trečiosios poezijos kny 
gos. “Kas subatos vakarėlį”, 
harm. J. Žilevičiaus, solo Daiva 
Žymantaitė, 5 metų. .Sltasė Va
nagaitė - Petersonienė. “Legen
da, apie Skomantus”. “Vai gra
žu, gražu” — A. Kačanausko, 
solo Živilė Žymantaitė. Išėjo 
mergelė”, Br. Budriūno, “šiene 
lis ralio”, žodžiai D. Augienės, 
muzika Fausto Slbrolios. “Lop
šinė”, žodžiai St. Petersonienės, 
muzika J. Bertulio. “Gegutė”.

Išpildo dainuojanti Žymantų 
šeima: Pranė Kungytė - Žyman

tienė ir jos 8 vaikai: Sigutė, 
Jūratė, Kastytis, Živilė, Gabija, 
Jonas, Aldona ir Daiva. Akom
panuoja pian. Mindaugas Ma
čiulis.

6 vai. banketas. Atidaro dr. 
V. šaulys.

Malda — kun. dr. J. Ruibys.
Svečių pristatymas.
Banlketo meninė dalis. Vado

vė St. Petersonienė, “švėkšniš
kių svodiba” — E. Juciūtė; 
Piano solo: Impromptu op. 90 
Nr. 2, Franz ISchubert, Sonata 
“Tempest” op. 31, Nr. 2, 1 mo- 
vement — Largo, Ludwig von 
Beethoven. (Skambina pianistė 
Raimonda Apeikytė.

Švėkšnos aktualijos - kuple
tai. Atlieka Elena Juciūtė, Ona 
Lulkienė ir Stasė Petersonienė.

9 vai. šokiai. Groja L. Bichne
vičiaus orkestras.

Švėkšnos Gimnazijos 50 m. 
jubiliejui ruošti komitetą suda
ro: pirm. — Alicija Rūgytė, 
vicepirmininkai: Stasys Rudys 
ir dr. V. Šaulys, sekretorė — 
Irena Račkutė - Krapauskienė, 
iždininkas — J. Sūdžius, banke
to reikalams  Irena Račkaus
kienė, nariai: Elena Oželytė 
Šaulienė, Teodoras Blinstrubas, 
J. Markvaldas, Justinas Oiliaus- 
kas ir Povilas Norvilas: spau
dos reikalams — Lina Miltaky- 
tė - Miečienė, Stasė Vanagaitė 
- Petersonienė dir Juozas Šlajus. 
Meno reikalams: Severiną Blins 
trulbadtė - Juškienė, Eglė Vilu
tienė, Kazys Oželis ir Marius 
Kasniūnas. Fotografas — Vacys 
Noreika. Vyriausios banketo šei 
mininkės: Ona Norvilienė ir So
fija Žumfoakienė.

— Reikalingiausia civilizaci
jos užduotis yra išmokinti žmo
gų kaip mintyti.

_  Thomas Edison

POILSIS ANT LAIPTŲ
VYTAUTAS KAROSAS

Naujas liuksusinis poezijos lei
dinys, didelio formato, K. Vesel
kos pieštu tituliniu puslapiu, kie
tais viršeliais. Kaina 4.00 dol.

Knyga išleista po autoriaus 
mirties. J. Strolia įvade rašo, kad 
autoriui kūryba buvo siekimas 
amžinųjų žmonijos idealų: gro
žio, gėrio ir tiesos.

Ta nuotaika dvelkia ir visa V. 
Karoso poezija, kurioje gyvenimo 
džiaugsmas, nors ir perpintas 
kančia, niekada neleidžia praras
ti vilties, nes nemirtinga žmo
gaus siela skirta amžinybei.

Patrauklus savo išvaizda, pa
kiliai nuotaikingas savo turiniu 
ir maloniai muzikalus savo poe
tine forma leidinys tinka kaip 
dovana bet kokia proga.

Gaunama Drauge. Illinois gy
ventojai prie knygos kainos pra
šomi pridėti 5 proc. mokesčiams.
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ŪKIO PRODUKTAI
Įvairūs vaisiai ir daržovės tiesiai iš farmy

NAMIE AUGINTI POMIDORAI.......................... sv. 15c
DIDELI MELIONAI - CANTALOUPES .... 3 už $1.00
ŠVIEŽIOS MICHIGAN SLYVOS ..................... sv. 19c
ŠVIEŽI MICHIGAN PERSIKAI sv. 15c; y2 buš. S 1.98
MORKOS ................. ........... 4sv. 29c
SWEET CORN - KUKURŪZAI..................tuzinas 59c

AGURKAI ............ ............................... 8 už 25c

ŠVIEŽIOS MICH. KRIAUŠĖS sv. 12c; y2 buš. $1.98
I GALIONAS PIENO .......................................... " 89c

HALF & HALF ........................................................... 32c

SKIM MILK, 2% MILK ar MASLIONKOS y2 gal. 39c

EGG STORE 1924 West 59th Str.
Tel. PRospeet 6-5347

CLASSIFIED GUIDE
NORI PIRKTI MISCELLANEOUS REAL ESTAT E

---- ----------- —
ramioj vietoj Marąuette Parko 
apylinkėj. Skambint 964-1827

MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiama visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūrų ‘’tuck- 
pointlng”. 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

). MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke.

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1068

• ,ll>>   .............m,u,ii,lllll t l,,l 11 III, I, M ,11 |ll< I 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Dl. 60632. Tel. TA 7-5980

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 VVest 63rd Street

Užsieninių lr vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. OK U-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radlo Pro- 
^iama Naujoj Anglijoj, iš stotieB 
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 ii 
dienraštis “Draugas“.

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

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2UO8 fl»th St. Tek WA 5-2781
2501 OOth St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Jvairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

APDRAUDU AGENTŪRA

Ct Namų, gyvybes, 
automobilių,

sveikatos, blz-
nio.
Patogios išsl-
mokėjimo sa-
lynos.

J. BACEVIČIUS
0455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

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

REALE STATE

SO. BERVVYN APYL. — Sku
biai parduodamas 7 kamb. mūr. (3 
mieg.) “L-shaped’’ salionas-valgoma- 
sis. Moderniška virtuvė ir vonios 
kambarys. Gazo šilima. Tuoj pat ga
lite užimti. Pilna kaina $25,500. Dėl 
raktų sustokite: Alex Realty, 5727

W, Cermak Rd. — 656-2232

Parduodamas 6 kambarių namas 
arti Marąuette Parko 
________Tel. — 636-1525________

6 kamb. mūr. “bi-level” namas (3 
mieg.) 42 x 118 p. sklypas. 2 maš. 
med. garažas. Gazu apšild., centr. 
air conditioning, nuo sienos iki sie
nos kilimai. .

84 Place arti California Avė. 
$32,000. Savininkas.

Tel. 471-2033

HOT SPRINGS, ARKANSAS
132 C.hapel Street

SKUBIAI PARDUODAMAS NA
MAS, geram stovy — 15 kamba
rių, 12 išnuomojami ir 3 sau gy
venti. Kiekvienas kambarys pilnai 
apstatytas visais baldais ir pečiais. 
Pajamų mėnesiui $500.00. Priežas
tis pardavimo — žmonai mirus, vie
nam sunku išlaikyti. Skambinkite 
tel. 501-628-0553 iki 9 vai. vakaro.

CICERO-BLVD. MANOR. 5
kamb. mūr. Georgian. Modern. 
virtuvė; kilimai. Skambinkit sa
vininkui tel. TO 8-4606 arba 
969-6622.

5% kamb. mūro buių;alow, 9 nie 
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

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

18 vienetų mūr. atnaujintas room 
Ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką Iki ežero. $17,500 pajamų 
Kalnn $70,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Public
2787 VV. 43rd SL — CL 4-2390

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.

HELJP WANTF.I1 VYRAI

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapleuood Av.. CL 4-7450

PALOS PARK
Kon traktoriaus liuksusinis tmūr. 
namas — 3 mieg., kamb., li/2 vo
nios, 2 maš. garažas. Valgomasis 
kamb:, šeimos kamb. Savininkas 
keliasi j Floridą, turi parduoti. 
Virš. $40,000. Duokite pasiūlymą.

I REZIDENCINIAI, 
Mbkomerciniai,
M B MEDICINOS IR 
y || KITOKĮ pastatai!

J 3457 VVest fl&th Street 
J Tet HE 4-7482

SHIPPING CLERK
VVILL TRAIN

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

GOOD STARTING PAY 
PERMANENT 

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

777-7604

FIRESIDE REALTY 585-2064

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. Western, Chicago 8, III.

Telefonas VI 7-3447

BAKERS
Bench nork, steady, union shop. 

I’cnslon and Insurance plnn.
Apply after 2 P.M.

HEINEMANN’S BAKERIES
3925 West 43rd Street C

Naujas liuksusinis
12 BUTŲ

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

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

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
•I. BACEVIČIUS

0455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. lr raš-

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

Prie Nabisoo mūr. 6 kamb. bun- 
galow. 13 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir 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 5% kamb. ir 3 kamb. angltš 
kam rūsy. 13 metų mūr. prie 71 i. 
Sacramento. Dvigubas mūro garažas. 
$47,900.

5 kamb., 20 metų mūr. bungalou 
prie 61 lr Pulaski. 2 auto garažas 
$19,500.

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

5 ltamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,500.

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

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mfl.r 
namas prie 71 ir Callfornia. $162,000

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

8 kamb., 20 metų mūr. Cape God

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACUA

2735 W. 71st St Tel. 925-6015

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

Platus lotas. Geležinė tvora. Garažas. 
Marų. P. $21,600.

8 kamb. mūras. 2 maš. mūr. ga
ražas Plytelių vonia. Kabinetu vir
tu vš. Gazo šildymas. Apie 67 Rock- 
well. $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 žemšs 
paskirta sodui lr alSJoms. Pamaty
kite.

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

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

Lotas 30 p. Marą. Panke $11,000

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

REAL ESTATE
iniiiiiiimimiimiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiimiiimmiiiiiimiiiimiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, Ilt Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Scnvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukt) į mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NERIS REAL ESTATE
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dšl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie 
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 $4 S. Anna Avė., Lyons, 
Illinois. Telef. 447-8800.

VYRAI IR MOTERYS

Excellent Opportunity For

TEACHERS
Special Edueation Secoridary, Girls 
P. E. — Sočiai Studles Secondar/. 
Instrumentai — Vocal Elementary. 
Girls P. E. Elementary.
Starting Salary $6,700 - $8,000

Call or wrlto JAMES FOCHT, Supt. 
(209) 924-3105

CENTRAL UNION SCHOOL 
DISTRICT

P. O. Box 1187, Navai Air Station 
LEMOORE, CALIFORNIA

Golf Mill State Bank
IS LOOKING FOR EXPER’D

• TELLE RS
Work Close To Home.

5 Day Work Week. 
Excellent Working Conditions.

See or Contact 
MR. KUENSTLER

824-2116

HtiLf VVANTED — MOTERY*

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui (jokio skalbimo ar 
prosinimo). 1 dieną savaitėj — ket
virtad. ar penktad. Arti 103-čios 
ir VVestern. Tel. BE 8-8768.

SALESWOMEN
Dress & Sportswear Dept. 

Steady Full Time At Part Time 
(Mušt Have Evnerlence 

Commlssions on Ali Sales 
Enjoy Benefits At Discount 

Pleasant Sun-oundlngs 
Exoellent Salary — Profit Sharing 

Call After 12 noon
Wm. A. Levvis

2301 W. 95th — PR 9-1010 
SCOTTSDALE SHOPPING CENTER 

79tli At Cicero — 585-1020

DRAPERY W0RK-R00M 
HELP

Machine operators and sizers. Full 
time, good pay. Lincoln-Diversey 
Area.

TEL. — 549-0700

EXPERIENCED VVASHMAN
Good pay. Paid vacation, Union 

benefits, plenty of overtime.
Apply in Person

MORGAN INDUSTRIAL GARMENT 
SERVICE

1030 VV. Wriglitwood Avenue
________ CHICAGtO, ILLJNOIS________

BUS BOY 
DISHWASHER t

FULL TIME. Opportunity To Be
come Cook. Free Meals, Free Uni
forma, Good Pay.

CALL MR. BALICE 456-9030
THE INTERNATIONAL 
HOUSE OF PANCAKES 

7210 VV. Irving Park Road
(CTA Bus To Door)

PLASTIC
CONTAINER
DECORATOR
Need 2 men to handle latest 

eąuipment in Netv, Modern plant. 
Experienced in bottle decorating. 

i preferred, 'but will teach the right' 
men who have some sereening ex- 
perience. Ali benefits, excellent sal
ary.

Only th© serious need apply

Suburban Screen Print
3535 Commercial Avenue
NORTHBROOK, ILLINOIS 

TEL. 498-2210

MECHANIC
1 — Truck body & trailer repairs 
1 — Experienced truck mechanic
LAVVRENCE TRUCK LEASING 
1415 VV. 21st Place — 666-0660

M N
Will train for light machine shop 
tvork.

PLASTIC CAPACITORS X 
2620 No. Clybourn Avenue

Tel. — 348-3735

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

IŠNUOM. 4'Ą kamb. butas Mar
ąuette Pke. Vyresnio amžiaus žmo

nėms. Tel. 925-1089._______
IŠNUOM. 5 kamb. apšildomas bu

tas. Apyl. 43-čios ir Maplewood.
FR 6-7298 po 6 v. v.

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

Skelbkites “Drauge”.

DĖMESIO!

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi 
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na- 
*ys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu. 
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.
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Mokytojų studijų savaitė (3) Kur ežero bangos liūliuoja
LIETUVIŠKUMĄ SUNKU 

PINIGAIS ĮVERTINTI
JUOZAS MASILIONIS

Antradienio priešpiečio pirm. 
pakviečiamas B r. Kroklys, Ro
chesterio. N.Y. lit. mokyklos ve
dėjas. Pirmąją paskaitą “LB li
tuanistinių mokyklų tautinio ug
dymo programoje” skaitė PLB 
pirm. St. Barzdukas. Tautinis ug
dymas šiuo metu yra labai aktu
alus. Jis rodo kelius į tautinį ide
alą, skatina augti sąmoningais 
lietuviui. Mokydami vaikus gim 
tosios kalbos, susiejame juos su 
savo tautos tėvais ir protėviais, 
eidami literatūrą — su idėjomis, 
charakteriais. Dėl istorijos tebe- 
galiojo posakis, kad žmonės, ne
pažįstą istorijos, visuomet yra 
vaikai. Gražių žodžių galime pa
sakyti ir apie kitus dalykus, dėsto
mus lit. mokyklose.

Kiekviena tauta daug dėmesio 
skiria savajai mokyklai, nes ji 
daug jai nusipelno. Nepriklau
somos Lietuvos mokykla suforma
vo ir sustiprino lietuvio tautinę 
sąmonę, ko nebuvo ištisus šimt
mečius. «

Turim išeivijoje daug lituanis
tinių mokyklų, bet jos nesufor
muoja tautinės sąmonės tiek, kiek 
mes norėtumėm. Per 20 metų 
Amerikos ne tik nesulietuvinom, 
bet turim jaunimo ne tik lietu
viškai nebekalbančio, bet ir lietu
viškai nebejaučiančio.

1953 m. K. Pakštas mėgino 
nustatyti kriterijus svetur gyve
nančiam lietuviui, kad jį galėtu
me vadinti sąmoningu: 1) jis tu
ri skaityti bent vieną lietuvišką 
laikraštį (rado, kad skaitančių 
buvo apie 90,000) ir pirktų bei 
perskaitytų bent kelias liet. kny
gas (tokių rasta mažiau kaip 15, 
000). Bet to skaičiaus užteko, kad 
lietuvybei ugnis rfeišblėstų. Bet 
JAV surašinėjimų duomenys ro
do, kad vis mažiau beužsirašo 
esą lietuviai. Vieni išmiršta fizi
ne mirtimi, kiti — dvasine (nu- 
tautimo).

Susirūpinta tautiniu auklėji
mu mokyklose. Šiuo klausimu 
jau buvo straipsnių laikraščiuose, 
paskaitų mokytojų studijų savai
tėse ir praktiškų mėginimų kai 
kuriose mokyklose.

Toliau pasisakė atstovai tų 
mokyklų, kuriose tautinis auklė
jimas buvo jau praktiškai įveda
mas.

Pr. Joga referavo apie pirmuo
sius bandymus Clevelando Vysk. 
Valančiaus lit. mokykloje. Įvai
riems klausimams buvo kviečia
mi specialistai. Aid. Kuolienės 
pranešimu, panašiu būdu mė
ginta ir Toronte. Br. Krokys Ro
chesterio mokykloje rėmėsi J. Gir
niaus veikalu “Tauta ir tautinė 
ištikimybė.

Diskusijose vieni pataria, kad, 
ugdant tautinį sąmoningumą, 
daugiau būtų kreipiamas dėme
sys ne į racionalų pagrindimą, o į 
emocijas, kiti — priešingai. Visi

sutinka, kad lit. mokykla turi ne 
tik mokyti, bet ir auklėti sąmo
ningais lietuviais.

Antroji paskaita — J. Dam- 
briūno apie įvardžiuotinius bū
dvardžius ir jų vartojimą. Prele
gentas davė daugybę palygini
mų, kaip įvardžiuotiniai būdv. 
vartojami lietuvių ir anglų k.

Popiečio pirm. Aldona Kuolie
nė, Toronto lit. mokyklos moky
toja. Dabar pravedamas jaunimo 
simpoziumas: kas ir kaip padėjo 
mums išaugti sąmoningais liėtu- 
viais. Moderatorium buvo Arvy
das Barzdukas, o pokalbio daly
viais Gintaras Aukštuolis, Živilė 
Bilaišytė, Gaida Visockytė, baigę 
Chicagos Aukšt. lit. mokyklą ir 
dabar studijuoją Ped. lit. institu
te, ir Rūta Ruzgaitė, jauna mo
kytoja iš New Yorko.

A. Barzdukas, lyg būdamas su 
jais privačiame pasikalbėjime, 
statė jiems klausimus, o simpo
ziumo dalyviai atsakinėjo.

Pirmasis klausimas — ką jie 
laiko sąmoningu lietuviu. Atsa
kė — kas apsisprendęs būti lietu
viu, nesigėdina lietuvio vardo, 
kuriam lietuvių kalba sava.

Antras klausimas: kas labiau
siai padėjo apsipręsti. Atsakė, kad 
tėveliai daugiausia, paskui drau
gai, mokytojai, nuolatinis na
muose lietuvių k. vartojimas.

Trečias klausimas: Ar tėvų 
vertimas negali atgrasinti nuo 
lietuvybės? Atsakė, kad tėvai su-1 
darė sąlygas kalbėti lietuviškai ir 
tą kalbą pamilti. Kitam (ar ki
tai) ilgai truko, kol pamilo lie
tuviškumą.

Toliau buvo klausta, ar geriau 
atlikti, sakysim, išpažintį lietu
viškai ar angliškai, ar norėtų pa
matyti Lietuvą? Į pirmąjį klausi 
mą nebuvo aiškaus atsakymo, 
beveik vistiek, į antrąjį — norėtų.

Į klausimą, ar kas trukdė būti 
sąmoningu lietuviu, trys atsakė, 
kad niekas netrukdė, vienas — at
stumas, nes gyvena toliau nuo 
didesnės lietuvių kolonijos. Dėl 
drabužių ir barzdų atsakė, kad 
paviršius nieko bendro neturi su 
lietuvybe —ar jis su barzda, ar 
ji su trumpa suknele.

Į klausimą, ar išlikimas sąmo
ningu lietuviu duoda jiems kokią 
nors konkrečią naudą ar asme
ninį pasitenkinimą, atsakė tei
giamai. Visi jautėsi esą lietuviš
kumu turtingesni už kitus, o vie
na pasakė: “Lietuviškumas yra 
toks turtas kurio negali nusipirk
ti ar įkainuoti”.

Po paskaitos buvo gyvos disku
sijos, iškėlusios dar vieną kitą ak
tualų klausimą.

Antroji popiečio paskaita J. 
Dambriūno “Didžiųjų raidžių 
vartojimas”, kurioje prelegentas 
nurodė, kur panašiai ir kur skir
tingai didž. raidės rašomos lie
tuvių ir anglų k.

Kaį kurios lėktuvų kompanijos jau “plahubja’' keliones į mėnulį. Pa
gal vieną projektą, taip turėtų atrodyti keleivių į mėnulį patarnautoja.

A. P. BAGDONAS

Lietuvių Fronto bičiulių sto
vykla Dainavoje, Spyglio eže
ro pakrantėje, šįmet susilau
kė palankaus vasariško oro ir 
taip pat daugelio bičiulių dėme
sio. Be įprastinės maudymosi ir 
kitos kasdienių reikalų progra
mos, stovyklautojai gali pasi
džiaugti ir puikiomis aukšto ly
gio paskaitomis labai aktualio
mis temomis.

Antradienio vakarą turėjome 
progos išgirsti prof. dr. R. Šil- 
bajorio, svečio, paskaitos — Lie 
tuva šiandien poezijos akimis. 
Paskaitininką pristatė dr. A. 
Klimas, iškeldamas prelegento 
mokslinį pasiruošimą slavistiko 
je ir jo aktyvų reiškimąsi lietu
viškame gyvenime. Prelegentas 
pats buvo sutikęs nemažą skai
čių studentų lietuvių ir taip pat 
seka. pavergtos Lietuvos poezi
ją. Jis stengėsi pateikti Lietu
vos gyvenimo vaizdą, kaip jis 
atsispindi nūdienėj poezijoj. Kai 
kalbame apie Lietuvos vaizdą 
poezijoje, tai mes. kuriame Lie
tuvą pagal Maironį, Brazdžionį, 
Aistį ir kitus Dabartinės Lie
tuvos tikrovės vaizdas labai ski
riasi nuo tų poezijoj pateiktų 
vaizdų. Dabartinės Lietuvos 
vaizdas visai kitoks, nes ir pa
dėtis kitokia. Stalino laikais Lie 
tuvos vaizdas tuolaikinėje poe- 
ziioje buvo gana optimistinis, 
piešiamas žengimas į naują švie 
sų gyvenimą su naujomis sta
tybomis, kuriamomis mokyklo
mis ir t. t. Tai buvo propagan
dinė Lietuva. Tikrovėje buvo 
kitokia Lietuva su nekaltų žmo 
nių žudymais, trėmimais, parti
zanų niekinimais, religijos per
sekiojimais. Tas optimistinis 
Lietuvos vaizdas poezijoj nebe- 
išliko. Jis pradėjo keistis nuo 
maždaug 1959 m. Pradėtas kur
ti jau kitoks Lietuvos vaizdas 
— arčiau tikrovės ir teisybėš. 
Minėtini yra keli autoriai. Įdo
mi yra Janina Degutytė, kuri, 
rašydama apie Lietuvą, užsime
na apie tokius dalykus, kurių 
anksčiau nebuvo galima minėti. 
Lietuvą vaizduoja kaip baltą 
vieškelį ar baltą drobulę, pra
žydusią kraujo tulpėmis. Jau
čiamas noras įsijausti į senąją 
Lietuvos praeitį. Duoda naujoj 
šviesoj Vilniaus vaizdus be to

propagandinio partijos balasto.
Judita Vaičiūnaitė piešia 

priešistorinės Lietuvos vaizdus, 
akmenis su žalčio galvomis ran
damus tik muziejuose, atkuria 
tą gyvenimą, kurio tūkstančiai 
metų, kaip nebėra.

Religinį persekiojimą atspin
di savo eilėraščiais Alfonsas Mai 
donis. Jaučiama, tam tikra ofi
ciali komunistinė linija, kuria
me religija tik atgyventas rei
kalas. Panašios linijos laikosi 
ir Baltakis. Įdomi yra Albino 
Bernoto poetinė evoliucija. Jo 
1960 m. rinkinys yra visai rau
donas, ne daugiau kaip suri
muota propaganda. O jau 1968 
metų rinkiny daug kas rašoma 
perkelta prasme, ir tai būtų jau 
tikros poezijos sublykčiojimai.

Juozas Macevičius yra vienas 
iš idealistų komunistų, gal net 
stribų, kuris gali būti pavadin
tas “Tiesos.” fanatiku. Dabar 
savo poezijoj jaučiasi apsivylęs, 
paklydęs dykumose, kur vietoj 
oazės, tik sausas negyvas smė
lis.

Dar minėtini Just. Marcinkevi 
čius ir Tatjana Rostovaitė. Skai 
tant tą visą poeziją darosi grau
du ir sunku, bet kartu ir džiugu, 
kad. dar rašoma lietuviškai ir 
net patriotiškai.

Po paskaitos vyko gana gy
vos diskusijos, kuriose dalyvavo 
Kučėnienė, I. Damušytė, St. 
Barzdukas, Al. Baronas, dr. R. 
©omkaitė, dr. J. Girnius. Po

diskusijiĮ išryškėjo, kad po Kuz- 
necovo pabėgimo į Vakarus li
nija vėl griežtėja, stalininiai 
varžtai vėl ims spausti rašyto
jus. Žinoma, nebus aplenkti nė 
lietuviai poetai. Bet kas parašy
ta šiuo metu, išliks ilgesniam 
laikui.

Kiekvienam būtų pravartu, o 
gyvenusiems Seinų ar Vilkaviš
kio apylinkėse net labai įdomu, 
paskaityti ką tik išleistą knyge
lę

PRIE VIEŠPATIES 
DAIGYNO

Prel. dr. F. BARTKUS

Tai nedidelis, 93 psl. leidinėlis, 
kuriame autorius išsamiai nupa
sakoja lietuviškosios Seinų ku
nigų seminarijos likimą, o vė-' 
liau ir Vilkaviškio seminarijos 
įsteigimą ir gyvavimą.

Lengvu pasakotojo žodžiu jis 
prisimena profesorius, kunigus, 
klierikus ir kitus asmenis, kurių 
gyvenimas vienu ar kitu būdu. 
buvo susipynęs su tų nepriklau-i 
somos Lietuvos atsistatyme taip 
svarbių mokslo įstaigų likimu.

Nenukrypdamas nuo temos 
autorius supažindina skaitytojus 
ir su to laikotarpio dvasia bei is
torine raida, patiekdamas gal 
daugelio jau užmirštų, tautinė
je sąmonėje atbundančios tautos 
gyvenimo faktų.

Knyga gaunama Drauge. Jos 
kaina 1.00 dol. Illinois gyven
tojai prašomi prie knygos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

■fa
Tėviškes laukų mielam kaimynui ir prieteliui 

A. + A.
DR. ADOMUI LASKAUSKUI mirus, 

sūnui KĘSTUČIUI, jo šeimai, seserims, broliui ir gi
minėms Amerikoje ir Lietuvoje, reiškiame mūsų nuo- 

"uą užuojautą.
Nuliūdę anykštėnai — Aleksandra šlenienė ir 

Sūnūs; Ida ir Balys Karazijai

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. rugpiūčio 28 d.
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A. -Į- A.
EMILIJAI PETRAUSKAITEI 

mirus, SOFIJA GRAUŽINIENĘ, JULIJĄ JANONIENĘ. DA
NUTĘ KARUŽIENĘ, GYTĮ KRIKŠČIŪNĄ, VYTAUTĄ ir 
GEDIMINĄ JATULIUS bei jų šeimas ir visus artimuo
sius giliai užjaučiame.

Maryte ir Juozas žygai

A. + A. TEKLE BRUKNIS
PUTRAMENTAITfi

Gyveno 3239 Soutn Emerald Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė rugpiūčio mėn. 26 d., 1969 m., 12 vai. dieną.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Mažeikių apskrities, Akmenės 

parapijos. Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime ,2 sūnūs: Bruno, marti Anne, 

ir Stanley, marti Ada, 8 anūkai: Willia.m, Barbara Ann, Bar
bara Cortino su vyru Sam, Susan Prahl su vyru Spencer, Mary I 
Ann, Patricia, Joseph ir Josephine, ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Velionė buvo motina mirusio . sūnaus Alfonse ir dukters 
Elviros,

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioj, 3307 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks penktad., rugp. 29 d. iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta- 
enugf dalyvauti šiose’ laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips, Tel. 927-3401.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAi HOME

trys moderniškos koplyčios 
2533 West Tlst Street Tel. 476 2345
1410 So. 50fh Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KUZNEOOVO SKUNDAS

Laisvę pasirinkęs ir Didžiojoj 
Britanijoj apsigyvenęs, ukrai-1 
nietis rašytojas Anatolis Kuzne- 
covas parašė Prancūzijos teisin
gumo ministrui atvirą iaišką, 
prašydamas, kad būtų pravestas 
naujas teismo procesas, siekiant 
panaikinti Prancūzijos teismo 
sprendimą, kuriuo prieš ketve- 
ris įmetus Ibuvo nubausti Kuzne- 
covo romano “Legendos tęsi
nys” prancūziškos laidos leidė
jas Bmanuel Witte ir vertėjas 
kunigas Challeil. Prieš ketveris 
metus Kuznecovas iš Maskvos 
buvo iškėlęs bylą savo romano 
leidėjui ir vertėjui, apkaltinda
mas juos dėl tariamai netikslaus 
jo idėjų perdavimo. Dabar Kuz
necovas Prancūzijos teisingumo 
ministrui rašytame atvirame 
laiške tvirtina, kad jo romano 

, “Legendos tęsinys” idėjos pran
cūziškoje laidoje nebuvo iš
kreiptos, ir kad, bylą iškėlęs 
vien tik sovietų valdžios verčia
mas.

i

A. f A.
DR. ADOMUI LASKAUSKUI

mirus, jo seserį MARIJA PALIOKIENĘ ir jos šeimą, 
į.8 ję^TUTĮ ir jo šeimą ir kitus gimines, nuo
širdžiai užjaučiame ir meldžiamės už mirusiojo sielą.

Emilija ir Balys Paliokai 
Onutė ir Vladas Karpuškos

A. -j- A.
DR. ADOMUI LASKAUSKUI

mirus,
sūnų KĘSTUTĮ ir gimines giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Trečiokų šeima

A. -Į- A.
Karolinai Slabšytei - Arlauskienei 

Lenkijoje mirus, jos seserį 0N£ BALTUŠKIENĘ, bro
lį IGNĄ SLABŠĮ, sesers dukrą STASĘ GRABAUSKIENĘ 
sų šeima ir kitus gimines šioje liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Antanina ir Albinas Repšiai

PIRKTE DABAR TIESIOG NUO 
M R . NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

P**drinkimas Visame Mieste.
Telef — CEdarcrest 3-6335

* enas blokas nuo kapinių.

ZEIKAsEVANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH IVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
’ Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

ŽUVIS IR ČESNAKAS
Vienas meškeriotojas teigia, 

kad užsidėjus ant meškerės slie 
ką, ar kitą kokią kirmėlaitę, ir 
dar pridėjus česnako, žuvelės 
nepaprastai puolančios ant meš 
ikerės, lyg tarytum česnakas bū
tų joms kokie kvepalai. Aš nesu 
meškeriotojas, negaliu patyri
nėti, nes nemeškeriotojas, bet 
žuvelės turi ir gali mums pasa
kyti, ar česnakas yra joms kve 
palai. Aš patariu ^kitiems, žve
jotajame .patyrinėti ii’ sužinoti 
daugiau apie Česnako ypatybes.

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijoj, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 

lllllllllllllllllfIIHIIIIIIIIII1I||||!|||||||||||||

GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY IfTLLS GfcMNYČIA 
2443 W. HSrd Street, Cliicufio, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — 1*R 8-0834

SKBLBKTMS “DRAUGE”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LACKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tet REpublic 7-1213
2314 W. 23rd Place TeL Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. TeL YArds 7-1138-1189PETRAS BIELIŪNAS

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th AvBh Cicero, Dl. Tel. OL 2-1003
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DRAUGAS, Ketvirtadienis, 1969 m. rugpiūčio 28 d.

X Poetas Vladas šlaitas sa
vo paskutiniame laiške L. Venc 
kui praneša, kad visi jo kelionės 
dd-cumentai paruošti ir kad 
O’Hare aerodrome jis bus spa
lio 8 d. (Kaip žinome, VI. šlai
tas yra vienas iš D. Britanijoje 
gyvenančių lietuvių rašytojų, 
pakviestas Chicagos Anglijos 
lietuvių klulbo į jų rengiamą li
teratūros vakarą, kuris įvyks 
Jaunimo centre lapkričio 11 d. 
VI. Šlaitas apsistos pas J. ir V. 
Venckus, 7225 ISo. Troy.

X Pedagoginiame lituanisti
kos institute mokslas pradeda
mas rugsėjo 13, šeštadienį, 9 
vai. ryto. šį semestrą dėstomi 
šie kursai: rašyba bei skyryba 
(D. Velička), lietuvių kalbos 
istorija (K. A. Girvilas), lite
ratūros dėstymo metodika ir 
mokyklinė praktika (A. Dundu
lis, N. Jankutė - Užubalienė), 
Lietuvos istorijos problemos 
(V. Liulevičius), realizmas, sim 
holizmas, impresionizmas ir jų 
atgarsiai lietuvių literatūroje 
(D. Velička).

X Kristijono Donelaičio že
mesnioji ir aukštesnioji lituanis 
tinės mokyklos 1969-70 mokslo 
metus pradeda š. m. rugsėjo 6 
d. mokinių registracija Francis
M. MoKay mokyklos patalpose, 
6901 ISJo. Fairfield Avė. nuo 9 
vai. iki 1 vai. po pietų. Smul
kesnės informacijos bus pa
skelbtos kitą savaitę.

X Adolfas Banionis, 6535 S. 
Oalklley, puikaus lietuviuko or
kestro vedėjas, vakarais drauge 
su savo šauniais orkestrantais 
intensyviai repetuoja įvairius 
muzikinius dalykus, Ikad galėtų 
tinkamai linksminti svečius 
“Draugo” gegužinėje (piknike) 
ateinantį sekmadienį, Bučo so
dyboje.

X Julija Bičiūnienė jos laiko
mą Healthy Food Lithuanian 
restoraną 3236 I9o. Halsted Str. 
(ne 3236 Lituanica Avė, kaip 
buvo per klaidą pranešta), gra
žiai dekoravo lietuviškais moty
vais.

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

(sk.) ALT.
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.

(sk.)

x Vyčių choro repeticijos
Chicagoje prasidės rugsėjo 8 
dieną, cmoristai pialsoimi atsi
vesti naujų narių. Tą vakarą 
bus paminėta rugsėjo 8-tos šven 
te. Choro repeticijos vyks pir
madienių vakarais. Vyčių salėje, 
2453 West 47 St., ir visuomet 
prasidės 8-tą valandą.

! X Akademikai skautai ruošia 
J si priimti svečius Rako stovykla 
vietė|je, Custer, Mich. Darbo die 

{nos savaitgalį ir rengia ypatin
gai įdomią programą vakare.

X Leokadija ir Juozas Žvy- 
niai bei dukrelė Vida sugrįžo ilš 
Floridos ten praleidę atostogas. 
Oras buvęs gražus iir turėjo 
daug malonumo Atlante pasi
maudyti ibei aplankyti gražias 
apylinkes, žvyniai yra Chicagos 
Lietuvių operos mecenatai ir 
rėmėjai. Tenka pasidžiaugti, 
kad 1970 metų sezonui Žvyniai 
vieni iš pirmųjų vėl yra paža
dėję remti Lietuvišką operą.

X Dr. Ant. Klimo suredaguo
tas Lituanus numeris pasirodys 
tuoj po Darbo dienos šventės. 
1969 metų Lituanus Fomdaciją 
sudaro: A. Astašaitis, A. Augai 
tis, J. Bagdonas, P. Jakubaus
kas, dr. Ant. Klimas, J. Kučė- 
nas, M. Skirgaudaitė, J. šoliū- 

i nas, R. Vedegys, dr. P. V. Vy
gantas; pirmininkas Vyt. Kas- 

, niūnas, jr.
x Amalija ir Mykolas Jagu- 

čiai atostogavo Cape Cod, Mass. 
Grįždami aplankė pranciškonus 
Kennebunkporte, Maine. Be to, 
apvažinėjo gražias, vietoves Nevv 
Hampshire ir Vermonto valsti
jose. Buvo sustoję ir S'lyvinų 
vasarvietėje prie gražaus 'Geor
ge Lake, Nevv Yorko valstijoje. 
Jagučiai atostogomis ir kelione 
labai patenkinti.

X Neskaitykite gerų knygų 
— skaitykite geriausias! — Pa
sakė vienas išminčius. Daugybė 
geriausių lietuviškų knygų yra 
“Draugo” administracijoje. Pa
reikalavusiems katalogas siun
čiamas paštu nemokamai. Netu
rintieji galimybės atvykti į 
“Draugą“, taip pat neturi nu
siminti : ateinantį sekmadienį 
geriausių lietuviškų knygij bus 
galima gauti ir “Dr augo” gegu
žinės (pikniko) metu. Suintere
suotus knygomis aprūpinti mū
sų pakviestas sutiko K. Rožans- 
kas.

X Romas Misiūnas, Yale uni
versiteto daktarautas, keliavęs 
ir mokęsis Europoje, Lietuvoje 
ir ISlovietų Sąjungoje, iSantaros- 
Šviesos suvažiavime kalbės apie 
paskutinę politinę, kultūrinę ir 
socialinę padėtį rytų Europoje. 
Suvažiavimas įvyks rugsėjo 3- 
7 d. TaJbor Farmoje, Sodus, Mi- 
čhigan. Visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti. (pr.)

X Ieškoma moteris prižiūrėti 
2-jų metų mergytę, du ar tris 
kartus savaitėj. 'Skambint 275- 
6606. (sk).

X NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniai j įmokėjimais ir prieina 
niais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road Telefonas 
VI 7-7747 lak t

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.)

Elena Varnienė, viešnia iš Adelaidės, Australijos, su ją atlydėjusiu 
čikagiškiu P. Juodka.

CHICAGOJE IR APYLINKES!:
VIEŠNIA Lš AUSTRALUOS
Rugpiūčio 26 d. Draugo re

dakciją aplankė viešnia iš Ade
laidės Australijos, Elena Varnie
nė, lydima P. Juodkos. Viešnia 
šiame kontinente vieši jau tris 
mėnesius, atvykusi kartu su 
savo motina Darija Tamašaus
kiene ir Marija Daugaliene, p. 
Jotkienės seserimi. Ji aplankė 
savo dvi seseris, gyvenančias 
Montrealy, Kanadoje, ir vieną 
seserį Philadelphijoje, lankėsi 
Washingtonė ir New Yorke, o 
pastaruoju metu buvojo Chica
goje. Rugpiūčio 27 d. jos vi
sos trys lėktuvu išskrido į San 
Francisco, Calif., o iš ten per 
Havajus grįš atgal į Australiją, 
kur yra Ūkusios jų šeimos.

E. Varnienė yra buvusi Ade
laidės lietuvių savaitgalio mo
kyklos vedėja, bet, žuvus prieš 
penkerius metus jos sūneliui, iš 
tų pareigų pasitraukė. Dabar ji 
tik padeda mokyklai paruošti 
įvairius parengimus, moko tau
tinių šokių, vaidinimų, globoja 
jaunesniuosius ateitininkus, dar 
buojasi katalikių moterų orga
nizacijose. Be to, dar anksčiau, 
per savo sūnų susipažinusi su 
australiečių mokytoja sesele do
mininkone, pradėjo mokyti tau 
tanius šokius vietos mokyklose, 
nes austrailiečhii, neturėdami 
savų ypatingų tautinių Išraikau, 
panoro įsivesti kitų tautų šo
kius. E. Varnienė seselių domi- 
ninkonių šimto metų veiklos 
Australijoje sukakties proga 
mergaičių aukšt. mokylkloje pa 
ruošė montažą tautinių šokių, 
kuriuos pavadino “O, Ramunė
le, pasakyk” ir išmokė net aus
tralietes mergaites dainuoti lie
tuviškai. Vietiniai buvo paten
kinti tiek lietuviškais šokiais, 
tiek lietuviškomis dainomis.

Viešnia papasakojo apie Ade 
laidės ir, bendrai, apie Austra
lijos lietuvių veiklą, kuri pagal

X Patikslinama straipsnio 
apie A. a. Vincą Tiknį, atspaus
dinto, mūsų dienraščio rugp. 19 
d. laidoje, pabaiga: “Liko naš
lė Paulina Lukšytė (buv. Jaku
bauskienė) Tiknienė.

X Dienraščiui parama kas
dien reikalinga. Tai žinodami 
skaitytojai jį remia. Atnaujin
dami prenumeratą aukų prisiun
tė: 3 dol. _  Br. Macianskas;
po 2 dol. — J. Sfcapulionis, L. 
Balčiūnas; 1 dol. — Ch. Glioze- 
ris. Visiems nuoširdžiai dėko
jame.

skaičių pasireiškia gražiu dar
bu, solidarumu ir dažnomis su
eigomis. Adelaidėje labai gerai 
darbuojsi kun. A. Kazlauskas, 
MIC, rašytojas Pulgis Andriu
šis, gražiai lietuvius reprezen
tuoja sol. Genė Vasiliauskienė 
ir ikt.

E. Varnienė su vyru Kęstu
čiu augina sūnų Liną, 14 m., ir 
dukrą Ramunę, 10 m., bet abu 
turi laiko dalyvauti ir lietuviš
koje veikloje. Dėlto ji ir šiame 
krašte laibiausiai domėjosi lietu 
visiką, veikla.

M. Daugalienė taip pat yra 
ilgametė lituanistinės mokyklos 
mokytoja. — Ps.

ALRKS POSĖDIS

Rugp. 24 d. Vyčių salėje bu
vo sušauktas ALRKS-gos Chi
cagos apstoities valdybos posė
dis, kuriame aptarti buv. 69-rajo 
seimo reikalai ir pasidalinta į- 
spūdžiads. Ta pačia proga buvo 
susirūpinta busimuoju 65-tuoju 
seimu, kuris įvyks 1972 m. Chi
cagoje. Norima: a) kad seimas 
būtų skaitlingas kuopą atsto
vais, b) kad būtų parengta sei
mui telkia darbotvarkė, kuri 
apimtų jautriausius ISlusivieni- 
jimą liečiančius klausimus, c) 
kad jis įneštų šviežios — nau
jos dvasios, kuri atitiktų mūsų 
tautos gyvenamąjį momentą.

Projektuojame suruošti Chi
cagos apskr. kuopų narių ir 
prijaučiančių susiartinimo vaka 
rienę, l'.curios praktikuojamos 
jau kelinti metai.

Rugsėjo mėn. pabaigoje nu
matoma sukviesti Chicagos 
apskr. kuopų atstovų susirinki
mą aukščiau paminėtiems klau 
simams įgyvendinti. Susirinki
mo data ir vieta bus paskelbta 
spaudoje. St. J.

Iš Vak. Berlyno atvykęs ir Chicagoje viešėdamas Mykolas Žilinskas 
lankė lietuvių įstaigas. Cia matome jį (k.) drauge su jį atlydėjusiu 
Stasiu Jokubausku Balzeko kultūros muziejuje.

/ Š A R T Z / R TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Atlanto rajono skautų ir
skaučių stovykla “Trakai“, įsa
kmus! prie gražaus ežerėlio 
Spencer, Mass., nuoširdžiai svei
kina lietuviškąją visuomenę šio 
savo gražaus sulėkime proga ir 
dėkoja savo brangiems tėve
liams ir visiems mūsų draugams, 
kurių pastangų ir aukų dėka 

, mes turime progos pasidžiaug- 
į ti gražiąja gamta, palbendrauti 
su savo vienaamžiais ir pasiruoš 
ti ateičiai geriau ir sėkmingiau 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Ar
timui. (Pasirašė v. s. P. Molis, 
Trakų stovyklos viršininkas ir 
ps. D. Marcinkevičiūtė — selkr.)

_  Albinas ir Gražina Reške-
vičiai, Gmalhos, Nebr. lietuvių 
kolonijos aktyvūs visuomeninin-

Jaunavedžiai Raminta (Rudaitytė) ir inž. dr. Alg. Marchertai 
Nuotr. A. Plėnio

PASIGĖRĖTINAS LIETUVIŠKAS 
ŽIDINYS

Neseniai Chicagoje įvyko pui
kios vestuvės, sujungusios jau
nus Lietuvos ir lietuvių žiedus. 
Žavi jaunoji, kaulų speeijalisto 
dr. Zigmo Rudaičio duktė, nese
niai atvykusi iš Lietuvos Ra
minta Rudaitytė. Raminta savo 
švelniu lietuvišku būdu puikiai 
priprato prie išeivijos gyvenimo, 
čia baigė mokslus, tapo gailes-

kai, jų sūnus Rimas ir Audrius, 
duktė Gailutė, ir giminaitė Rita 
Kovaitė šios vasaros atostogas 
praleido Amerikos rytuose ir 
Kanadoje. Aplankė Chicagą, 
Union Pier, Niagaros krioklį. 
Torontą ir Montrealį. Grįžtant 
aplankė s'kaučių vyriausios skau 
tinimlkės pavaduotoją Kunigun
dą Kodatienę ir jos vyrą Kęs
tutį, “Nidos” vasarvietės savi
ninkus, esančios prie Lobdell 
ežero, netoli Linden, Mich. Rug- 

1 piūčio 3 d. iš kelionės grįžo į 
Omahą ir papasakojo apie patir 
tus puikiausius įspūdžius.

ITALIJOJE
— Naujas laisvosios Eltos 

biuletenis italų kalba išsiuntinė
tas italų spaudai .radijams ir 
politiniam, kultūriniam bei reli

tingąja seserimi, o drauge liko 
tėvynės meilės, lietuviškų papro 
čių bei grynos kalbos apaštale. 
Jaunasis jaiu išeivijoje subren
dęs ir mokęsis, Lietuvos nebe
atsimenąs, bet ją karštai my
lįs, — tai inžinerijos daktaras 
Algirdas Marchertas. Po gra
žių vedybinių apeigų šv. Pane
lės Gimimo parapijos bažnyčioje 
ir po jaukių vaišių Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje jaunieji išvy
ko povestuvinei kelionei į Ba
hamų salas. Vos grįžę, leidosi 
ilgesmėn kelionėn į vakarų Eu
ropos valstybes. Šiomis dieno
mis grįžta į Chicago, 'kur abie
jų laukia darbai: jaunoji dirlbs 
ligonių rehabi'litacijoje, gi dr. 
A. Marchertas tęs savo svar
bias pareigas atominės energi
jos srityje, valdinėse Argonne 
laboratorijose.

Linkime jauniesiems daug lai
mės ir tikime, kad tas grynai 
lietuviškas židinys padės išlai
kyti mūsų kalbą ir papročius ir 
ateinančiose kartose.

giniam gyvenimui vadovaujan
tiems asmenims. Religinių žinių 
skyriuje laisvoji Elta mformuo 
ja italų visuomenę apie tikinčių
jų persekiojimus Lietuvoje ir * 
apie lietuvių religinę veiklą lais 
va jame pasaulyje. Pranešime iš 
Hamburgo Laisvoji Elta prane
ša apie protestantų bei reforma 
tų bendruomenių Lietuvoje pa
dėt]. Iš 108 prieš karą Lietuvo
je veikusių protestantų parapi
jų 'bei filijų — rašo laisvosios 
Eltos korespondentas iš Ham- * 
burgo — Šiandien yra bepalikę 
tiktai 27-nios.

— Lietuvos katalikų kunigų
kančias Italų spaudai primena 
laisvosios Eltos biuletenis, pra
nešdamas apie Panevėžio vysku 
pijoe kunigo Bubo mirtį, kuris 
rizikuodamas savo gyvybe, karo 
metu išgelbėjo daug žydų nuo 
sunaikinimo. Atėjus bolševi- > 
kams, jis pats buvo ištremtas 
į įSibdrą ir po eilės metų grįžo 
su palaužta sveikata.

— Laisvosios Eitos ikorespon 
dentas iš Londono pateikia pra 
nešimą apie laisvojo pasaulio uk 
raiiliečiu žygius Jungtinių Tau
tų Organizacijoje, siekiant su
stabdyti Bažnyčios ir tikinčiųjų 
persekiojimus Ukrainoje. Ukrai 
nietis prof. Holuikowicz yra su
rinkęs plačią dokumentaciją 
apie arkivyskupo Velykovskio 
nužudymą Ukrainoje. Arkivysk. 
Velykovskis buvęs nužudytas, 
tardymų metu naudojant nežmo^ 
nškas tortūras. Dokumentaci
ja apie arkivysk. Velikovskio 
nužudymą bus įteikta Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komitetui.

CHICAGOS ŽINIOS
LAIMĖJO LENKTYNES

Cftiicagiškis Herman Kron De* 
troite laimėjo 50 mylių dviračių 
lenktynes, tą kelią nuvažiuoda
mas per 1 valandą 46 minutes. 
Antna vieta teko irgi chicagiš- 
kiui Tom Garrity. Iš 58 pradė
jusių lenktynes, baigė tiktai 32.

GARAŽAIS SUDEGĖ
Gaisras sunaikino McDonald 

kompanijos garažą, 1440 W. 
59 st. Nuostolių padaryta apie* 
$250,000. Sužeistųjų nebuvo.
NUTRAUKIA SUSISIEKIMĄ

Erie Lackavvanna geležinke
lis prašo Tarpvalstybinės pre
kybos komisijos (ICC) leidimo 
nutraukti dviejų keleivinių trau
kinių kursavimą tarp Ohicagos 
ir Hoboken, N. J. Šiais metais 
kompanija iš tų traukinių turės 
$1,291,500 deficito.

DAUG NAUDOJOSI TILTU
Sekmadienį, rugp. 17 d., 46,- 

679 automašinos pravažiavo 
ISIkyway tiltą jungiantį Chicagą 
su Indianos greitkeliu.

KULKOSVYDŽIAI EŽERE
Ugniagesių narai tikrina Mi- 

chigano ežero dugną prie Shedd 
akvarijumo, kur nardydami jau 
nuoliai rado 17-ka kulkosvydžių 
ir automatinių šautuvų.

DVIRAČIŲ MARATONAS
Aštuoni Hodgkins priemiesty

je gyveną berniukai užbaigė 16 
dienų dviračių maratoną, be su
stojimo, bet pasikeisdami, su
korę daugiau 4,000 mylių. Ber
niukų tarpe buvo ir Ričardas 
Rockaitis, 6027 Lenzie st.

VISUS 
MALONIAI KVIE
ČIAME ATVYKTI 

| PIKNIKĄ

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

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

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

SAVO
DALYVAVIMU

PAREMSITE
DRAUGĄ


