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Valymai Čekoslovaki
joje - galimi

Laukiama platesnio maste 
valymų

LONDONAS. — Maskvinės 
krypties komunistai vis labiau 
kaltina A. Dubčeką, J. Smrkovs 
kj ir siekia juos patraukti at
sakomybėn. Tuo atveju, abu 
politik, 1 netektų ns tik savo 
pareig H gi Dubčekas būtų iš
stumtas iš partijos prezidiumo.

Krašte laukiama valymų — 
jais būtų įrodyta, kad Dubče
kas ir kiti “sabotavo” komu
nizmą, kad buvęs rengiamas 
perversmas ir būtų pateisinta 
sovietų įvykdyta invazija bei 
okupacija.

Husakui Lenino ordinas

MASKVA. — Čia trečiadie
nį paskelbta; Prahos režimo va
dui dr. G. Husakui paskirtas 
Lenino ordinas. Jis numatytas 
42 čekams už jų “heroizmą na
cių priespaudos metu”.

Praha prieš Vakarus, 
jų spaudą

PRAHA. — Režimas protes
tuoja, pažymėjęs, kad JAV, V. 
Vokietijos, Austrijos ir kt. kraš 
tų spauda, radijai neigiamai 
vertinę įvykius, puolę krašto 
vadus. Be to, teigiama, kad Va
karai su savo įtaka siekę veikti 
Čekoslovakijos gyventojus.

UThanto pastangos
taikos kryptimi

Tačiau nesitikima pasieksiant 
sutarimo

NEW YORK. — Kitą mėne
sį New Yorke susirenkant J. 
Tautų visumos susirinkimui, 
gen. sekretorius U Thant numa
to pietums pasikviesti keturiu 
didžiųjų valstybių, — JAV, D 
Britanijos, Prancūzijos ir Sovie
tų Sąjungos, užsienio reikalų 
ministerius. U Thant, spėjama, 
norėtų, kad atstovai susirūpin
tų padėtimi Artimuosiuose Ry
tuose ir kitais opiais klausimais.

Tokiam susirūpinimui skiria
ma reikšmės, tačiau netikima,

Arabų "Šventasis
Neaišku, kaip tas karas 

atrodytų
BEIRUT, Libanas. — Nors 

arabai sutaria, jog reikia prieš 
Izraelį skelbti šventąjį karą — 
Jihad, tačiau atsiranda sunku
mų dėl strateginių ėjimų. Yra 
ir nuomonių skirtingumai.

Egiptas — Jungtinė Arabų 
respublika pasisako už žibalo 
sustabdymą JAV-bėms, tuo tar 
pu Tunisas norėtų J. Tautų įsi
kišimo, kai... Izraelis, J. Tau
toms priėmus 14 nepalankių re
zoliucijų, su jomis visiškai ne
siskaitė. Jordanas su Libanu 
norėtų kuogreičiau sukviesti 
“viršūnių” pasitarimą — jis tu
rėtų aptarti būsimą strategiją.

Kaire posėdžiavo Arabų Lygos 14 arabų kraštų atstovai — jie svarstė atkirčio priemones Izraelio at
žvilgiu. Jis tebekaltinamas, padegus arabams svarbios reikšmės turinčią EI Aksa šventovę Jeruzalėje

JONAS RUGIENIUS 
19235 BEAVERLAND ST.
DETROIT. MICH. 49219 __
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TRUMPAI
Kokie “slaptojo plano” 

tikslai?
Komunistų planas — skaidyti 

vakariečius?
BONNA. — Karinis JAV pla

nas, paslaptingu būdu patekęs 
vokiečių žurnalui “Dei Stern” ( 
ir kai kurių laikraščių Italijoje, 
Anglijoje ir JAV redakcijoms, 
kelia dėmesį. Plane nurodoma, 
kuriuo būdu, karui įvykus Eu
ropoje, sovietų užnugary būtų 
vykdomi subversijos, sabotažo 
veiksmai ir teigiama kad būtų 
panaudoti ir cheminiai, bakte
riologiniai ginklai.

“N. Y. Times” atstovai Bon
noje, tą dokumentą tyrinėję, 
paskelbė, kad jis — nebeaktu
alus ir buvęs paruoštas prieš 
kelerius metus.

Kariniai JAV sluoksniai Vo-! 
kietojoje šiuo metu nepaneigia 
to plano, nei teigia jį esant tik
ru. Esama nuomonės, kad jį 
paskleidė komunistai, siekda
mi pažeisti vakariečių moralę 
bei keiti nesutarimus tarp Bon
nos ir Washingtono.

JAV-se tą planą gavęs kraš- 
tutiniųjų žurnalas “Ramparts” 
ir jį numato paskelbti š. m. 
spalio m. laidoje.

• Formozoje lankėsi du JAV 
senatoriai ir 10 Atst. Rūmų na
rių. Šiandien iš Tokio jie grįžta 
: JAV.

kad politikams pavyktų pačiais 
svarbiaisiais klausimais pasiek
ti sutarimo.

karas", bet koks?
Izraelis puola Egipto karių 

būstinę
TEL AVTV. — Izraelio lėktu

vas, Kairo žiniomis, puolęs E- 
gipto kariuomenės sritinę būs
tinę Manųabad, 200 mylių į pie
tus nuo Kairo. Lėktuvas buvęs 
atremtas.

Izraelio žiniomis, puolime da
lyvavę “junginiai’’ ir jie panau
doję stiprius ginklus. Tai buvęs 
atkirtis Egiptui, už šio puolimus 
išilgai Suezo kanalo.

• Vengrijos J. Kadaras, 24 
dienas viešėjęs Sovietų Sąjun
goje, grįžo į Budapeštą. Jis bu
vo ir Lietuvoje, lankėsi ir Bal
tijos pajūry.
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Rusai pirmieji pultų Kiniją...
Žinios apie tariamą sovietų planą pirmiesiems smogti į Kinijos atominius įrengimus, 
kelia rūpestį VVashingtone — Gal ir gandai, tačiau šiuo metu daugiau galimybių ka
rui kilti — Svarstoma galima Sovietų taktika — Pati Maskva vykdo smarkią, prieš 
Kiniją nukreiptą, kaltinimų, neapykantos propagandą — Įspėja: kinai ruošia karą 
ir jis apimtų visus pasaulio kontinentus

Gandai apie sovietų planą kelia 
JAV rūpestį

VVASHINGTON. — JAV sos
tinėje pask'idus dviems žvalgy
bos pranešimams apie galimą 
sovietų - kom. Kinijos karą, a- 
pie tai, kad rusai pirmieji smog
tų į kinų atominių įrengimų ži
dinius Sinkiango provincijoje, 
tai sukėlė rūpestį JAV vyriau
sybės sluoksniuose.

Ar tos žinios, paskelbtos 
“The Washington Post”, vyriau 
sybei artimame dienrašty ir ki
tur, patikimos? Dėl to esama 
abejojimų, tačiau tikra, kad ži
niose pateikti duomenys stro
piai tikrinami. Manoma, kad so
vietų - kinų santykių raidai 
šiuo metu daugiau dėmesio tei
kia ir šio krašto Saugumo Tary
ba.

Rusai aiškinasi su įvairių 
kraštų komunistais...

Užsienio politikos oficialusis 
vadovas, W. Rogers neseniai 
buvo pareiškęs, kad rusų vyk
domas, prieš Kiniją, oro puoli
mas nesąs galimas, jis būtų ii’ 
neišmintingas. Valstybės depar
tamento nuomonės reiškėjas R. 
McCloskey žvalgybos surinktus 
duomenis laiko “gandais”, ku

Maskva teigia, kraštą ruošia ka
rui. Sovietai? Taiką mylintis kraš
tas...

Maskva kaltina Pekiną... jūsų krašte daugybė priv. darbo stovyklų... 
O kaip Sovietuose?

MASKVA ĮSPĖJA: KARAS

SU KINIJA VIRSTŲ PASAULINIU
“Kinų politika galinti vesti 

prie karo...”
MASKVA. — Sovietai vakar 

pareiškė: Kinijos vedama “pa
vojinga politika ir karinės psi
chozės kėlimas” gali sukelti 
pažaboti neįmanomą karą ir jis 
galįs virsti trečiuoju pasauliniu 
karu. Sovietų kom. partijos or
ganas “Pravda” vakar šiuo klau 
simu paskelbė straipsnį “Pekino 
avantiūristinės politikos pavo
jai”.

riems netektų skirti didesnio 
dėmesio.

JAV nusistatymas

Valst. departamentas vakar 
pakartojo W. Rogers nuomonę. 
Nurodoma, kad JAV nepagei
dautų sovietų - kinų karo, nes 
jis paliestų ne tik abu tuos kraš
tus.

Žinios apie sovietų susirūpi
nimą Kinijos “atomine grėsme” 
kilo ypač birželio mėn., anuo
met Maskvoje vykus pasaulio 
komunistų suvažiavimui. Mask
va, kaip yra patyrusios žvalgy
bos įstaigos, komunistų vadus

Mao Tso-tUĮUi

Pasak laikraščio, kom. Kini
jos vadai skatiną gyventojus 
“pasiruošti badmečio laikui, 
ruoštis karui”. Esą, kaip teigia 
partijos organas, “maoistų ka
riniai sandėliai vis papildomi 
naujesniais ir naujesniais gink
lais”. Jei kiltų karas, tai, tei
gia laikraštis, būtų paliesti visi 
kontinentai ir ypač turint gal
voje šių dienų pažangą techni
koje.
“Mes kinus atremsime” — rusai 

įspėja
“Pravda’’ toliau įspėja: jei 

kinai ir toliau grės Rusijos sie
noms bei vykdys apsupimo po-

me”, nes Sovietai esą pakanka
mai stiprūs apsiginti.

Pagaliau, kinai kaltinami, pa
sienio incidentų kėlimu vykdą 
tik didesnio plano dalį, o juo gi 
siekiama: kurstyti prieš Sovie
tus, komplikuoti kinų - sovietų 
santykius. Be to, tai gali būti ir 
priemonė, rusai pažymi, kinams 
išsikrapštyti iš jų turimų politi
nių ir ūkinių sunkumų.

I patikinusi, jog kirų grėsmė e- 
I santi didesnė, negu buvo lauk
ta ir vien dėl to iš komunistų 
pasauly lauktina didesnio vieniu 
gurno ir ypač ideologinėje sri
tyje. Dėl to buvę žinių, kad 
Kremliaus vadai dar birželio m. 
iškėlę “karinio veiksmo ar įsiki 
Šimo” reikalą, iš rusų pusės, tuo 
atveju, jei kinai toliau didintų 
susidūrimus abiejų kraštų pa
sienyje.

Sovietams rūpi jų sąjunginin
kų, Varšuvos sutarties kraštų 
laikysena galimo karo atveju, 
todėl, paskutinėmis žiniomis, 
Kremlius šiuo metu, esą, atsi- 
klausiąs savo sąjungininkų: 
koks būtų jų reagavimas, jei so
vietai pirmieji “būtų priversti 
įsikišti”? Pats pirmasis tokio 
pobūdžio aiškinimasis buvo bir
želio mėn.

Padidėjusios galimybės 
sovietų - kinų karui kilti

Washingtono politiniuose sluok 
sniuose vis svarstant dviejų ko
munistinių kraštų karo galimy
bes, tariama, kad jei prieš mė
nesį ar anksčiau tebuvo 10% 
karui kilti, tai šiuo metu nuo
šimtis pakilęs ligi 50%.
Kinų - sovietų santykių tyrinėto
jai JAV sostinėje, pagal “The Wa 
shington Post”, numato sovietų 
galimas panaudoti tris išeitis:

1. “Baudžiamasis įsikišimas”
į pasieny, sovietams siekiant sunai
kinti jų nuomone, mažiau pajė
gią kinų karinę galią,

2. Vykdyti subversiją Sinkian
go provincijoje rasinių mažumų 
tarpe, išnaudojant ten vyraujan
čias, Pekinui priešingas nuotai
kas, ir

3. Vykdyti “preventyvinį, pa
ruošiamąjį puolimą”' oro keliu ar 
sausumoje. Šiuo atveju būtų smo
giama branduolinių ginklų židi
niams bei įrengimams Sinkiango 
provincijoje.
Šiuo pastaruoju atveju manoma, 

kad sovietai, ir paprastus gink
lus (ne atominius) panaudoda
mi, sugebėtų sunaikinti pagrin
dinius kinų atominius įrengimus. 
Bene svarbiausias taikinys, tai 
Lanchov vietovė, kur gamina
mos kinų medžiagos bomboms.

Kinų atkirtis ir transporto 
sunkumai rusams

Žinovai teigia, kad rusams 
smarkiau puolus, jie susidurtų 
su kinų atkirčiu. Čia ir iškyla ru
sų transporto sunkumai — kinai 
galėtų lengvai pažeisti, ties Kini
jos siena einantį ilgąjį Sibiro ge
ležinkelį. Esąs neaiškus klausi
mas, ar Kinija, atkirtį vykdyda
ma, panaudotų atominius gink
lus.

Abu kraštai ties 4,500 mylių 
ilgio pasieniu yra sutelkę gausius 
dalinius: sovietai — apie 500,000 
vyrų, kinai — ligi 350,000, ta
čiau užnugary, paruošties padė
ty, turi nevieną šimtą tūkstan
čių karių.

Sąjungininkų parama rusams 
— abejotina

Sovietų Sąjunga turinti abiša
lės pagalbos sutartis su jos sateli
tais, jas buvo pasirašiusi apie 
1948 - 49 m. ir anuomet buvo 
turėta galvoje tik padėtis Euro
poje. Sutarčių galiojimo laikui 
pernai pasibaigus, atrodo, kai 
kurie kraštai, ypač rumunai ir 
vengrai, nelinkę jas pratęsti, 
juos dar labiau pajungiant sai-
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vairios
15 aukų Sovietų
lėktuvui sudužus

, MASKVA. — “Tass” agen
tūra vakar paskelbė: antradie
nį Vnukovo aerodrome, ties 
Maskva, užsidegus nusileidu
siam “Aeroflot’ keleiviniam lėk-

tams su Maskva ir ypač galimo 
karo su Kinija atvejui.

Lenkija su Bulgarija — vienin
teliai kraštai, kurie įsipareigoję 
skubėti rusams į pagalbą, jei šie 
kariautų su Kinija. Kitų kraštų 
laikysena abejotina ir tai taip 
pat liečia ir Čekoslovakiją.

Maskva žymiai aštrina neapy
kantos kampaniją

Maskva. —Sovietų spauda šio
mis dienomis prapliupo nauja 
propagandos bei neapykantos ban 
ga, nukreipta prieš “Kinijos Ma- 
oistus”. Plačiai skaitomas savai
traštis “Literaturnaja Gazieta” 
savo laidoje iš 16 puslapių net 
aštuonis paskyrė prieš Pekiną 
bei jo politiką nukreiptai medžia
gai.

Laikraštis pažymi, kad Kinijo
je vykdomi “masinio pobūdžio 
žiaurumai, genocido — tautžu- 
dystės priemonės ir karštai ren
giamasi karui prieš sovietus”.

Rusų savaitraštis pasipiktinęs 
teigia, kad “krašte pilna priver
čiamo darbo stovyklų” ir jų ypač 
daug ties Rusijos siena. Čia belais 
viai ir jaunimas esą verčiami į- 
rengti įvairias karines bazes.

Tik vienoje stovykloje 32,000 
įnamių...

Rašytojų draugijos organas skel 
bia, kad Kinija esanti valdoma 
feudaliniais pagrindais, kad per 
trejus metus, tarp 1955 ir 1965, 
“sunaikinta” 25 milijonai gyven
tojų. Toliau rašoma apie 30 mil. 
žmonių perkilnojimus į kaimų 
bei kalnų sritis ir apie mažumų 
skriaudimą.

JAV-bės siekia ryšių su kom. Kinija, bet... kelias į suartėjimą su 
valstybe — milžinu tebėra ilgas, vedąs j nežinią.

žinios
tuvui, su 112 žmonėmis, žuvo 15 
asmenų.

Esą, pavykus greitai užge
sinti liepsnas, išvengta didesnio 
aukų skaičiaus.

• P. Nixonaitė, dvi dienas 
buvusi Washingtono W. Reed 
ligoninėje, vakar grįžo į Balt. 
Rūmus. Nepaskelbta, kokia bu
vo prezidento dukters sunega
lavimo priežastis.

• Parkinsouo liga paliestųjų 
JAV-se yra 1 mil. gyventojų.

• Irano šacho Pahlevi žmona 
laukia ketvirtojo kūdikio.

KALENDORIUS
! Rugpiūčio 29 d.: šv. Euti- 

mas, šv' Sabina, Gaudas, Taut- 
įgaila.

Rugpiūčio 30 d.: šv. Fantinas, 
šv. Rožė Lim, Kintenis, Augū- 
na.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, daugiau drėg
mės, šilta ,temp. sieks apie 90 
1. F., ryt — be pakitimų.

Saulė teka 6:13, leidžias 7:30.

Pagal savaitraštį, Sinkiango 
provincijos mažumos, uigurai, ka- 
zakai ir uzbekai laikomi “antro
sios klasės” piliečiais. Cituojami 
pabėgusio mokytojo žodžiai: “Jei 
kas protestuoja, patenka į kalėji
mus ar priverčiamo darbo stovyk
las”.

Spaudos kampanija ir ne tik 
I.it. Gazeta” laikrašty, laikoma 

ir psichologiniu manevru. Ji at
spindi sovietų valdžios laikyse

ną bei šio meto nuotaikas.



Redaguoja J. ŠOLIŪNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, Illinois 60626

PABALTIEČIŲ IR LIETUVIŠKO 
PRIEAUGLIO PIRMENYBES

Papildydami ankstyvesnius 
pranešimus, kad 1969 m. Š. A- 
merikos Pabaltiečių ir lietuvių 
prieauglio klasių lengvosios atle
tikos pirmenybės įvyks 1969 m. 
rugsėjo 6 d., Toronte, Ont. Pirme
nybes vykdo Kanados latvių spor
to sąjunga.

Varžybos vyks šiose klasėse 
jauniams ir mergaitėms: B (14 - 
15 m.); C (12-13 m.); D (10- 11 
m.) ir E (žemiau 10).

1969 m. S. Amerikos Lietuvi ų 
pirmenybės bus išvestos iš pabal
tiečių varžybų, atskirų rungčių 
visai nevykdant.
Dalyvavimas šiose varžybose yra 

atviras visiems lietuvių, latvių ir 
estų sportininkams. Dalyvių skai
čius neapribotas. Lietuviai daly
viai privalo būti atlikę 1969 m.

S. A. LIETUVIŲ LAUKO TENISO 
PIRMENYBES

Šį šeštadienį ir sekmadienį 
(rugp. 30-31 dienomis) Chicago
je, Marąuette Parko aikštėse, ren
giamos Š. Amerikos ir Kanados 
lietuvių lauko teniso pirmenybės. 
Registracijos pradžia 11 vai. ryto 
vietoje.

(Bus ir “B” klasė)

Po pasisekusių apygardos pir
menybių, laukiama dar didesnio 
dalyvių skaičiaus. Tas automatiš
kai sukomplikuoja tokių pirme
nybių pravedimą per dvi dienas: 
geriausiems žaidėjams ir kai ku
riems jauniams tenka žaisti ke
lias rungtynes iš eilės, gaunasi 
laiko stoiką, o, be to, 5-rios ar še 
šerios rungtynės per vieną dieną 
ir su geležine fizine sveikata iš
laikyti neįmanoma. Gavus Fasko 
pritarimą, nutarta pravesti “B” 
klasės pirmenybes. Daugelis žai
dėjų, kurie anksčiau, jausdamiesi 
nepakankamai pajėgūs, dabar 
turės progos savo pajėgumą iš
bandyti.

Likusius, kurie jau yra turny
ruose dalyvavę, be kvalifikaci
nių rungtynių neįmanoma pas
kirstyti, kas kuriai grupei pri
klauso. Pirmam bandymui nu
tarta:

a. Visi svečiai iš kitų miestų 
galės pasirinkti, kurioje klasėje 
jie norės dalyvauti;

b. Iš čikagiečių “A” klasėje 
galės žaisti tik tie, kurie per 
paskutinius penkeris metus bet 
kokiame lietuviškame turnyre y- 
ra pasiekę pusfinalį.

c. Šių metų “B” klasės laimė
tojas ir antroji vieta automatiš
kai kvalifikuojasi sekančių metų 
“A” klasei.

Laukiama staigmenų
Šį kartą su nekantrumu lau

kiamas jauno klevelandiečio Skar
džio pasirodymas. Jis per pasku
tinius metus yra padaręs didžiulę 
pažangą, žaidžia universiteto 
komandoje ir paskutinėse pabal
tiečių pirmenybėse laimėjo an
trąją vietą. Jau laikas būtų, kad 
per eilę metų dominuojančius 
mūsų lauko teniso žaidėjus pa
keistų nauja pajėga. Lygiai taip 
pat įdomu bus sekti ir Skardžio

Iš Cape Kennedy pranešama, kad septyni karinės aviacijos astronautai psrSjo j ei vii) astronautų korpusą Oia matome penkis iu (iš k): 
K, J. Bobko, H. W. Hartsflel jr„ R, H, Trulj’i D. U, Petereon & 0, FtflUsrtett,

ŠALFASS-gos metinę registraciją.
Smulki programa ir kitos in

strukcijos yra išsiuntinėjama vi
siems sporto klubams.

Lietuvių pirmenybėms klubai 
varžysis dėl Dr. A. Nasvyčio pe
reinamosios taurės, įstaigtos 19- 
67 m. Pereitų metų laimėtojas - 
Clevelando LSK Žaibas.

Ne tik klubams priklausą spor
tininkai, bet ir neorganizuotas 
jaunimas kviečiamas šiose varžy 
bose dalyvauti. Kiekvienoje lietu
viškoje kolonijoje yra pakanka
mai sportiškai nusiteikusių ber
niukų ir mergaičių. Belieka tik iš 
sportui prielankių asmenų pusės 
imtis iniciatyvos.

Tvarkaraštis ir varžybų vieta 
bus paskelbta vėliau.

ŠALFASS-gos centro valdyba

susitikimą su jaunuoju Sidabru, 
kuris paskutinėse apygardos pir
menybėse labai imponuojančiai 
užsirekomandavo, lengvai laimė
damas jaunių vienetą ir vyrų dve
jetą. Galų gale susilaukėme kele
tos jaunių, kurie turi daug vil
ties prašokti tą vidutinišką lie
tuvišką klasę ir bendrai mūsų te
nisui turėtų duoti daug inspira
cijos;

Reikia manyti, kad mūsų il
gametis meisteris Pikeliūnas pra
laimėjimo galimybes jau prilei
džia ir atatinkamai tam ruošia-i 
si. Kiekvienu atveju Šiqs pirmeny
bės žada duoti daug įtemptų ir 
gražių kovų. Jei vienete staigme
nų ir laukiama, tačiau Pikeliū
nas tikriausiai liks savo soste. 
Dvejetuose, atrodo, klevelandie- 
čių dalyvavimas labiausiai turi 
dirvos pasireikšti ir čia jau lau
kiama naujų laimėtojų.

Taip pat tikimasi, kad šį kar
tą išdrįs ir mūsų moterys pasiro
dyti, o jų turime gan gerą skai
čių.

Rengėjai

RUNGTYNĖS PRIEŠ NEW 
YORKĄ

Šį sekmadienį, rugpiūčio mėn. 
31 d., 3 vai. p. p. Marąuette 
Parke, Lituanica žais Lietuvių 
pirmenybių rungtynes prieš New 
York lietuvių komandą “Atle
tas”.

Lituanica žais pačiu geriausiu 
sąstatu.
LITUANICA— TANNERS 3:3

Praėjusį sekmadienį Lituanica 
žaidė draugiškas futbolo rungty
nes prieš techniškai puikiai žai
džiančią meksikiečių Tanners. 
Mūsiškiai, žaisdami 4-2-4 Siste
ma, nesusigaudė ir visą pirmą 
puslaikį sužaidė neatpažįstamai 
padrikai. Antrame šiek tiek ge
rėliau.

Įvarčius įmušė A. Dovydaitis, 
M. Mikalauskas iš 11 metrų bau
dos ir V. Pikšrys.

Po rungtynių paklaustas ko
mandos veteranas H. Jenigas, 
kuris dėl susižeidimo nežaidė, 
kaip patiko žaidimas, į klausimą 
atsakė klausimu.

— Ar visada mes taip silpnai 
atrodome? J.J.

Tam Shaw (k.) yra laimingas, golfo žaidynėse laimėjęs 30,000 dol.

Stovykloje ir kalėjime Anglijoje
Mūsų korespondentų A. Saulaičio ir A. Zaparacko įspū
džiai iš keliones Europoje

Po įprastinės rytinės progra
mos — kėlimosi, mankštos, Mi
šių, vėliavos pakėlimo ir pusry
čių bei susitvarkymo — užsiėmi
mai. Algis kalbasi su vyresniai
siais apie lietuvių veiklą ir gyve
nimą, o man tenka žaisti lietu
vių liaudies žaidimas su jaunai
siais vilkiukais, paįvairinti juos 
žodingais žaidimais ir piešinė
liais — pratimais lietuvių kalbai 
stiprinti.

Laisvalaikiu teko bent po po
rą valandų kasdien pasikalbėti su 
skautais vyčiais kandidatais, a- 
pie 16 - 17 metų jaunuoliais, iš 
religinės, tautinės, skautinės pro
gramos dalykų. Šie, stovykloje 
dalyvaujantieji, sudaro labai gerą 
įspūdį, nebijo diskusijose daly
vauti, nuomonę išreikšti ir net 
kito pasiklausyti, įvertinti. Ta pa
čia proga sužinai daug ką apie 
vasario 16 gimnazijos pasiseki
mą, apie skautų veiklą Anglijoje 
bei Vokietijoje. Kol aš kalbuosiu 
su jais, Algis juoston įrašinėja į- 
vairių asmenų sveikinimus, pa
geidavimus, pastabas, kad galėtu
me grįžti atgal Amerikon jų žo
džius perduoti PLB ir skautų pa
reigūnams.

Popiet vykstame į kalėjimą. 
Kun. Šarka, lietuvių kapelionas 
Šiaurės Vokietijoje (gyvenąs Ham 
burge) jau dvidešimt metų, yra 
iš kalėjimų ir nervų ligoninių iš
gelbėjęs apie tuziną lietuvių, su
radęs jiems namus ir darbą.

Vykstame į kalėjimo ligoninę

ŠACHMATŲ ŽINIOS
—Š.A. lietuvių šachmatų pir

menybės, Clevelande, praeitą sa
vaitgalį teturėjo devynis daly
vius iš Chicagos, Bostono ir 
Clevelando. Apgailėtina, kad pra
eitų p-bių laimėtojas Povilas 
Vaitonis neatvyko ginti titulo; 
nebuvo nė kitų Kanados dalyvių.

Pirmenybės vyko Čiurlionio 
ansamblio namuose. Jas atidarė 
dr. A. Nasvytis; sveikinimo žodį 
tarė vietos LB pirm. F. Eidimtas 
ir ŠALFASS pirm. A. Bielskus.

Dvi dienas trukusios pirmeny
bės užsibaigė, kaip ir buvo gali
ma laukti, meisterio Povilo Taut- 
vaiŠo laimėjimu. Jis surinko 4,5 
tš. iš 5 galimų. Pustaškį iš jo 
išspaudė Pranas Šalkauskas pir
mame rate. Į antrą vietą iškopė 
Vladas Karpuška su 3,5 tš. (jis 
tašką gavo be kovos, kai nepasi
rodęs Saulius Girnius iškreipė 
lentelę) 3-5 v.v. pasidalijo Algis 
Makaitis, Pranas Šalkauskas ir 
Aleksandras Zujus, surinkę po 
3 tš.

Šiose pirmenybėse gerai pasi
rodė A. Makaitis ir P. Šalkauskas. 
Makaitis įveikė Karpušką ir Zu- 
jų, lygiomis sužaidė su ekspertais 
Nasvyčiu ir Jankausku. Faktiš
kai jis turėtų būti aritruoju, o Šal

kaip vertėjai. Pasirodo, kalėjimo 
ligoninėje sėdi lietuvis, jau ati
tarnavęs reikalingą laiką kad ga
lėtų būti atleidžiamas. Bet, gy
dytojas mano, reikalinga dar psi
chiatrinės priežiūros. Ar kalba y- 
ra problema? Aišku, atsako ang
las gydytojas, sunku susikalbėti 
ir suprasti. Kartais pasikviečia 
vertėją lietuvį iš apylinkės. Kun. 
Šarka stengiasi įtikinti gydytoją, 
kad lietuvį paleistų į savo tau
tiečių globą, kurią jis galįs Vokie
tijoje parūpinti. Vėliau, pasima- 
tome ir su p. R., trumpai pasi
kalbame. Tokių lietuvių yra ir 
daugiau. Yra ir kitų tautybių as
menų, kurių kartais ir konsulai 
aplanko, pasirūpina, ypatingai, 
kai dar yra kalbos, aplinkos, ka
ro įvykių sunkumai. Byla tęsis to
liau: yra vilties, kad už kiek lai
ko gerai baigsi?.

Tokių lietuvių įvairiuose kraš
tuose — kalėjimuose, ligoninėse, 
prieglaudose - yra daugiau, ir ne 
visada yra, kas jais metų metais 
asmeniškai rūpintųsi.

Žvakutės prie lietuviškos 
sodybos ir kryžiaus

Anglų restorane pavalgėme 
vakarienę ir gėrėme tradicinę 
anglų arbatą. Sugrįžus po 25 mi
nučių, suruošėme susikaupimo 
vakarą, 6 skautų, 6 skaučių ir 5 
vadovų pastangomis. Kadangi li
jo, vyko viduje.

Po giesmės, kun. Šarka sukal
bėjo savo skardžiu, giliu balsu

kauskas — trečiu. Tai rodo ir S. 
-B. taškų lentelė, pagal kurią 
Tautvaišas turi 11,5 tš. Makai
tis 9 , Šalkauskas 7,5 tš. Laimėto
jui Tautvaišui dr. A. Nasvytis 
įteikė 100 dol. - prizą, V. Karpuš- 
kai - 50 dol. - Naujajam lietuvių 
p-bių laimėtojui liko neįteikta 
simbolinė Lietuvos dovana iš 
juodojo Lietuvos ąžuolo, kuri bu
vo dr. B. Kalvaičio ir prof. Igno 
Končiaus įsteigta 1959 m., mi
nint So. Bostono LPD šachma
tininkų dešimtmetį.

Dovanoje įrašyti P. Tautvai- 
šo laimėjusio tą dovaną 1961 m. 
ir Povilo Vaitonio, laimėjusio 
1967 m. Lietuvių pirmenybes, 
jau trečią kartą įvyksta Cleve
lande, kur mūsų šachmatinin
kai kaskartą randa šiltą viešna
gę p. p. Nasvyčiu namuose.

— JAV atviras p-bes, Lin- 
coffln. Neibr. laimėjo didmeiste- 
riai P. Benko ir A. Bisguier, ir M. 
Vukcevič surinkę po 9,5 tš., R. 
Byrne, dr. Martinowski, W. 
Martz ir R. Gaunt po 9 taškus. 
Mūsų Ignas Žalys po 9 ratų 
turėjo 6 taškus, draug su latviais 
Karklinšu, Pamiljensu. Tolesnių 
žinių neturime.

Kazys Merkis

maldą. Sekė stovyklautojų paruoš 
tos pastabos apie tris simbolius. 
Tamsa yra baimės, nežinios žen
klas; šviesa — mokslo, džiaugs
mo, saugumo. Toliau — ugnis 
gali terioti, gadinti, gali ir šildy
ti, kaip prie laužo suburti, šv. 
Dvasia vaizduojama ugnies sim
boliu. Duona, dėl kurios žmo
gus žmogui priešas varžybingoje 
ekonomijoje, yra ir vienybės 
ženklas.

Dainuodami Lietuva brangi,' 
dalinomės rupia kasdieninio gy
venimo duona, kaip prie Kūčių 
stalo paplotėliu. Dar keletą atgai
los, prašymo ir padėkos maldų, 
vėl stovyklautojų sukurtų, bai
giamoji kun. Šarkos malda, ir 
giesmė O Kristau, pasaulio val
dove. Kaip simbolį, kiekvienas 
būrelis atnešė vieną žvakutę prie 
lietuviškos sodybos ir kryžiaus.

Vakare, jau vaikams sugulus, 
Lietuvių Sodybos vedėjas p. Lu- 
žas pasikvietė skautų vadovus bei 
vadoves, įskaitant ir mudu, pasi
svečiuoti. Smagu matyti jo lenty
noje Lietuvių Enciklopediją.

Labai maloniai p. Lužas ir p. 
Lužienė paaiškino apie Lietuvių 
Sodybą, kurią valdo Lietuvių Na
mų bendrovė, kuri yra Didžiosios 
Britanijos lietuvių Sąjungos įstai
ga. Čia, dideliame mūriniame 
pastate, parke, yra, kaip prie De- 
troito Dainava, atostogų vieta, 
kurioje žmonės, nebūtinai lietu
viai, gali išsinuomoti kambarius 
ir atostogauti sode, prie van
dens. Yra kartu ir lietuvių senelių 
prieglauda — veikia ir valgykla, 
užeiga. Turi ir trečią vaidmenį - 
stovyklavietė bent vienai skautų 
stovyklos savaitei. Finansiškai 
laikosi gerai, tikimasi ateityje 
dar stipriau. Visi dalinomės įs
pūdžiais apie lietuvių spaudą, 
Bendruomenę, jaunimo proble
mas. Nuostabu buvo, kaip rūpes
tingai sekama spauda, koks vaiz
das susidaro apie šiaurės Ame
rikos lietuvių gyvenimą iš spau
dos puslapių. Tikrai, kiekvieno
je vietoje paaiškėja, kaip spauda 
vis remtina, atnaujintina, kuo 
plačiau platintina.

Sekminėse čia vyksta 500 ar 
700 lietuvių šventė, tarsi, visos 
Anglijos lietuvių metinis suva
žiavimas, kurio metu surenkama 
pinigų ir Lietuvių Sodybos bei 
jaunimo reikalams.

Taip maloniai pasivaišinę, pa
sidalinę įspūdžiais, ilsėjomės pas
kutiniajai stovyklos dienai, prieš 
išvykdami Vasario 16 gimnazi
jos link.

nitAur is
THf MTHTJANIA* WOKUtt-l 

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 6062
JI, t

_,Udlow 5-9500

Published daily. = 
y the Lithuanian E

E Second class Postage paid at Chicago, 11h 
s except Sundays, days after Christmas and Eat 
5 Catholic Press Society

Subscription: $17.00 per yr. in Cook County inois, $15.00 per 
year outside Cook County, $18.t foreign countries.

Prenumerata ;
Cook County. Illinois

Metams metu 3 mėn. 1 mėn.
$17.00 9.00 5.00 2.00

Kitur JAV $15.00 8.00 4.50 1.75
Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 9.50 5.50 2.25

— Kai kurie geriausiai moko 
visai nemokydami.

— A. Flexner

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

9858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. SeStadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez, telef. VVAlbrook 5-5078 

Rezid. Telef. 239-4083
0R. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA ir moterų ligos, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal sualtarlma 
lel neatsiliepia, skambinu 374-8013

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 

9801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

▼ai.: kasdien nuo 8—8 vai. vak. 
SeStadieniais 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4049 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez S88-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5. treč. Ir šešt. tik
susitarus.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. , ,plet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opi.
3424 W. flSrd St. GR 6-7044 

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

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBfi — NERVŲ IR 
ĖMOCINfiS LIGOS

Crawford Medical Building
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal ausltartma
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS

Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7697 
5159 So. Damen Avenue 

Valandos tik pagal susitarime 
Trečiadieniais uždaryta.

Rez. Tel. OI 8-0873
DR. W. M. EtSIN-EISIHAS

Akušerija lr moterų ligos 11 
GlnekologlnS Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001. Telef. 423 - 2660

OR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
uuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 5 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai. DR. ZIGMAS RUDAITIS

SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appointment)

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus. DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 
CHIRURGIJA

Ofisas 2454 W. 7lst Street
Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 

ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 
Ofiso tejef. 776-2880
Rezid. telef. 448-5545

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. BSrd Street

Vai.: kasdien nuo 1—“4 p.p. lr 8 
lkl 8 vai. Trečiad lr šeštad. uždaryta DR. ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA 
PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, HL
Kabineto tel. 687-2020

Namų tol. 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

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

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus. DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. BSrd Street 

Ofiso tel. REllanoe 5-4410
Rez. GRovelhill 6-0617 

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

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
S925 West 59th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika tr chirurgija 

Ofisas 2760 VV. 71st Street. 
Telefonas — 925-8296

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

Rezid. tel. WA 5-3099

Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Lkl 4 popiet DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 

Tel. PRospeot 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTfi

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad.. antrad.. ketvlrt. tr penkt. 
nuo 11 vaL lkl 1 vai. p. p. Ir nuo
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 3 vai. p.p.

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

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminčja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. lr 6—8 vai. vaje. 

Trečiad. lr šeštad. uždaryta

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

lr kitu laiku pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest BSrd Street

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

PrltminAla tik nusilsrun

Tel. ofiso PR 6;-6446, rez. HE 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
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Spaudos ir visuomenės

ARTIMIAUSIAS POKALBIS
Pokalbis — mados žodis. 

Bet pokalbis turi labai gilią 
prasmę, jei jis yra nuoširdus, 
jei kalba du ar daugiau, bet 
yra ir kas klauso. Monologų 
pripiklausom. iki nuobodumo. 
Dialoge — pokalby gali visi 
kalbėti, bet taip pat turi visi 
sugebėti klausyti. Gali kiek
vienas pasakyti savo tiesą, bet 
turi išmokti išklausyti ir to
kią tiesą, kurią pokalbio da
lyvis skirtingai supranta. Ir 
tik klausant ir išklausant, da
lijantis tiesos trupiniais ir iš 
kito tą pat priimant, galima 
laukti išsiaiškinimo, susikalbė
jimo ir sprendimų suradimo. 
Tokio pokalbio šiandien reikia 
ne tik pavieniams asmenims, 
bet ir organizacijoms, visuo
menės vadovams, kultūrinin
kams ir meno atstovams.

Tiesą pilnai suprasti reikia 
didelių pastangų. Ypač neleng
va tiesą įrodyti kitam, kai jis 
turi savus įsitikinimus ir savo 
priemones tiems įsitikinimams 
paremti. Absoliučios tiesos nie 
kas pilnai neišsemia, tik dides
nių sugebėjimų žmonės prie 
jos labiau priartėja. Pagaliau 
ir prie tos pačios tiesos artėti 
yra ne vienas kelias ir ne vie
na priemonė. Suprasti kitą 
reiškia suprasti ir jo pasirink
tas priemones suprasti bent 
tokiai tiesai, kokią kitas su
pranta ir kokios ieško. Ir tam 
reikia pokalbio, nes užsispyri
mas tik perskiria, tuo tarpu 
išklausymas ir pastangos su
prasti suartina ir abu dalyvius 
veda tiesesniu keliu prie tiesos 
pažinimo.

Taip yra teoretinėje plotmė
je. Bet dar sunkiau susikalbė
ti praktiškoj plotmėj, kai abu 
siekia to paties tikslo, bet ren
kasi skirtingas priemones. Prie 
monės geros, jei jos atitinka 
tikslo siekimą, nes blogos prie
monės tik sunaikina gerus sie
kimus. šioje srityje mes la
biausiai pavargstame kovoda
mi dėl priemonių, o ne dėl ieš
kojimo bendrų kelių j tikslą.

*

Spauda ir visuomenė yra du 
neatskiriami vienas kito rams
čiai. Nei spauda gali gyvuoti 
be visuomenės, nei visuomenė 
laikytis kaip solidus vienetas 
be spaudos. Visuomenė yra to
kia tol, kol ją jungia kas nors 
bendro — bendra kalba, arti
mi pokalbiai, bendri tikslai ir 
sutarimas tikslų siekiant. Vi
suomenė išskystų, jei jos nie
kas nuolat neklijuotų į viene
tą, gyvenantį bendrais troš
kimais. Toks pavojus yra rea
lus lietuviškai visuomenei iš
eivijoje, nes nepalankios sąly
gos, rūpestis darbu ir pragy
venimu, rūpestis šeimos ir a- 
teities reikalais kaip tik ją tru
pina. Geriausi klijai, palaiką 
nepertraukiamą ryšį savųjų 
tarpe, yra spauda, kurios sie
kimai ir tikslai yra tie patys, 
kaip ir ją skaitančios visuo
menės.

Į savą spaudą reikia žvelgti 
kaip į jėgą, kuri visuomeninius 
ryšius palaiko arba juos ardo. 
Kol visuomenės dauguma yra 
pakankamo sąmoningumo, tai

Spaudoj ir gyvenime

TĖVAI IR
Dažnai minimas tarpas tarp 

generacijų. Jis kartais jaučiamas 
ir lietuvių šeimose. Vasarą susi
daro naujų progų tą tarpą išly
ginti. Tuo klausimu “Tėviškės 
žiburiai” Nr. 32-3 savo vedama
jame duoda A. R. straipsnį, ku
riame sakoma apie glaudesnį šei
mos bendravimą atostogose:

“Pagrindinis to atostoginio ben 
d ravimo rezultatas turėjo būti 
vienas kito “atpažinimas”. Keista 
tiesa — žiemos metu šeimos na
riai, nors gyvendami po vienu 
stogu, vienas nuo kito nutolo. 
Tėvai užsimušdami bėgo paskui 
(darbus-— netik dėl duonos, kiek

ardomieji mėginimai negali pa
daryti didelės žalos. Bet mes 
negalime pervertinti savo jėgų 
ir visuomenės solidarumo — 
yra visuomet ir visur tokių, 
kuriuos pastūmėti į blogį už
tenka tik mažų pastangų. Įro
dymui prisimintina išeivijai 
skirti okupanto laikraščiai, ku
rie turi savo šalininkų, kaip 
ir patriotinė spauda.

Spaudos tikslas visuomenę 
jungti ir informuoti, kad ji ži
notų, kas reikalinga žinoti, ir 
siektų, kas visiems bendra. Į- 
žeidžia lietuvišką visuomenę iš
eivijoje, kai kas nors mėgina 
pamokyti daugumą, lyg ta dau 
guma mažiau suprastų už pa
vienį asmenį ir nesugebėtų at
skirti, kas jai kenkia ir ko ji 
turi bijoti. Visuomenės balsas 
yra svarbus. Ir spauda, jį per
duodama pokalbiui, atlieka di
delį vaidinimą.

*
Lengviau eitų visuomeninė 

veikla, jei bent dalis jos va
dų suprastų pokalbio reikšmę. 
Kai vieni tesugeba tik kriti
kuoti, nepasiūlydami nieko kon 
kretaus, kokiomis priemonė
mis galėtų tas ar kitas politi
nis, visuomeninis ar kultūrinis 
veiksnys geriau siekti savo 
tikslų, tai ta kritika neatremta 
tikrovės pažinimu. Kai nepasi
dalinama darbais ir vertybės 
sumaišomos, tai kiekvienas 
dirba viską ir nieko nepasie
kia. Pokalbiu tai būtų galima 
išsiaiškinti, suprasti vieniems 
kitus, suderinti priemones ir, 
paliekant kiekvienam iniciaty
vos laisvę, savo srityje tinka
miau pasireikšti.

Kai šį savaitgalį Amerikos 
Lietuvių tarybos sukviesti lie
tuviškų organizacijų atstovai 
svarsto pagrindinius laisvini
mo klausimus, reikia remti 
juos visiems, nes visiems turi 
rūpėti įsipareigoiimai paverg
tai tautai. Bet jeigu ir šie at
stovai manytų, kad jie jau turi 
visas priemones ir žino geriau
sius kelius, labai klystų, nes 
šiandien politinės situacijos 
taip greitai keičiasi, kad mes 
jų net pasivyti negalime. Kon
gresas gal pradės pokalbį, bet 
jį tęsti reikės ateityje tiek jo 
dalyviams, tiek likusiems na
muose ar kituose užsiėmimuo
se, nes tik darniu sutarimu 
galima laimėti laisvės pastan
gose.

Spauda neatliktų savo pa
reigos, jei, skelbdama kongre
są ir ragindama jame dalyvau
ti, neprimintų, kad jis tėra 
tik vienas iš būdų ieškoti lais
vės siekimui priemonių, bet 
dar ne laisvės laimėjimas. Ji 
apgautų savo visuomenę, jeigu 
skelbtų, kad ateityje nereikės 
pastangų, kūrybingo susimąs
tymo ir vis naujų visuome
nės suderinimo būdų. Sveikin
dami kongresą, nuoširdžiai lin 
kime jam pasisekimo, bet kar
tu su kongreso atstovais lau
kiame, kad vadai jaustų pa
reigą ir atsakomybę į pokalbį 
įtraukti platesnę lietuvių vi
suomenę ir sugebėtų rasti ben
drą kalbą siekiant laisvės pa
vergtai tėvynei. Pr. Gr.

VAIKAI
dėl siekiamo ir niekad nepasie
kiamo liuksuso. Vaikus pasigavo 
svetimoji aplinka, paleidusi iš 
narvo krikščioniškos filosofijos 
šimtmečiais tramdytus gaivalus: 
autoriteto niekinamą ir seksualu
mą. Argi atostogų metu kartais 
tėvams nepasirodė, kad jie nepa
žįsta vaikų, kad vaikai jiem pasi
darę lyg svetimi. Taip, ir dažnai. 
Nuo šios vietos tenka ir pradėti 
taisymą, kol nevėlu.

Katalikybė turi tam taisymui 
išbandytą priemonę — atvirą ir 
besąlyginį išsikalbėjimą. Šimtme
čiais šiam reikalui buvo naudo
jama išpažinties forma. Dabar to-

Izraelio valstybės aukščiausio teismo teisėjas Yoel Sussman (viduryje) veda tardymą dėl mečetės Je
ruzalėje padegimo. Tardymo komisijoje yra ir du arabų atstovai — Mussa Ktelli (dešinėje) ir EI Hawari 
(antras iš k.).

JAV POSŪKIS AZIJOJE
Karinis pasitraukimas iš Azijos ir naujos politikos užuomazga

JAV karinis įsikišimas Azi
joje per praėjusio šimtmečio 
ketvirtį nebuvo sėkmingas. Ka
ras Korėjoje politiškai pabudi
no kraštą, bet baigėsi ten, kur 
jis buvo pradėtas. Ano karo ū- 
kinės ir visuomeninės pasėkos 
buvo žymiai švelnesnės, kaip už 
siliepsnojusio karo Vietname, 
sukėlusio naujas painiavas La
ose ir Thailande (Siame). Ori
niai puolimai Šiaurės Vietname, 
gyventojų suvarymas į gina
mus kaimus, apsupimai ir įsi
tvirtinimai strateginėse vieto
vėse nepatarnavo karui užbaig
ti.

Vietnamo karo pasėkas kraš
tas žymiai sunkiau pergyvena. 
Visuomeniniai neramumai pa
keitė krašto politinį veidą. Ūki
nėje srityje žvmiri sustiprino 
iufliaciią, kuriai pažaboti dar 
nepanaudotos visos priemonės. 
Vietnamo karas atsidaužė ir į 
karinį biudžetą, kuris jau ap
karpomas.

ji forma reikalauja ir daugiau 
niuansų: ne vien tik bažnyčio
je, ne vien dialogas su kunigu, 
bet ir betkurioje nuošalioje vieto
je išsikalbėjimas su vienu ar ki
tu iš tėvų. Dažniausiai, tokio 
dialogo pradininkai turėtų būti 
tėvai. Jeigu nė vienam iš tėvų 
išpažintinio dialogo su vaiku ne
pavyko užmegzti, vadinasi, rei
kalai jau nuėjo toli, plyšys pasi
darė perdidelis. Vienintelė išei
tis tuo atveju būtų šaukimasis 
trečiojo pagalbos. Tokį pagalbi
ninką surasti būtų taip pat tėvų 
pareiga.

Atviras tėvų ir vaikų išsikal
bėjimas reikalingas, kaip kate
kizme mokėmės, bent vieną 
kartą metuose. Jeigu šiemet var 
sąrą jis liko nepadarytas, plyšį 
tarp tėvų ir vaikų dar daugiau 
padidinome.

Kai paukščiai su savo vaikais 
pradės kilti į pietus, mes grįšime 
su savuoju prieaugliu atgal į mies 
tus. Geru atveju mes, kaip ir

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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Petkienė išsivedė Auksę į kiemą, kur žydėjo jos so
dintos gėlės ir vaismedžiai.

— Mėgstu knisinėtis po žemę, prisimena tėviškė, —r 
kalbėjo ji. — Juo labiau žmogus sensti, juo daugiau il
giesi jaunystės laikų ir vietų. Emilija bent turi jus, tu
ri kam prisiminti. Aš gi pati su savimi kalbu. Jurgis ne
mėgsta prisiminimų, jis nori dabartimi gyventi. Gal ir 
gerai, gal taip lengviau, tik kad ta jo dabartis tokia ne
reali! — nejučiomis grįžo į liūdnas nuotaikas Petkienė.

Lauke buvo jau vėsiau. Gėlių kvapas svaigino. O 
gal tai buvo neįprastas vynas? Auksė norėjo būti links
ma, eiti kur nors, žiūrėti į juoku ir džiaugsmu laimin
gus žmones. Sis pasaulis jai buvo svetimas.

— Jis toks pat slegiantis, pilnas verkšlenimų ir ne
sugrąžinamos, beveik istorinės praeities, kaip ir namuo
se. Kodėl seni žmonės tokie sentimentalūs ir vis kuo 
nors nelaimingi? — beveik piktai galvojo Auksė ir no
rėjo iš čia bėgti.

Per tvorą pasigirdo balsas:
— Juhu! Teta! Aš čia!
— Tai Rimas, — sujudo Petkienė jo pasitikti.
Netrukus pasirodė kieme su vidutinio ūgio jaunuo

liu. Jau iš tolo atkišęs ranką jis ėjo pasveikinti Auksės 
ir draugiškai šypsojosi:

— Tur būt, nereikia prisistatyti, bet dėl visko — 
Rimas Genys, —linksmai pasakė ir tvirtai paspaudė
Auksei ranką.

— Taip pat dėl visko — Auksė Klimaitė, — nusi-

GEDIMINAS GALVA

Richard M. Nixonas bandė 
peržiūrėti JAV politiką Azijoje 
ir padaryti išvadas. Tiesą sa
kant, ankstesnioji abiejų parti
jų. vairuota politika nebuvo ryš
ki ir vientisa. Ji rėmėsi karo 
palikimu: įgulų laikymas Oki- 
navoje, Pietų Korėjoje, vėliau 
kariniai įsitvirtinimai Laose, 
Vietname ir pagaliau Thai’an- 
de. Vietnamo karas vertė dary
ti naujus karinius žiedus, parei
kalavusius didelių kaštų.

Nuo praėjusio visuotinio karo 
politinė padėtis žymiai pakitė
jo. Japonija išaugusi į ūkinę 
galybę reikalauja JAV pasi
traukti iš Okinavos, kurios ka
riniams įsitvirtinimams išleista 
daugiau kaip bilijonas dolerių. 
Pietų Korėja iau atsistojo ant 
savo kojų. Filipinuose atvėso 

| draugiškumas amerikiečiams.

paukščiai, vešimės vaikus su sa
vimi, juos atpažinę ir problemas 
išsiaiškinę. Blogu atveju mūsų 
automobilyje sėdės tik vaikų kū
nai: šeimos atostogos jiems nie
ko nedavė, jų dvasia liko, kaip ir 
buvo, svetimuose sūkuriuose. Vie
nu ir kitu atveju tėvams teks 
susimąstyti, ar vienų neilgų 
šeimos atostogų pakako atviram 
susipratimui su vaikais pasiekti 
ir jį sustiprinti taip, kad žiemą 
vėl galėtumėm eiti kiekvienas sa
vo keliu. Ne, oi ne. Tas ėjimas 
“savais keliais”, tas nepaliauja
mas apsikrovimas darbais yra di
džioji lietuviškosios šeimos nelai
mė.

Žmogaus vaikas nėra paukštis 
ir jam reikia daugiau, negu kas
dieninio kirmino. Jeigu paukš
čiui savo meilei perduoti pakan
ka kirmino, tai protingam žmo
gaus vaikui reikia nevien kasdie
ninės duonos — jam reikia nuo
latinio dvasinio ryšio su tėvais 
vasarą ir žiemą”. J. Daugi

Thailande iškilo nepasitenkini-
?s dėl vadinamos slaptosios 

1965 m. sutarties viešumon iš
kėlimo Washingtone. Palankes
nis vėjelis dvelktelėjo iš Peki
no, skatinantis bendradarbiauti 
su JAV. Šiuo metu dar per anks 
ti kalbėti apie kraštų santykius, 
kai jie dar ne viešai tebemez- 
gami. Sovietai jau erzlūs dėl 
JAV ir Kinijos pokalbio.

Istorinis sugretinimas

L. B. Johnsonas ir R. M. Ni- 
xonas yra priešingų linkmių 
JAV politikos atstovai Azijoje. 
Pirmasis kariniu spaudimu sie
kė politinių laimėjimų, bet su
laukė pralaimėjimo, ypač Viet
name. Antrasis siekia atitrauk
ti JAV kariuomenę iš Azijos 
sausumos, nepažeisdamas JAV 
įtakos svetur. Šiaurės Vietna
mo pulkų įsijungimas į karą 
Pietų Vietname pasunkino jau 
pradėtą JAV kariuomenės ati
traukimą iš Azijos.

Nixonas linkęs tarpininkauti 
Azijos kraštams savo saugu
mu rūpintis, bet jis yra nusista 
tęs vengti įsikišimo į karus.

Johnsonas primena Romos 
imperatorių Traįaną, dėjusį pa
stangas kariniais žygiais plės
ti imperijos sienas, ir didmt’ 
oolitinę įtaką Azijoje. Jo įpė
dinis buvo imperatorius Had- 
rianas, valdęs 117 -138 m. Jis 
atitraukė kariuomenę iš Azijos 
ir dėio pastangas įsitvirtinti Eu 
ropoję. Vokietijoje įsitvirtinime 
linijos buvo pastatytos prie 
Rheino ir Moselio. Iš Škotijos 
kariuomenė buvo atšaukta ir 
sutelkta prie įsitvirtinimų lini- 
ios tarp Carlysle ir Newcastle. 
Hadriano imperijos gynybinė 
tvarka, palyginti, su mažais pa
keitimais ištvėrė 300 metų.

Numanu, istorinių įvykių su
gretinimas dažnai yra bergž
džias, nes ir toje pat geopoliti
nėje aplinkumoje skirtingais 
tarpsniais veikia visai kitos jė-

| juoke ji, nes iš karto pasidarė gera ir lengva širdy, lyg 
i sutikus draugą. Jis buvo jaunas, kaip ir ji.

Rimas atrodė gana keistai: gražus pilkas kostiumas, 
šviesiai melsvi marškiniai su kaklaraiščiu ir tos visos ele
gancijos priešingybei, lyg dar daugiau ją išryškinant, 
rausva trumpa barzdelė ir ilgi, už ausų užšukuoti plau
kai. Atrodė, lyg čia susikryžiavę du pasauliai ir neži
nia, kuris jų nugalės.

— Aš perspėjau jus, panele Aukse, kad Rimas gal 
kiek per pažangus, — nusijuokė Petkienė pastebėjusi 
Auksės žvilgsnį.

— Tetai nepatinka mano vyriška išvaizda, — nu
mojo ranka Rimas geraširdiškai. — Bet kodėl šiandien 
viskas turi būti taip, kaip vakar buvo?! Viskas keičiasi. 
Keičiasi ir žmogaus skonis. Yra ir antra gera pusė — 
ekonomiškiau, — pridėjo mirkteldamas akimi.

— Lyg tai tau būtų svarbu, — nusijuokė Petkienė.
— O, taip, svarbu! Aš turiu didelius planus, kuriems 

reikia stipraus finansinio pagrindo, — iškilmingai pa
reiškė Rimas ir, atsisukęs į Auksę, paklausė: — Jūs, tikiuo 
si, nesat senų pažiūrų, panele?

— Ne..., — kiek nutęsdama atsakė Auksė. — Aš esu 
maždaug per vidurį.

— Jei jums nepatiktų mano toks vyriškumo pasi
reiškimas, galėčiau tuojau virsti elegantišku, švelnių, ru- 
žavų skruostų jaunuoliu, — greitai pasiūlė Rimas, ir 
abu nusijuokė.

— Nebent surišus rankas ir kojas jam kas tuos plau
kus nukirptų! — įsiterpė Petkienė. — Jau kiek aš ir tė
vas kalbėjom — nieko nepadeda.

— Reikia leisti jaunimui pačiam pasireikšti, pri
mesta įtaka tik gadina jo charakterį, — pamokančiai kal
bėjo Rimas apkabinęs Petkienės pečius.

Linksmai nusiteikę visi trys suėjo į namą. Auksė 
atsiprašė valandėlei, nuėjo susitvarkyti, o sugrįžusi rado 
Rimą ir ponią Petkienę linksmai besišnekučiuojančius.

į Iš karto buvo matyti, kad teta ir brolėnas buvo geriausi 
draugai.

Auksė nuoširdžiai padėkojo šeimininkei už viską, o 
ji apkabino ir pabučiavo Auksę lyg dukterį:

— Gerai globok ją, Rimai!
— Kaip savo piniginę! — užtikrino Rimas, padė

damas Auksei įsėsti į mažytį itališką automobilį.
— Ačiū, ponia, — šūktelėjo Auksė pro langą, — 

lauksime jūsų Chicagoje!
Ponia Petkienė pamojo ranka ir stovėdama žiūrė

jo, iki jie pasislėpė už kampo. Tada sunkiai atsidu
so, įėjo į namą ir užtrenkė duris.

Oras buvo švelnus, kvepėjo žiedais ir įkaitusiu grin
diniu. Šaligatviais vaikščiojo moterys, vesdamos už 
rankų vaikus, o ant kampo sėdėjo senutė, apsistačiusi 
margaspalvėmis gėlėmis ir retkarčiais, atkišusi puokštę, 
siūlė ją praeiviams.

— Vargšė, niekas neperka, — tarė Rimas, ir Auk
sei atrodė nuostabu, kad jis tai pastebėjo.

— Neapsirikau, — pagalvojo patenkinta, — jis 
draugiškas, jautrus ir malonus iš prigimties.

— Kur važiuojam? — paklausė jis viena ranka 
vairuodamas mašiną pratuštėjusiomis gatvėmis.

Auksė kiek pažiūrėjo į jo didelę plaštaka, pavargu
siai gulinčią ant sėdynės, ir apsidairė, ar kas nevažiuo
ja šalia.

— Nervuota? — nusijuokė Rimas.
— Ne, bet man visada atrodė, kad automobilio 

vairas turi būti tarp dviejų rankų, — atsakė ji kiek pa
keltu balsu.

— Žiūrint tarp kokių rankų, — iškėlė jis savo de
šiniąją.

(Bus daugiau)

Demokratų ir respublikonų priemonės 
rinkikams prisigerinti

Jau ruošiasi 1970 ir 1972 metų rinkimams

DR. KAZYS SRUOGA

i kad pajėgtų 1972 ir demokratai 
išversti respublikoną Nixoną iš 
pasaulyje galingiausiojo preziden
to kėdės. Uždaviniai labai nelen
gvi.
Demokratų mostas rinkikų link 

Kol kas demokratams labai se
kasi vilioti rinkikus mokesčių sri
tyje. Demokratai kongrese labai 
priešinasi tų 10 proc. mokesčių 
padidinimui pratęsti. Ir gerokai 
“įkirpo” respublikonų preziden
tui. Demokratų motyvai tokie, 
kad tie mokesčiai nereikalingi- 
perdaug apsunkina mokesčių mo
kėtojus. Demokratai už tuos mo
kesčius “gražiai balsavo, kad juos 
(mokesčius) siūlė demokratas 
prezidentas — Johnsonas, kuris 
sakė kad mokesčiai labai reikalin
gi infliacijai sustabdyti ir Vietna
mo karui finansuoti. Nors inflia
cija dar tebėra ir vis dar didėja ir 
karas Vietname dar tebesitęsia, 
bet dabar demokratams jau atro
do, jog tie mokesčiai nereikalin
gi ir jie stipriai priešinosi, kol 
jiems nusibodo ir jie šiek t'^k 
laimėjo mokesčių mokėtojų nau
dai.

Beje, demokratai prie tų mo
kesčių pratęsimo prikabino ir 
mokesčių reformą. Žinoma, re
forma reikalinga, ji buvo seniai 
reikalinga - ne tik dabar bet ir 
demokratų valdymo laiku. Bet 
tik dabar pasidarė demokratams 
labai skubi. Bet visvien publi
kai patinka.

Dar geriau mokesčių mokėtojus 
gynė demokratai Illinois valsti
jos parlamente. Ten respubliko
nų dauguma parlamente ir nau
jai išrinktas respublikonų guber
natorius (iki šiol buvo demokra
tai gubernatoriai) Ogilvie daug 
nuolaidų turėjo padaryti, kol 
parlamentas priėmė jo siūlomą 
pajamų įstatymą. Mat, ir jo par
tijos kai kurie nariai bijojo bal
suoti už tą įstatymą, nes rinki
mai čiapat. Kiekvienam savo 
marškiniai arčiau. Naujas respu
blikonų gubernatorius per rinki
mus buvo labai garsiai pažadėjęs 
sunaikinti demokratų “mašiną 
Chicagos mieste (ta vadinama 
mašina padeda demokratams le
galiu būdu laimėti- rinkimus, bet 
būtų ilgai apie ją kalbėti), bet 
per ilgai čia apie ją kalbėti), bet 
turėjo “nusiraminti”, norėdamas 
gauti demokratų pagalbą Illinois 
valstijos parlamente.

Antra labai gera priemonė rin
kikams prisigerinti Vietnamo ka
ras. Demokratų prezidentas “ne- 

(Nukelta į 4 pusi.)

Amerikos rinkikams nebe
lengva prisigerinti — paža
dams įkas tiki. Jie žiūri ir ką 
ta partija padarė praeityje 
je ir ką dabar daro. Nixonui la
bai svarbu kaip nors 1970 me
tais laimėti kongrese daugumą, 
be jos labai sunku savo sumany
mus paversti įstatymais. Jei to 
nebus, 1972 metų prezidento 
rinkimai gali pasidaryti Nixonui 
labai pavojingi.

Demokratams, žinoma, labai 
rūpi, kad jie nepralaimėtų kon
grese daugumos ir svarbiausia,

gos. Mes tik galime tarti, kad 
prez. Nixono politinis posūkis 
nėra naujas, nors skirtingos 
jėgos vertė jį daryti ir kitų po
litinių tikslų siekti.

Naujieji tikslai
Prez. Nixonas siekia esančias 

įgulas iš Azijos pamažu ati
traukti ir naujais karais neįsi- 
pareigoti. Iš Vietnamo bus tę
siamas karių atšaukimas. Kraš
to apsaugos sekretoriaus Mel- 
vin R. Lairdo pareiškimu, ne
paisant kuri bebūtų karinė ei
ga Vietname ir kaip bevyktų 
politiniai pasitarimai Vietnamo 
karui užbaigti, ateinančiais me
tais numatoma atitraukti bent 
pusę karių, esančių Vietname.

Dėl 49,000 karių esančių Thai 
landė vedamos derybos jiems 
atšaukti. Pusės bilijono vertės 
įrengimai bus apleisti.

Iš Laoso karo orinis laivynas, 
kuris šiuo metu trukdo šiaurės; 
Vietnamo karių judėjimui, ne
reikalingas Vietnamo karui pa
sibaigus.

Pradžioje numatoma atšauk
ti 25,000 karių iš Pietų Korėjos. 
Ckinavos karinė stovykla gali 
būti perduota Japonijai dar ne
pasibaigus susitarimui, t. y. 
prieš 1972 metus.

JAV nenumato užimti anglų 
turėtų karinių atsparos taškų 
pietrytinėje Azijoje. Šiuo metu 
tesvarstomas karinis įsitvirtini
mas Ramiajame vandenyne Mik 
"onezijos salynuose, kurių išlai
dos galinčios siekti 6 bil. dole
rių. Ar šiam sumanymui pri
tars kongresas?

Karinis persitvarkymas Azi
jos srityje susietas su didelė
mis kliūtimis Azijos žemyno 
saugumui išlaikyti. JAV karius 
atšaukus iš Azijos, turės sekti 
kitas žingsnis užtikrinti sau
gumui Azijoje.
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SUSIMĄSTYMAS HES MENULIU
Blogio ir gėrio kova ir gėrio laimėjimas daug svarbiau

Kai milijonai žmonių stebėjo 
pirmuosius žemės gyventojų žing
snius tolimame mėnulyje, žmo
nija negalėjo nesididžiuoti pa
dariusi milžinišką šuolį kelyje į 
gamtos paslapčių begalybes. Sis 
šuolis verste verčia pamąstyti, 
kur eina žmogus, vedamas jame 
Kūrėjo įžiebtos neramios dvasios.

Noras pasiekti laiko ir erdvės 1 
ribą

Laiko ir erdvių begalybės, gy
vos ir negyvos gamtos nuosta
biausios paslaptys, visuotinio gė
rio ir dieviškos harmonijos vizi
ja žmogui neleidžia nurimti ir 
tenkintis turima padėtimi. Istori
jos eigoje jis lėtai, bet pastoviai 
žengia pirmyn, atskleisdamas vis 
naujas gamtos paslaptis. Su pir
maisiais žingsniais mėnulyje žmo
gus pirmą kartą ne tik atsiplėšė 
nuo žemės, bet ir sėkmingai ap
lankė tolimą ir paslaptingą dan
gaus kūną. Tai jau milžiniškas 
šuolis nuo anų gilios senovės lai
kų, kai visa, net artimoji aplin
ka žmogui buvo svetima ir nesu
prantama.

DEMOKRATŲ IR RESPUBLI
KONŲ PRIEMONES

(Atkelta iš 3 pusi.) 
mokėjo” to karo baigti, o Nixo- 
nas labai gražiai žadėjo jį baigti 
ir tai labai garbingai. Ir vis dar 
nebaigia. Bet čia Nixonas susi
griebė ir “lūžo- plyšo” išveda A- 
merikos karius iš Vietnamo ir vis 
žada dar daugiau išvesti. Kas po 
to bus -tai kitas dalykas.

Bet Nixonas karą turi baigti, 
jei nori ir po 1972 m. sėdėti pre
zidento kėdėje. Nixonas — ta
riant jo paties žodžiais -net “subi- 
tino” kai kuriuos demokratų ora
torius. Jis žada net daugiau ir 
greičiau Amerikos karius iš Viet
namo išvesti, negu kai kurie gar
sieji demokratai — liberalai siū
lė. Taigi, šitas “kozeris” gali 
būti labai geras respublikonams 
rinkimų metu. Tačiau demokra
tams dar liko gera priemonė ši
toje kariškoje plotmėje.

Du dideli respublikonų šūviai

Amerikos kariškos išlaidos y- 
ra milžiniškos, palyginus su ki
tomis valdymo sritimis. Demo
kratų politikos strategai šitą rei
kėją išnaudoja ir kelia didelius 
reikalavimus kariškas išlaidas 
griežtai mažinti ir tas lėšas skir
ti kitiems būtiniems krašto gero
vės reikalams. Tas, be abejonės, 
rinkikams labai patinka.

Ir Nixonui čia sunku išsisuk
ti. Dėl dviejų priežasčių. Kariškos 
išlaidos tikrai yra milžiniškos. 
Kariška vadovybė turi didelę ga
lią, įgytą laimėjus du pasauli
nius karus. Kongresas norėtų tą 
kariškos valdžios galią apriboti 
ir turėti daugiau galimumo daly
vauti kariškų problemų sprendi
me. Tai populiarus argumentas.

Nixonas negali perdaug toli ei
ti, sumažindamas Amerikos ka
rišką pajėgumą tuo laiku, kai du 
dideli kaimynai -raudonoji Ki
nija ir Sovietų Rusija - ginkluo
jasi iki ausų ir vieni kitiems grąsi- 
na atominiu karu. O ir arabai 
skelbia, kad jie nutrinsią Izraelį 
nuo šios žemės paviršiaus. Ten 
labai jau kvepia paraku. Kas ga
lėtų spėlioti, kad tokie “įvykiai” 
neužkabintų Amerikos?

Bet du didelius “šūvius” savo 
partijos naudai respublikonai jau 
paleido. Tai šeimos finansinė 
apsauga ir grąžinimas dalies pi
nigų ir valdžios valstijoms ir sa
vivaldybėms - “Naujas federaliz
mas”. Čia nelengva Nixoną per 
daug kritikuoti. Koks visos tos 
programos bus galutinė pasekmė 
— priklausys nuo daugelio sąly
gų ir aplinkybių. Bet rinkikams 
prisigerinimas didelis.

Šiaip ar taip partijos besigerin- 
damos rinkikams atlieka gana ge
rus darbus. Tai bene bus viena 
iš pačių šviesiausiųjų demokra
tų sistemos pusių.

Šia proga kyla klausimas, kur 
žmogaus pažinimo ribos? Ar pa
siseks jam kada ištirti visas erdvės 
begalybes, suprasti laiko ir am- i 
žinybės prasmę, pažinti gyvybės 
ir mirties paslaptis? Kūrėjas davė 
žmogui protavimo bei kūrybos 
galią ir įdiegė nepasotinamą no
rą pažinti, ištirti, suprasti...

Gamtos paslapčių ir jos dėsnių 
atskleidimas ne tik teikia žmo
gui pasitenkinimą, bet ir atveria 
jam vis naujas galimybes siekti 
geresnio, pilnesnio ir prasmin- 
gesnio gyvenimo. Mokslo laimė
jimai žmonijai pravėrė duris į 
gėrio įgyvendinimo galimybes.
Be abejo, mokslo laimėjimų 
pritaikymas kasdienos reikalams 
atnešė žmonijai žymų gerovės 
suklestėjimą ir įvairiausius pato
gumus. Tačiau čia tenka stabte
lėti, nes atrodo, kad žemėje gėrio 
įgyvendinimas neina lygiagre
čiai su mokslų pažanga.

Nuo blogio neapsaugotas

Polinkis į blogį žmogui yra į- 
gimtas, kaip ir gėrio siekimas. 
Žmonijos kelią į gėrio idealą sun
kina ne tik anas polinkis į blo
gį, bet ir tai, kad subjektyvusis 
vieno asmens gėris gali būti at
siektas kitiems blogio, suteikimo 
keliu ir kad dauguma mokslo 
laimėjimų gali būti panaudoti 
blogio žemėje tarnybai. Todėl 
žmonijos kelias į gėrį yra visai 
skirtingas, nei jos veržimasis į 
žinojimą — mokslo pažangą, 
gamtos paslapčių atskleidimą ir 
jos apvaldymą. Jei pavienio žmo
gaus atsisakymas siekti mokslo 
maža tegali turėti įtakos į ben
drąją žmonijos pažangą, tai vi
sai kitaip yra gėrio siekimo srity
je.

Kai sekame nuostabius pasku
tinių metų mokslų laimėjimus ir 
kartu su rūpesčiu ir baime skaito
me spaudoje apie nuolat kylantį 
nusikaltimų skaičių, apie karu- 
paciją visose visuomeninio gyve
nimo pakopose, apie me
lu ir priespauda paremtų rė
žimų siautėjimą, apie skurdą ir 
išnaudojimą ir kai šiuos faktus 
sugretinam, kyla klausimas, ar, 
nepaisant milžiniškų laimėjimų 
mokslo srityje, žmonija nežen
gia atgal į blogio ir chaoso be
dugnes. Mažų mažiausiai žmoni
jos pažanga gėrio ir harmonijos 
link nėra lygiagreti jos laimėji
mams bent jau tiksliųjų mokslų 
ir technikos srityse. Kodėl tad 
žmonija regimai neartėja į gėrio 
ir harmonijos aukštumas? Kodėl 
šioje srityje pažanga tokia nepas
tebima, o gal net gi klimpstama 
gilyn į blogio dumblyną?

Žmogaus laisvė

Didžioji blogio dalis žemėje y- 
ra žmogaus laisvos valios veiks
mo pasėka. Jei amžinieji artimo 
meilės įstatymai būtų sąžinin
gai vykdomi privačiame ir vie-

Detroito lietuvių organizacijų centro jaunimo kom sija Amerikos Lietuvių kongreso darbams vykdyti. 
Iš kairės į dešinę: Rūta Kaunelytė, Mari ja Sukaus kaitė, pirm. Rimas Sukauskas, Valentina Hotraitė, 
dr. Saulius Šimoliūnas, stovi: Robertas Selenis, Liucijacija Garliauskaitė, Regina Juuškaitė, Antanas Norus 
ir Birutė Januškaitė. Nuotraukoje trūksta: Valdo Duobos, Algio Ratniko, Šarūno Lišausko, Vytauto 
Baukio, Audronės Tamulionytės, Onos Valytės, Danos Valytės, Vilijos Baukytės ir Gražinos Vaškelytės.

I B1

Lietuviai mėgsta savo darželį CIevelande ir jį dažnai lanko.
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RUGSĖJĮ SKIRKIME 

MOKSLEIVIŲ VAJUI

šajame gyvenime, beliktų tik 
objektyvusis blogis, kuris su mok
slų ir technikos pažanga paste
bimai yra nugalimas. Sąžinė, 
Amžinojo Gėrio balsas žmoguje, 
nepajėgia žmogaus ir žmonijos 
vesti gėrio ir harmonijos keliais. 
Kad žmonija pajėgtų artėti prie 
gėrio idealo, yra reikalingas arti
mesnis žmogaus ryšys su Amži
nuoju Gėriu, o taip pat ir pras
minga bei visuotinė auklėjimo 
sistema. Tik auklėjimas gali iš-( 
kelti žmoguje glūdančius gėrio 
pradus ir nustelbti polinkį į blo
gį. Ne į gėrį todėl veda žmoniją 
pedagoginės teorijos ir jomis pa

Atidua fotografas nutraukė Idaho dykumos kalnų dalį. Nuotrauka 
labai primena prezidento R. Nixono profilį.

remtos mokvklu sistemos, išme- 
tusios auklėjimą iš mokyklų. 
Daug tad laiko praeis, daug pas
tangų ir aukų reikės sudėti, iki 
žmonija pajudės gėrio link tokiu 
tempu, kokiu ji šiuo metu veržia 
si į nuostabiasžinijos begalybes. 
Blogiui, kaip ir nežinojimui, nu
galėti reikia milžiniškų pastan
gų.

Blogis viešumoje

Kai blogis įsigali viešose insti
tucijose, įskaitant valstybes ir 
tarptautines organizacijas, tada 
jo aukomis tampa ištisos tautos 
ir kontinentai.

Deja, tokius blogio siautėjimo 
laikus išgyvename dabar, ir mū
sų tėvynės likimas tai akivaiz
džiai paliudija.

Blogio ženklų taip jau gausu a-

pie mus siaučiančioje aplinkoje 
ir visoje socialinėj žmonijos struk
tūroje, kad eiliniam gyvenimo 
reiškinių stebėtojui sunku įžvelg
ti bet kokį progresą, artėjimą į 
gėrio ir harmonijos realizavimą 
žemėje. Todėl triumfališko žmo
gaus vizito tolimame ir paslap
tingame mėnulyje proga negali
ma užmerkti akių prieš likiminę 
gėrio problemą. Gi jos sprendi
mai ar bent geresniam suprati
mui turėtų būti rodoma daugiau 
susidomėjimo ir pastangų, nei 
pasiekti mėnuliui ar kitai plane- 
netai. Kad žmonija bent kiek 
priartėtų prie taikos, gėrio ir har-

monijos žemėje realizavimo, net 
ir fantastinių mokslo atradimų 
apsvaigintas žmogus, atrodo, tu
rės daugiau dėmesio skirti kon
templiacijai, asmens vertės išryš
kinimui ir gerųjų pradų ugdymui 
žmoguje visomis auklėjimo prie
monėmis. Priešingu atveju žmo
nijos progresas į mokslą ir pažini
mo begalybes tik dar labiau iš
ryškins, kaip maža ji yra pažen
gusi gėrio ir harmonijos idealo 
link. S. Dž.

— Išorinės pagundos kartais 
'kalba apie vidinius troškimus.

— H. Beecher

_ Krašte, kur žmonės vienas
kitam negali laisvai išreikšti 
savo mintis, jokia laisvė nėra 
užtikrinta. — W. Hocking

LITUANUS

imiPJipflĮĮ|l1j||ipiĮl»llip[fflllįllllllll!l!lip

LITUANUS ŽURNALAS, MINĖDAMAS 15 METŲ SUKAKTĮ,
SKELBIA JUBILIEJINĮ VAJŲ — SU YPATINGOM DOVANOM.

Jau penkiolikti metai, kai Lituanus, leidžiamas anglų kalba, atlieka 
laisvųjų lietuvių šauklio pareigas 97 pasaulio šalyse — tiek valstybių jis 
paštu pasiekia keturis kartus metuose. Penkiolikos metų sukakties proga, esa
mi ir būsimi Lituanus skaitytojai, atsiuntę 5 dol. čekį, kviečiami dovanai at
siimti šampano bonką. Čekius rašykite LITUANUS vardu, P. O. Box 9318, Chicago, UI. 60690. 
Gavę iš Jūsų pratęstą ar visai naują prenumeratą, tuoj pasiųsime šampano kortelę, kurią nemoka
mai iškelsite į šampaną vienoje iš devynių, kortelėje pažymėtų, didžiųjų Kane Beverage krau
tuvių Chicagoje. Dovaną atsiimti su kortele asmeniškai.

Šis nepaprastas LITUANUS vajus baigiasi rugsėjo 1 d. — Darbo Dienos šventėje.
Visais klausimais prašome skambinti Chicagos telefonu 434-0706, Jonui Kučėnui, LITU

ANUS reikalų vedėjui.
Šia proga dėkojame Kane Beverage krautuvėms už dovanotą šampaną.
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Rugsėjo mėnuo iš kitų mėne
sių išsiskiria ypatingu savo bruo- 
žu.Jo pradžioje visur suskamba 
mokyklų varpeliai ir, skardžiais 
balsais išblaškydami linksmai 
praleistų atostogų prisiminimus, 
kiekvieną jaunuolį grąžina į ru
dens realybę, prasidedančią prie 
pravertų mokyklos durų.

J klases jis šaukia taip pat ir 
lituanistinių mokyklų mokslei
vius. Ir šis jo šauksmas yra svar
biausias šauksmas lietuvių išeivi
jai, nes į jį atsiliepusieji miglo
tą rudenį mums paverčia lietu
viška gyvybe žaliuojančiu pava
sariu.

Rugsėjis — bendruomenės 
mėnuo

Bendruomenė yra lietuvybės 
išlaikymo darbų organizatorė, 
vykdytoja ir rėmėja. Lituanistinė 
mokykla — jauno lietuvio švietė
ja ir lietuviškos dvasios ugdytoja. 
Jas abi jungia bendruomenės a- 
teitis. Todėl giliai prasmingu veik 
smu reikia laikyti LB tarybos nu
tarimą rugsėjį skelbti bendruo
menės mėnesiu, nes su juo prasi
deda bendruomenės darbo, o kar
tu ir lituanistinio švietimo me
tai.

Rugsėjis — moksleivių vajaus 
mėnuo

PLB valdyba šiuos metus yra 
paskelbusi lituanistinio švietimo 
ir šeimos metais. Jų metu JAV 
LB centro valdyba yra nutarusi 
pravesti moksleivių vajų lituanis
tinėms mokykloms.. Vajaus tiks
las — suregistruoti lituanistinių 
mokyklų nelankančius lietuvių 
vaikus (o tokių yra daug), ištirti 
ir pašalinti nelankymo kliūtis ir 
sudaryti tinkamas sąlygas moky
klų lankymui. Darbo planai, in
strukcijos ir kita medžiaga buvo 
paruošta ir LB padaliniams iš
siuntinėta 1969 kovo 6 d., tačiau 
dėl įvairių kitų įsipareigojimų 
kai kurios apylinkės į šį darbą 
visu pajėgumu nebuvo įsijungu
sios.

JAV LB centro valdyba 1969 
rugpiūčio 20 d. bendraraščiu dar 
kartą kreipėsi į LB padalinius 
šiuo reikalu ir prašė bendruome
nės mėnesį šiais metais skirti tik 
moksleivių vajui. Prašome kitus 
reikalus laikinai atidėti į šalį ir 
visas jėgas sutelkti šio uždavinio

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:
LIETUVIŲ POEZIJOS

ANTOLOGIJA . . . $7.00 
LIETUVIU BELETRISTIKOS

ANTOLOGIJA I- dalis $6.00

LIETUVIU BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA II 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.

atlikimui.
Moksleivių vajaus įvykdymui į 

darbą junkimės visi. Tai nėra tik 
apylinkių valdybų pareiga. Tai 
yra visų mūsų rūpestis. Apylinkių 
valdybos yra prašomos imtis dar
bų koordinavimo iniciatyvos, bet 
talka turi ateiti iš visuomenės. 
Ypač didelės paramos laukiame 
iš spaudos. Laikraščių redaktorių 
prašome šį bendruomenės darbą 
paremti vedamaisiais, žurnalis
tus prašome kuo daugiau apie 
vajų rašyti ir jį populiarinti. Vi
sų kitų prašome ištiesti LB apy
linkių valdyboms pagalbos ran
ką ir savanoriškai jungtis į šį vajų.

Dar daug jaunų lietuviukų y- 
ra palikta už lituanistinės mokyk
los ribų nutautimui. Jie yra 
skriaudžiami, o tuo pačiu yra 
skriaudžiama ir lietuvių tauta. 
Mūsų pareiga grąžinti juos į lie
tuvių tautos eiles. Kruopščiai at
likime moksleivių vajaus darbą. 
Kitaip lituanistinio švietimo ir 
šeimos metai neteks savo pras
mės.

Bronius Nainys 
JAV LB centro valdybos 

pirmininkas

CROSBY’S BLUEBERRY ACRES
U pick 20c Ib. Picked 30c Ib.
Open daily 8-6. Iziccilcd 7 iniles 

N. LaPorte e.xit of Indiana Tollway. 
1 mi. W. of Indiana 39 on i 000 N.

PHONE 219 — 325-0286 *

KEPA ĮVAIRIŲ

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 West 59th Street 
CHICAGO ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
RŪSIŲ KEPINIUS

Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai. skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogur**ii 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

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

Ouarterly 
dividends 
are very 

interesting
And what is most inferest- 
ing about ųuarterly divi
dends is that it means more 
money for you. More Often. 
lf you’re interested, come to 
Midland Savings today.

Frank Zogas, President

4?/4 % 5'/4 %
PASSBOOK SAVINGS 6 MONTH SAVINGS CERTiFICATES I

Paid and Compounded Paid Quarterly
QUARTERLY M $1,000

'■ŠSJSŽ' MINIMUM

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

IlIHl'alĮlži}! il’bil'lliJ!ltin;flHlii!i!IBII|l!ii(!||!||(ili|ii|į)||||li|||||||iį||iĮlllllliiltll!illillilliillllllliii^

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, INC.

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

Mėnesiniai išsimokėjimai
I Taip pat finansuojame automobi

lius, ir laivus.
B. JASINSKAS,
General Manager

S. KŪMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Aire.
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 — BE 8-6435

uiiiuiuaiiiiiiiiiiuiiiiiinmiiiitiiiiiiiiiiii
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.
iiiiiniiiilii:iliiiiilill’:!!!!ll!!llllllllllllllll

AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE: 254-4470



Rytoj, rugpiūčio 30 d. programa skiriama 
Lietuvių Studentų Sąjungos leidžiamam žurnalui

LITUANUS
Kalbės: JONAS BAGDONAS, vyriausias redaktorius 

JONAS KUČfiNAS, Jr., reikalų vedėjas 
VYTAUTAS KASNICNAS, Jr., Fondacijos pirm.

Jau 15 metų, kai LITUANUS, leidžiamas anglų kalba, 
atlieka laisvųjų lietuvių šauklio pareigas. Jį skaito daugelis 
įtakingų amerikiečių ir tuo jie yra informuojami apie Lietuvą 
ir Lietuvius.

LITUANUS SUKAKTIES PROGA, TAPKIME JO 
SKAITYTOJAIS IR RĖMĖJAIS.

Norintieji klausti, prašomi skambinti 
445-6842

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
93.1

LIETUVIŲ DARŽELIUI 40 METŲ

Clevelando Lietuvių kultū
ros darželio Sąjunga buvo įsteig
ta 1929 metų spalio 4 d., suėjus 
tautinių ir katalikiškų organiza
cijų vadams ir visuomenės ^veikė
jams ir aptarus kultūrinio darže
lio steigimą.

Pirmutinė LKDS valdyba bu
vo pirmininkas — adv. P. Čes- 
nulis; vicepirmininkai — Jonas

DeRighter, Ona Žvingiliūtė - 
Mihelich, Povilas Šukys, Ona Ka 
pienė, Elena Pečkaitis.

Kazys S. Karpius — vykdoma
sis sekretorius, P. Dagilaitė — už-, 
rašų sekr., Petras P. Muliolis - 
iždininkas. Nariai — K. Pavilo- 
nienė, E. Užbšaitė, Antanas 
Vilimas.

Tos valdybos daugiau pusė jau 
mirę. Antras pirmininkas buvo 
Jonas Brazauskas, abu mirę. Tre
čias, dabartinis pirmininkas, Ka
zys S. Karpius.

Gavus Lietuvių darželiui že
mę apie 200x200 pėdų, Rockefe- 
ller parke, dr. Basanavičiaus pa
minklas buvo iškilmingai ati
dengtas 1933 metų birželio 11
d., dar prieš darželį įrengiant. 
Jo biustą padovanojo Lietuvos 
Šaulių Sąjungai Atidengimo iškil
mėje svečias buvo Lietuvos minis
tras Washingtone B. K. Balutis.

Pati statyba kultūrinio darže
lio buvo baigta 1936 metų vasa
rą. Atidarymo iškilmės įvyko 19- 
36 metų spalio 11 d., dalyvau
jant oficialiai Lietuvos atstovui 
dr. M. Bagdonui iŠ'Washingto- 
no.

Lietuvių darželis, lietuvių lai
mei, buvo įrengtas valdiškais pi
nigais, tais nedarbo laikais, kai 
buvo sunku pinigų gauti, o val

ŽEMĖ CLEVELANDE NUO 
BIRUTĖS KALNO

Greta tautipių darželių tame 
parke įrengta Amerikos karių 
legiono pastangomis Taikos dar
želis, nes tai buvo po pirmojo pa
saulinio karo 1936 metais.

Legiono darželyje, po pamin
klu, vaizduojančiu taiką, buvo su 
pilta po kubišką pėdą žemės iš a- 
pie 30 kraštų, kurių tautiečiai gy
vena Clevelande. Supilta kubiš— 
ka pėda trupiniais, kaip Karpius 
buvo išprašęs padaryti, pasemtos 
nuo Biiutės kalno Palangoje. Dr. 
Šliupas, tada Palangos bumfis- 
tias, tą pageidavimą įvykdė. Pa
langiečiai atsiuntė tą pėdą žemės 
puošnioje šešiakampėje dėžėje, 
išdabintoje gintaru: 14 gintaro 
žvaigždių rate atstovaujančių 14 
Lietuvos apskričių, su Vilniaus 
Gedimino pilies bokštu viduryje, 
su žodžiu LIETUVA bokšto apa
čioje. Dėžė dar buvo keturlinkai 
aprišta geltonu - žaliu -raudonu 
raišteliu.

Su žeme, buvo atsiųstas ir pa
dovanojimo aktas; ir tą puošnią 
dėžę ir tą meniškai pagamintą 
aktą Amerikos legiono skyriui 
Karpius padovanojo, ir jie laiko 
dovaną kaip muziejinę brange
nybę. Ta puošni dėžė, supran
tama, buvo atsiųsta kitoje, 
stiprioje medinėje dėžėje. Visų ki
tų tautų žemės buvo atvežtos pa
prastai sukaltose medinėse dė
žėse.

Karpiui teko garbė ir tą Biru
tės kalno žemę supilti po pamink 
lu, su pritaikinta kalba, jog tai 
paeina ne iš kokio mūsų lauko,

džia buvo įvedus viešus darbųk 
bedarbiams šelpti; darželiai bu
vo pripažinti viešais darbais. Ka
dangi lietuvių grupė turėjo savo 
darželio fondo geroką sumą surin . 
kus, o čia reikalavo viešam dar
bui tam tikro įnašo, lietuvių dar 
želis buvo pirmiausia pradėtas 
statyti 1934 metais.

Dr. Vinco Kudirkos biustą pa
dovanojo Karininkų Ramovės 
valdyba Kaune, ir biustą atvežti 
net delegavo savo atstovą mjr. Si
moną Narušį, atidengimo iškil
mei. Tas paminklas buvo didelė
mis apeigomis atidengtas 1938 
spalio 3 d.

Darželiui planą ir braižinius 
taip pat gautus iš Kauno, paga
mino ir padovanojo architektū
ros prof. V. Dubeneckis. Toms do 
vanoms gauti pasidarbavo K.S. 
Karpius, savo lankymosi Lietuvo 
je 1928-1935 metais, padaręs pa
žintis su atitinkamais žmonėmis 
Kaune.

Poetą Maironį pasiryžo pagerb
ti Clevelando Šv. Jurgio parapijos 
veikėjai ir draugijos savo pastan
gomis. Kažin kodėl nedrįso pra
šyti dovanos kokios žymios kata
likiškos organizacijos Kaune, 
nepriklausomybės laikais, taigi 
Maironio paminklo pastatymas 
vietinėmis pastangomis užtruko 
net apie 30 metų. Pastatytas, jau 
dalyvaujant naujiems ateiviams, 
1961 metų birželio 25 d. Biustą 
gamino Elena Dočienė, Toronto, 
Kanadoje.

Lietuvių darželis apsiriboja tik 
paminklais, ir kultūrinių asme-1 
nų, kaip originaliai darželių pro
jekte buvo nustatyta, be pamin
klų istoriniams karžygiams.

kaip gyrėsi kitos tautos, bet iš 
taikios senoviškos lietuvių pago
niškos šventovės.

Lietuvių kultūrinio darželio 40 
metų sukakties minėjimo 

programa
Šį rudenį, spalio m., sueina 

40 metų nuo Clevelando Lietuvių 
kultūrinio darželio įsteigimo. Tai 
vienintelis pasaulyje toks pamin
klas mūsų tautai.

Liet. Kult. Darželio Sąjunga

rengia 40 metų sukakties minėji
mą šia tvarka:

L Sekmadienį, rugsėjo 7 d. 
Pamaldos Šv. Jurgio baž
nyčioje 10:30 vai. 2. Po pa
maldų — iš bažnyčios važiuoja 
į Lietuvių Darželį, trumpai pro
gramai.

3. Po programos darželyje vyks 
į naujos parapijos apatinę salę 
pietums. Kaina asmeniui tik 2.50 
dol. Jaunimui 1.25 dol.

4. Po pietų — minėjimo pro
grama, kalbos ir meninė dalis. 
Taipgi bus rodomas istorinis fil
mas nuo Darželio įsteigimo iki 
Maironio paminklo atidengimo 
iškilmių.

Norintieji dalyvauti prašomi į- 
sigyti bilietus pietums pas platin
tojus arba prie įėjimo.

Kviečiami dalyvauti visuome- 
! nė, organizacijų valdybų atsto
vai ir skyrių bei draugijų valdy
bų atstovai, visuomenės veikėjai, 
visoje programoje. Telef. HE 1— 
6344, arba AN 1-0969.

Prie Maironio paminklo Cevelande. Iš k. į deš.: M. Zujus, I. Sakalas, 
vysk. V. Brizgys, R. Višniauskaitė, Šv. Jurgio par. klebonas kun. B. 
Ivanauskas, inž. A. Rudis, prel. K. Razminas ir L. Šimutis.

PAGERBTAS PREL. KONČIUS

BALF‘o Clevelando skyriaus 
iniciatyva ir rūpesčiu rugpiūčio 
16 d. Čiurlionio ansamblio na
muose buvo pagerbtas prel. J. 
Končius. Nors sveikintojų ir ger
bėjų neperdaug tesusirinko, bet 
akademija ir arbatėlė praėjo 
pakilia nuotaika.

Prie garbės stalo drauge su so- 
lenizantu užėmė vietas skyriaus 
pirmininkas ir direktorius E. Ste
pas, pirmininko pavaduotojas F. 
Eidimtas ir valdybos nariai A. 
Poškoriūtė, L. Keženius ir A. Buk- 
nis.

Įžanginiame žodyje pirminin
kas apibūdūro plačią prelato veik
lą per ištistis 25 metus, pabrėž
damas ypatingus nuopelnus, dar
bštumą ir energiją. Vienas iš 
stiprių BALF’o Veteranų — K. 
Karpius išdėstė įvairius šios or
ganizacijos darbus, ryškindamas 
sunkius pirminius žygius bei fon- 
dų susijungimą. K. Žiedonis pa
sveikino JAV LB tarybos, Ohio 
apygardos ir Clevelando apylin
kių vardu, Šenbergienė — skau
čių ir skautų, Blynas — Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio, S. Laniaus
kas, 15 metų veikęs šitame fon
de ir vertinąs jį, kaip vieną iš 
svarbiausių mūsų veiksnių.

Dailų L. Eidimtaitės kūrybos 
adresą, tikrai skoningai atliktą, 
proziniai vaizduojant tekstą, pre
latui įteikė, perskaitęs, F. Eidim
tas. Turinys kilniai įprasmina 
vertingus prelato darbus ir pasi
šventimą. Pasirašė visi susirinku
sieji.

Žymią savo gyvenimo dalį pa
aukojęs labdarai, veiklusis soleni- 
zantas savo žodyje paminėjo net 
pirmąjį pasaulinį karą, kada teko 
šelpti lietuvius, buvusius nelais
vėje, o 1919 metais sudarinėti 
ešelonus lietuviams, iš įvairių 
kraštų grįžtantiems tėvynėn. 
Antrojo pasaulinio karo metu ir 
vėliau Amerikoje ir Europoje pre
latas kalbėjo su kelių kraštų vy
riausybių atstovais, nors jų tarpe 
pasitaikydavo ir tokių neišmanė
lių, kurie ragino pabėgėlius grįž
ti bičiuliškon komunistiškon Lie

poeto Maironio biustas Lietuvių 
darželyje Clevelande

tuvon. Tasai, dabar jau garbės 
pirmininku tituluojamas, kan
trus ir patvarus darbuotojas, pa
rodė sektiną pavyzdį visokiems 
ambicingiems veikėjams, tarda
mas: “negirkite manęs, kol aš 
gyvas”. Plota dažnai ir nuo
širdžiai.

Pirmininkas, padėkojęs valdy
bai, vakaro dalyviams ir šeimi
ninkei St. Urbonavičienei, kad pa 
kvietė visus vaišių, kur tikrai 
buvo galima pasmaguriauti gau
siais, įvairuojančiais ir gardžiais 
patiekalais.

Taip BALF’as yra sušelpęs ir 
dabar šelpia tūkstančius lietu-

Kultūriniam Clevelando lietuvių 
daržely prie dr. J. Basanavičiaus 
paminklo: kleb. kun. B. Ivanaus
kas, B. Višniauskaitė ir L. Šimutis.

vių. Keista, kad kai kas net iš 
pačių sušelptųjų šiandien jau 
nelinkęs tiems tikslams aukoti.

Vladas Braziulis

MOKSLO METU PRADŽIA

b Vysk. M. Valančiaus lit. mo
kykla savo darbą pradės rugsėjo 
6 d. 9 vai. ryto pamaldomis Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Ateinančiais 
mokslo metais mokykloje dirba 
mokytojai: H. Bankaitis, St. Barz 
dūkas, Ingrida Bublienė, Pr. Jo
ga, Ona Mikulskienė, Irena Na
vickaitė, Nijolė Palubinskienė, 
Albina Petukaūskienė, Jūratė Pe
traitytė, Rita Premeneckienė, O- 
na Žilinskienė. Veiks vaikų dar
želis į kurį bus priimami vaikai 
nuo keturių su puse metų am
žiaus arba jaunesni. Taip pat bus 
8 pradžios mokyklos skyriai, ke
turių metų aukštesnioji mokyk
la ir kanklių pamokos.

Vis prašomi vaikus registruoti 
pirmą mokslo dieną. Paraginki
te savo kaimynus ar pažįstamus, 
kad siųstų vaikus į lietuvišką mo 
kyklą. Jaunimo organizacijos pa
tikrinkite savo narių sąrašus ar 
visi lanko lituanistines mokyk
las.

RADIKALUS ŠVIETIMAS

A. PŪRELIS

Visais laikais atsirasdavo va- policijos, gaisrininkų ir elektros 
dinamų pažangių mokytojų ir
profesorių, linkusių pakeisti mo
kymo sistemą, įvedant nauju
mų, kurie pagal jų įsitikinimą, 
atrodė būtini ir naudingi. Ka
dangi Išivietimas buvo vedamas 
pagal iš aniksto smulkiai nusta
tytą programą, todėl bet kokios 
naujovės ar naujo dalyko įve
dimas griežtai priklausė nuo 
švietimo žinybos. Nebuvo leng
va naujoves pravesti pagal at
skirų asmenų norą.

Dabartiniu laiku, ypač šiame 
krašte, matome įvairių keistų, 
nesuprantamų ir kartais neįtikė
tinų reiškinių įvairiose srityse 
kaip švietime, politikoje, teisė
je bei konstitucinių teisių aiški
nime. Įvairūs bandymai bei ieš
kojimai, kol jie yra tik siau
rame bandymų maste gali bū
ti naudingi, bet (kada experimen- 
tiniad kraštutinumai, keletos li
beralų, Įvedami į gyvenimą, ku
riais pasinaudoja tik įvairūs 
gaivalai, ramių gyventojų sąs
kaitom, yra sujaukiama nusi
stovėjusi pusiausvyra.

Prieš pamokas mokyiklose 
kalbama malda, priesaika kraš
tui arba koks nors patriotinis 
susikaupimas yra panaikinti, 
kaipo “įprieškonstituciniai”. 
IS(paudoje buvo pasirodęs ilgas 
vieno profesoriaus straipsnis, 
kuriame aiškinama, kad moki
nių patriotizmo mokymas taip 
pat esąs priešitonstitucinis, nes 
patriotizmas negalįs būti vaikui 
prievarta perduodamas, o “atei 
ti į mokinį savaime”. Pagal pro
fesoriaus išvedžiojimus, matoma 
tikta taipgi neturėtų būti moki
niui prievarta perteikiama, bet 
turėtų ateiti pati savaime.

Bendrai krašto supratimas, 
meilė ir pagarba jam, yra be
veik išbraukti iš šio krašto moks 
lo ir retai teužsimenama. Todėl 
nestebėtina, kad atvykusieji į 
šį kraštą yra daug didesni pa
triotai, daugiau gerbia kaip šia
me krašte gimusieji. Amti-pat- 
riotinių išsišokimų, savo krašto 
niekinimo, niekur tiek daug ne
rasime kaip šiame krašte, pra
dedant padugnėmis ir baigiant 
aukštais šio krašto vyrais. Pir
mieji tai daro revoliucijos var
dan, antrieji _  politikos.

Vieni pažangieji pedagogai 
moko kaip neklausyti valdžios, 
kaip išsisukti nuo kariuomenės 
ir deginti korteles. Kiti, apžėlu
siomis galvomis, urvinio žmo
gaus išvaizdos, vadovauja įvai
rioms studentų riaušėms, de
monstracijoms ir pritaria degi
nimui, turto naikinimui bei nar
kotikų naudojimui. Vieni vado
vauja prieškariniems demonstra 
cijoms, kiti ruošia jaunimą par
tizaninėms kavoms.
Ekarsdale, N. Y. miestelio aukš 

tesniojoje mokykloje jau antri 
metai yra įvestas vasarinėse pa
mokose partizaninės kovos tak
tikos kursas. Baigusieji gauna 
pusę įskaitos. Praeitais mietais, 
išėjus teoretinį kursą, buvo at
likti pratimai užimti miestelio

TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Vysk. M. Valančiaus lit. mo

kyklos tėvų komitetas praneša, 
kad visų tėvų susirinkimas įvyks 
rugsėjo 6 d. tuoj po pamaldų. 
Prašomi visi atsilankyti į šį su
sirinkimą. Bus painformuota a- 
pie mokyklos darbą ir išrinktas 
naujas tėvų komitetas.

stotis. Uždavinys buvęs pil
nai ir tiksliai įvykdytas. 
Šią vasarą 12 berniukų ir 
viena mergaitė atliko parti
zaninės kovos pratimus miške, 
naudodami žaislinius ginklus. 
Moikiniai pasirodė gerai įsisavi
nę partizaninės kovos metodus. 
Tenka stebėtis, kad nei švietimo 
žinyba, nei mokinių tėvai nerodo 
jokio tam pasipriešinimo. Net 
siekiantieji taikos ir demonst
ruojantieji prieš karą nereiškia 
kurio nors protesto.

Kam reikalingas šiame krašte 
mokinių partizaninės taktikos 
mokymas, sunku suprasti; tik
riausia patys pedagogai nežino. 
Tik prieš trumpą laiką matėme 
jaunimo atliktas riaušes Airijo
je, kurie be jokio specialaus joa- 
ruošimo, per keletą dienų pa
vertė miestus griuvėsiais, o gy
ventojus benamiais, kur žmonių 
dešimtmečių įdėtas triūsas pa
verstas pelenų krūva.

_  Myli kai gegutė savo vai
kus. (Lietuvių patarlė).

10% — 20% — 80% puriau tiaok&UI 
ui apdrauda nuo usnies lr automo 
UUo pas j j,
FRANK ZAPOLIS

8208 % VVest 95tb Street 1 
Ohlcaoo, Illlnolfl

Tel. GA 4-86M tr GR 0-4389

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo
tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetimą karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota. 
414 psl. kaina $3.75.

NAKTYS KARALIŠKIUOSE
Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 

išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVEI JAI .
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo. Barono apysakaitės mažie

siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS
Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 

1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
bebikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIMŲ PASAKOS

Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame tr Pelenė, ir Sniego 
Senė, Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūsų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli

niam jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaina $2.50.

JURININKO SINDBADO NUOTYKIAI
Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 

“Tūkstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Siudbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

Dlinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

IŠMOKĖS 500 MILIJONŲ 
NUKENTĖJUSIEMS

Chicagos American Mutual 
apdraudos sąjunga praneša, 
kad Amerikos apdraudos kom
panijos nukentėjusiems nuo Ca- 
mille uragano išmokės apie 500 
mil. dolerių. Kompanijos 1965 
metais išmokėjo 715 mil. dole
rių nukentėjusiems nuo Betsy 
uragano.

Kad ir pasikeitus bažnytinėms
apeigoms, maldaknygė vistiek y- 
ra reikalinga, ypatingai, jei ji yra 
tokia plati ir viską apimanti, 
kaip

TIKIU DIEVĄ
Kun. St. Yla

Joje rasite maldas bet kokia 
gyvenimo proga, visą eilę gies
mių, litanijų bei specialiai lietu
viams pritaikintų susikaupimui 
Dievo žodžių.

Gale dargi pridėti religinių pa
pročių aprašymai, išpažinčių 
svetimomis kalbomis tekstai ir 
vardai kiekvienai dienai ištisiem 
metam.

Maldynas TIKIU DIEVĄ yra 
meniškai apipavidalintas, kietais 
dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: $6.00 (raud. kr.), 
$7.00 (auks. kr.), $8.00 (odos 
virš.). Puiki dovana, gaunama 
Drauge. ,;

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo- 
kėsčiams.

JC «T» X



DRAUGAS, penktadienis, 1969 mč rugpiūčio 29 d.

PARENGIMAI CHICAGOJE

Rugp. 31 — “Draugo" gegu
žinė (piknikas) Bučo darže.

Rugp. 31 — Švėkšnos gim
nazijos auksinio jubiliejaus iš
kilmės Jaunimo centre.

Rūgs. 14 d. — Operos lėšų 
telkimo komiteto parengimas 
“Golden Age’’ ręst., 4545 W. 
95th Str. Oaik Lawn, III.

Rūgs. 20 d. — Pianistės Ju
lijos Rajauskaitės koncertas 
Jaun. centre. Ruošia Liet. mo
terų kl. fed. Chicagos klubas.

Rūgs. 21 d. — 10 v. ryto 
“Kernavės” tunto iškilminga 
sueiga Jaunimo centre.

Rūgs. 27-28 — Putnamo se
selių rėmėjų madų paroda Jau
nimo centre.

Spalio 4 d. — Brighton Par
ko LB apylinkės tradicinis ru
dens linksmavakaris B. Pakšto 
salėje.

_  Sol. Dalios Kučėnienės
liet. dainų ir arijų rečitalis 
Jaun. centre.

_ V. D. šaulių kuopos rudens
balius Vyčių salėje.

Spalio 11 d---- Chicagos Ang
lijos liet. klubo tradicinė meti
nė vakarienė B. Pakšto salėje.

— Jaunimo literatūros kon
kurso premijos įteikimo paren
gimas Jaun. centre.

_  Beverly IShotres lietuvių
klubo ruošiama rudens kaukių 
balius Jonyno salėje.

Spalio 12 d. — Vaikų litera
tūros šventė Jaun. centre. Ruo
šia “Eglutės" rėmėjų talka.

— Dzūkų draugijos susipaži
nimo popietė B. Pakšto salėje.

Spalio 18 d. — Vyt. Mačernio 
kūrybai skirtas vakaras — kon
certas, minint 25 m. mirties su
kaktį, Jaun. centro didž. salėj. 
Rengia Korp! Šatrija.

— Liet. Gailestingųjų seserų 
s-gos banketas B. Pakšto sa
lėje.

Spalio 19 d. — Šv. Kazimiero 
sesdrių rėmėjų auksinio jubilie
jaus banketas Marijos aukš. 
mokyklos salėje.

Spalio 25 d. — LB Marąuette 
Parko apylinkės linksmavakaris 
B. Pakšto salėje.

— Sportininkų pobūvis Jau
nimo centre.

— ALIAS moterų pagalbinio 
vieneto pobūvis Jaunimo cen
tre.

Lapkr. 2 d. — Marijonų ben
dradarbių Chicagos apskr. žai
dimų popietė vienuolyno svetai
nėje.

Lapkr. 8 d. — Jūrų šaulių

kuopos Ciceroje švyturio ba 
liūs B. Pakšto salėje.

— K. Donelaičio lit. mokyk
los tėvų komiteto ruošiamas 
metinis balius. Inn Motion sa
lėje.

Lapkr. 9 — Anglijos liet. klu 
bo literatūros ir dainų vakaras 
Jaunimo centre.

Lapkričio 15 d. — Senojo Bri
tanijos liet. klubo Chicagoje tra
dicinis metinis linksmavakaris 
B. Pakšto salėje.

— Chicagos liet. operos tra
dicinis balius Personality Lodge 
salėje, 4740 So. Cicero Avė.

Lapkr. 16 d. 4 vai. po p. — 
Mykolo Sleževičiaus 31 m. mir
ties sukakties minėjimas Jauni
mo centre.

Lapkr. 22. _  DLK Birutės
dr-jos Chicagos skyriaus tradi
cinis balius — koncertas Jaun. 
centro salėje.

— Brighton Parko lit. mo
kyklos vakaras — balius B. 
Pakšto salėje.

Gruodžio 14 d. — “Kerna
vės" tunto kūčios Jaunimo cen
tre.

VIENUOLĖS DALINS 
KOMUNIJĄ

Visų moterų vienuolijų sese
rys vienuolės Muensterio vys
kupijoje Vakarų Vokietijoje, 
reikalui esant, galės dalinti ti
kintiesiems šv. Komuniją. Ati
tinkamą leidimą šiuo tikslu yra 
davusi (Sakramentų kongregaci
ja. Sakramentų Kongregacijos 
raiste Muensterio vyskupui yra 
pažymima, kad seserys vienuo
lės šv. Komuniją galės dalinti 
tik tais atvejais, kai nėra kuni
go arba diakono.

DĖMESIO!

M REZIDENCINIAI. E
E KOMERCINIAI. E
E MEDICINOS IR E
SS | KITOKĮ PASTATAI |E

1 — ““
2457 West 69th Street 

TeL HE 4-7482

CLASSIFIED GUIDE
NORI PIRKTI

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

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

ISNUOM. 5 kamb. apšildomas bu
tas. Apyl. 43-čios ir Maplewood.

FR 6-7298 po 6 v. v.

MISCELLANEOUS

SUKĘ?
A. ABALL ROOFING C0.

Įsteigta prieš 49 metus 
Dengtame visų rūšių stogus. Taiso

me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūrą “tuck- 
polntlng*'. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke.

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

Mll.l, . ........ II I Illllllllllllllll III III III lllllll IIHll II IIIIIIII||..Į|,IĮ.,

SIUNTINIAI Į LIETUVA
lr kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Cblcago, UI. 60632. Tel. YA 7-5980

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

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

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Western, Chicago #, UI.

Telefonas VI 7-3447

MISCELLANEOUS

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

Dr. Philip Blaiberg, ilgiausia išgy
venęs po širdies perkėlimo opera
cijos, neseniai mirė, su svetima 
širdimi išgyvenęs 594 dienas. Čia 
matome pereitais metais, po pasi
sekusios operacijos.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės,

Vytautas the Great 
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

sveikatos. blz-
nlo.
Patogios Išsl-
mokėjimo są-
lygos.

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

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

RADIO PROGRAMA

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

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

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

REAL ESTATE

Parduodu inacdernišką 3-jų butų 
mūro namą, dideli butai, pačiame 
Marąuette pke. 38 p. lotas, 2 auto 
mūro garažas. $34,900. Tuoj ga
lima užimti. Tel. 737-7201
Labai švarus, gerai užlaikyas 3-jų 
miegamų mūras. “Master” miega
masis. 12 x 18 p. Erdvus salionas 
ir valgomasis. Naujos plytelės di
delėj virtuvėj, beržinės spintelės. 
Graži plytelių vonia. Langų stoge
liai, “Cyclone" tvora, patio, -gra
žiai apsodinta, 2 maš. garažas. St. 
Rita parap. RE 7-9614

APYL. 65 ir KILBOIJRN. Savinin
kas parduoda 5x/2 kamb. (3 mieg.) 
namą. Rūsys. 2 maš. mūr. garažas, 
šoninis įvažiavimas. Gazo šildymas, 
Plytelių virtuvė ir vonia. $29.900. 
Skambint LU 2-3294.
CICERO prie Šv. Antano mokyklos 
savininkas parduoda 2-jų butų (po 
3 mieg.) geram stovy medinį namą. 
1-as aukštas modernizuotas, 2 maš. 
garažas. 652-9297.

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 Chapeil Street
SKUBIAI PARDUODAMAS NA
MAS, geram stovy — 15 kamba
rių, 12 išnuomojami ir 3 sau gy- 

i venti. Kiekvienas kambarys pilnai 
apstatytas visais baldais ir pečiais.
Pajamų mėnesiui $500.00. Priežas
tis pardavimo — žmonai mirus, vie
nam sunku išlaikyti. Skambinkite 
tel. 501-623-0553 iki 9 vai. vakaro.

CICERO-BLVD, MANOR. 5
kamb. mūr. Georgian. Modern. 
virtuvė; kilimai. Skambinkit sa
vininkui tel. TO 3-4606 arba 
969-6622.

5^ kamb. mūro bungalovv, 9 me
tų, be garažo. 62 lr Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 ir Rockwoll. 
$28,000.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public
2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

Didžiulis liuksus 3-jų butų niūras.
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.

llllllllllllllllllllllllllllIlYlIllIlIIIIIIIilHIIIII

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. KE 7-5168
illliililllillllllliiiililiiiilliliiilllilllllllllii'

SIUNTINIAI Į LIETUV#
COSMOS EXPRESS 

MARQCETTE GIFT PARCEL ŠERY. 
2808 89tb St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. TeL WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas

E. lr Y. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

Platinkite “Draugę”.

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

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

Naujas liuksusinis 
12 BUTŲ

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

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
>1. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2283 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. tr roš-

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

Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun
galovv. 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)4 kamb. Ir 3 kamb. angliž 
kam rūsy. 13 metų mūr. prie 71 1. 
Sacramento. Dvigubas mūro garažas. 
$47,900.

5 kamb., 20 metų mūr. bungalov. 
prie 51 ir Pulaski. 2 auto garažas 
$19,600.

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

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

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

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

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

a kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

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

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

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

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

Dvaras Uetuvlškam Lemonte. 2-Jų 
metų, 7 kamb. mūras. Daug žemSs 
paskirta sodui lr alSjoms. Pamaty
kite.

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

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

Lotas 30 p. Marą. Panke $11,000

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

REA L ESTATE
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, I1L Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bonvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimmiiiiiiiiiimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiimii

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

PROGOS —- OPPORTUNITIES

Parduodama taverna su namu.
Biznis seniai įsteigtas ir gerai iš
dirbtas. Savininkai išeina iš biznio. 
2445 W. 71st St. Tel. PR 8/J85fi

VYRAI IR MOTERIS

E,xcellenl Opportunity For

TEACHERS
Special Education Secondary, Girls 
P. E. — Sočiai Studies Secondary. 
Instrumentai — Vocal Elementary. 
Giria P. E. Elementary.
Starting Salary $6,700 - $8,000

Call or wrlte JAMES FOCHT, Supt. 
(200) 024-3105

CENTRAL UNION SCHOOL 
DISTRICT

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

Golf Mill State Bank
IS LOOKING FOR EXPER’D

•TELLERS
Work Close To Home.

5 Day Work Week. 
Excellent Working Conditions.

See or Contact 
MR. KUENSTLER

824-2116

PROGRAMMER
Excellent opportunity for a pro- 

grammer who has a minimum of 
6 months experience vvriting com- 
mercial application programs in 
Fortran on 1130/DOS.

Phone — Mr. Majid 
757-6500 or 568- 6400

CENTURY STEEL CORP.
800 E. Joe Orr Road 

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

MAI- HANTKD MOTERYS

GENERAL OFFICE
Interesting perm’t position in ware- 

house and sales office.
Good Gompany Benefits.

KENNEY MFG. COMPANY 
869-4640 — 273-4640

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui (jokio skalbimo ar 
prosinimo). 1 dieną savaitėj — ket
virtad. ar penktad. Arti 103-čios 
ir IVestem. Tel. BE 8-3768.

SALESWOMEN
Dress & Sportswear Dept. 

Steady FuU Time & Part l'ime 
Mušt Have Evperience 

Cominissions on All Sales 
Enjoy Benefits & Diseount 

Pleasant Surroundings 
Excellent Salary — Profit Sharing 

Call After 12 noon
Wm. A. Levvis

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

79th & Cicero — 585-1020

DRAPERY W0RK-R00M 
HELP

Machine operators and sizers. Full 
time, good pay. Linco! n-Diversey 
Area.

TEL. — 549-0700

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai- 

('.>«• visiems prieinamos

Perskaitę “Draugą", duo

kite n kitiems pasiskaityti.

HELI’ WANTEIi VYRAI

SHIPPING CLERK
WILL TRAIN

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

GOOD STARTING PAY 
PERMANENT 

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

777-7604

B A K E R S
Berneli vvork, steady, union shop. 

Pension and Insurance plan. 
Apply after 2 P.M.

HBINEMANN’S BAKERIH3 
3925 West 43rd Street

EXPEKIENCED VVASHMAN
Good pay. Paid vacation. Union 

benefits, plenty of overtime.
Apply in Person

MORGAN INDUSTRIAL GARMENT 
SERVICE

1030 W. VVrlghtvrood Avenue 
________ CHICAGO. ILLINOIS________

WAREHOUSE MEN
A n £Jųual opportpnity empiover

Ist and 2nd Shift
Immediate opening for full time 

work. Duties will include shipping 
& receiving, order filling and stock 
work. Good starting salary and ex- 
cedlent benefit program.

BAXTER LABORATORIES, 
INC.

6301 Lincoln Avenue 
Morton Grove, llltnois

TEL 965-4700
An Equal opportunity employer

P L A S T I C
CONTAINER
DECORATOR
Need 2 men to handle latest 

eąuipment in New, Modern plant. 
Experienced in bottle decorating 
preferred, būt will teach the right 
men who have some screening ex- 
perience. AU benefits, excellent sal
ary.

Only the serious need apply

Suburban Screen Print
3535 Commercial Avenue
NORTHBROOK, ILLINOIS 

TEL. 498-2210

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

MEN
Will train for light machine shop 
work.

PLASTIC CAPACITORS 
2620 No. Clybourn Avenue 

Tel. — 348-3735
EXPER’D MACHINIST — DAYS 
Mušt have tools. Gen’l work. Clean 
shop. 45 hrs. minimum. Mušt read 
blue prints. Only reliable men.

METAL MASTERS COMPANY 
2601 W. Diversey AR 6-5529

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

HELP W A N T E D — MOTERYS

HELP WANTED
L A D I E S

(AGE IS Nū PROBLEM)

NEEDED IMMEDIATELY

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

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

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

UNIFORMS FURNISHED 
MUSIC VVHILE YOU VVORK

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

POLO
FOOD PRODUCTS CO.

601 E. Algonquin Rd. Schaumburg, Illinois
Mt mile west of Meacham Rd. on Route 62



NUO GIROS IKI PARTIZANŲ 

DAINOS
Reportažas iš Union Pier

Šią vasarą Chicagoje buvo 
plačiai kalbama, kad į Union 
Pier vasarvietes ypač savaitga- 
Uais suplaukia tiek daug žmo
nių, kad jų skaičius sumuša lig
šiolinius rekordus. Iš laikraščių 
pranešimų sužinodavom, kad 
‘‘Gintaro” vasarvietėj kas sa- 
•aitgalj vyksta laužai, literatū

ros vakarai ir kitokios pramo
gos. Visa tai liudijo dinamišką 
gyvybę Michigano ežero pakran 
tėję prisiglaudusiam Union Pier 
vasarviečių miestelyje, kur dau
gumą sudaro lietuviai. Bet kai 
vasaros popiečiais eidamas vi- 
durmiestyje per Chicagos upės 
tiltą ne kartą pamatydavau van 
dens paviršiuje plaukiančias bal 
tus pilviukus išvertusias žuve
les, vis pagalvodavau, kad U- 
nion Pier paežeryje ant kranto 
jų gal masės priverstos...

Baigiasi vasara, kurios ant
roji pusė tokia šilta ir graži, o 
saulutė ritasi vis žemyn ir že
myn. Greit suskambės mokyk
lose skambučiai ir itšųštės sto
vyklos, vilos, paežeriai. Tad a- 
ną sekmadienį, rugpiūčio 24 d., 
nuo V. ir Alg. Karaičių “Gin
taro” vasarvietės kranto gal 
paskutinį kartą šią vasarą teko 
pažvelgti į ramų ir šiltą Michi
gano ežerą, į tą didingą ku
rorto panoramą, kuri per visą 
praėjusią vasarą lietuviams va- 
->rotojams suteikė tiek džiaugs

mo ir, atgaivos.
Buvo ką tik pasibaigusios mi

šios ir “Gintaro” sode ant ežero 
kranto tebestovėjo puslankiu 
išstatyta per šimtas kėdžių ap
link lauko altorėlį. Tad gi Čia 
kiekvieną vasaros sekmadienį 
.tartais šimtas, kartais du, o 
kartais ir iki 300 vasarotojų 
susirenka mišioms nusilenkti pa 
šaulio Tvėrėjui. Ąlg. Karaitis 
pasakojo, kad tą sekmadienį, 
kai į mėnulį leidosi astronautai, 
vasarotojai, atvykę mišių klau
syti, ant altoriaus rado padė
tą televiziją. Visi prie TV apa
rato ir sulaukė tos akimirkos, 
kada laimingi astronautai nusi
leido mėnulyje. Po to buvo at
laikytos padėkos mišios su įdo
miu ir giliu kun. dr. F. Gurecko 
pamokslu.

Ankstyvą pavasarį po “Gin
taro” vasarvietės sodus vaikš
čiojom su kun. dr. J. Kubilium. 
Tada visur sprogo ir veržėsi 
gaivi žaluma ir gyvybė. O šian
dien, vasaros pabaigoje, jau ki
tas vaizdas; toji žaluma sumin
ta, sutrypta, pageltusi, mirties 
agonija dvelkianti. Taip, juk 
čia per visą vasarėlę plakėsi 
šimtų žmonių žingsniai, čia vy
ko baliai, pokalbiai, suėjimai ir 

?y kitokie atostogų priedai. Vasar 
vietė, kaip ir visos kitos, per 
vasarą buvo pilna vasarotojų 
ir visa ta žalioji gyvybė nėra 
užkonservuota kokio rezervato, 
bet kaip tik atverta vasarotojų 
džiaugsmui. O žuvelės paežerė
je jokios nematyti.

Ilgiau išsikalbam su “Ginta
ro” savininku Algiu Karaičių, 
kuris su savo žmona Viktorija 

'įj niekad nepagaili aukos spaudos 
ir kitiems svarbiems lietuvių

reikalams. Algis šia vasara di
džiai patenkintas. Jis ypač di
džiuojasi “Gintare” įvykusiu li
teratūros vakaru, kuriame da
lyvavo pirmaujantieji išeivijos 
poetai K. Bradūnas ir H. Na- 
gys. Tai buvęs kultūrinis įvykis 
iau nebe mėgėjiško, bet aukšto 
meninio lygio. Tokių švenčių A. 
Karaitis būtinai norįs ir ateinan 
čią vasarą, nes juk “Gintaro” 
vasarvietė yra viso Union Pier 
lietuvių centras. Jis galvoja ir 
apie rašytojus ir apie aktorius. 
Mūsų pokalbis sukasi apie akto
rius Stasę ir Joną Kelečius ,a- 
pie akt. L. Barauską, apie hu
moristą dr. S. Aliūną.

— Ar jūs, vyrai, supranta
te, koks sunkus žanras yra hu
moras. Mes nemažai humoro 
girdėjom ir čia prie laužų, bet 
ne vienu atveju jis buvo vul
garus, perdaug šeimyniškas, o 
vaikams net pavojingas, — įsi
terpia į mūsų pokalbį viena po
nia.

Taip, mes suprantam tai. Gal 
ir buvo kur mėgėjų prašauta. 
Bet dr. Aliūnas yra vienas iš to 
žanro talentų.

Algis Karaitis toliau pasako
ja apie laužus kiekvieną savait
galį vykstančius “Gintaro” va
sarvietėje. Tie laužai daugiau
sia žinomo plunksnos vyro Jur
gio Janušaičio tvarinys. Jis juos 
praveda, sudaro programas iki 
400 žmonių siekiantį lietuvių bū 
rį sujungdamas į viena linksmą, 
visus rūpesčius užmiršusią dai
nuojančią šeimą. Prie laužų vis 
atsiranda ir šaunių talkininkų 
su akordeonu rankose ar kito
kių. Iš jų ypač pasižymėjo kun. 
A. Kezys, SJ, “Čiurlionio” an
samblio antrasis dirigentas muz. 
R. Babickas, muz. mokytojas 
V. Gutauskas ir kt. Tie tradi
ciniai laužai ir yra Union Pier 
vasarotojų džiaugsmo šventės.

Tą pavakarį, kai gal pasku
tinį kartą šią vasarą žvelgiau 
į Michigan ežerą ir nuostabiai 
gražią Union Pier panoramą, 
“Gintaro’’ sode, teniso aikštėje 
išsitiesė aukštos, plačios deko
racijos. Ten, iš Chicagos atva
žiavęs, įsitvirtino Alvudo vai
kų teatro padalinys — suau
gusiųjų teatras, atvežęs S. Čiur
lionienės veikalėlį “Kuprotas o- 
želis”. Suvažiavo čia alvudiečiai 
be tradicinės giros ir cepelinų, 
vasarvietės šeimininkų V. ir 
.Alg. Karaičių pakviesti duoti 
spektaklį jų vasarvietėje ir vi
same Union Piere vasarojan
tiems lietuviams.

Spektaklis vyko lauke po di
džiuliais medžiais, panaudojant 
iš visokių surinktų paskirų ga
balų sudurstytas dekorą,cijas, 
vaidintojams naudojant mikro
fonus, o rūpestingiems alvudie- 
čiams parūpinus efektingą ap
švietimą. Spektaklio pažiūrėti 
susirinko apie 150 įvairaus am
žiaus žmonių, jų tarpe nemažai 
ir vaikų.

Prieš pat prasidedant spek
takliui oficialiai buvo pranešta, 
kad vaidinamas S. Čiurlionienės 
“Kuprotas oželis”, maždaug 
prieš pusšimtį parašytas veika-

SVARBUS PRANEŠIMAS

Ketvirtadienį, rugsėjo 4 die
ną, 7:30 vai. vak. Maspetho Lie 
tuvių parapijos salėje, 56tn 
Road, Maspeth, New York, sau 
kiamas visų lietuvių organiza
cijų atstovų pasitarimas dėl 
Molotovo - Ribbentropo pakto 
30-ties metų sukakties proga ren 
giamos prie Jungtinių Tautų 
protesto demonstracijos, kuri 
Batuno iniciatyva įvyks šių me 
tų rugsėjo 20.

Ta pačia proga šio susirinki
mo dalyviai bus plačiau pain
formuota apie Batuno veiklą ir 
ateities planus.

Į šį susirinkimą — pasitari
mą kviečiami visi lietuviai.

Visos lietuvių organizacijos 
yra prašomos 'atkreipti dėmesį 
į šį pranešimą (nes atskirai pa
kvietimų nebus galima pasiųsti 
dėl laiko stokos) ir būtinai at
siųsti savo atstovus į šį svarbų 
pasitarimą.

Kęstutis K. Miklas 
UBA-BATUN vykdomasis pirm.

Komp. Juliaus Gaidelio penkiametė dukraitė iš Australijos dainuoja 
prie mikrofono Alvudo kultūriniam šeštadienyje. Jai talkina šio 
skyriaus redaktorius. Nuotr. M. Nagio

las. Tad gi ir laukėm, kad sce 
noje atsispindės anų metų nuo- 
taikoą, įvaizdžiai, aplinka. Bet 
didžiam nustebimui spektaklis, 
iš karto padvelkęs misterijos 
dvasia ir vaizdu prasidėjo par
tizanų dainomis, kurios užtruko 
apie 10 minučių. Savo vietoje 
ir paskirtyje tai būtų labai ma
loni ir daug ką primenanti mis
terijos da’is. Be ką tai bendro 

'turi su S. Čiurlionienės veikalu?
Kai veikalo slinktis sugrįžo į 

originalius autorės rėmus, vy
resnioji karta, nusikėlusi į toli
mą praeitį, ‘Kuprotą oželį žiū
rėjo su įdomumu, kitiems, gyve
nantiems su šių dienu moderniu 
teatru, "Kuproto oželio” pasta
tymas atrodė tik kaip istorinė 
tragikomedija. Bet lieka fak
tas, kad Alvudas, šiuo spektak
liu užėmęs būrį vasarotojų, at
liko ir pozityvų darbą. O vai
dintojų, alvudiečių ir jų talki
ninkų pasišventimas pasiruo
šiant spektakliui, taip toli su- 
vežant dekoracijas, ypač paruo
šiant tokį efektingą apšvietimą 
'ir kitus sceninius bei techniki
nius niuansus, yra pavyzdys 
mūsų didesniems ir brandes- 
niems vienetams, ką padaro su
siklausymas ir jų visų bendra 
talka. Linkėtina, kad alvudiečiai 
ateityje stipriau pajustų tą taš
ką, kur prasideda tikrojo meno 
riba.

Žiūrint “Kuprotą oželį.” neto
liese sėdėjom su sol. Vanda 
Stankierie, buv. Panavaite, ku
rios eilėraštį, 1943 m. paskelb
tą Lietuvoje leistam “Karyje”, 
partizanai panaudojo savo dai
nai. Ta daina buvo padainuota 
ir “Kuproto oželio” prologe. Ji 
graži, jaudinanti, tik jos žodžiai 
dažnai vis iškraipomi. Ta proga 
istorinei tiesai iš autorės lūpų 
užrašiau žodžius, kokie jie bu
vo originale autorės sukurti:

Aš verkiau parimus tarpvartėj 
/darželio,

Kai paspaudęs ranką tyliai išė- 
/jai,

Ašaroms sidabro verkė rūtos 
/žalios,

Verkė ūkanose skęsdami laukai.

Kas paklaus, kodėl tau ašaros 
/taip rieda,

Kai Donna Biiyeu pasibaigus uraganui “Gamille” s ugrjžo į savo namus Gulfport, Miss., ją pasitiko sugr 
i&ūtiėji namai ir daug išgąsčio patyręs šuo.

DRAUGAS, penktadienis, 196W mč rugpiūčio 29 d.

si Sezono parengimus užbaigti 
taip, kad visi dlair spėtų į “Drau 
paremti dienraštį, kuris šiemet 
švenčia savo 60 metų amžiaus 
sukaktį. B. Brazdžionis.

— Kur nėra pagundų, negali 
oūti ir dorybių. — Wni. Prescott

— Tas ne vyras, kuris negali 
atsispirti pagundai.

— Horace Mann

Brangiai klasės draugei

MARYTEI MILVYDIENEI,
jos mylimai mamytei

A/1 A. MARIJAI PŠEMENECKIENEI mirus
Davose, Šveicarijoje, nuoširdžiausiai užjaučiame ir, 
kartu liūdėdamos, dalinamės skausmu.

Kėdainių gimnaziją baigusios čikagiškės:
MELANIJA JANKEVICIŪTE-MASKOLIONIENE 
STASE SEMENIENE

MOSU KOLONIJOSE
Union Pier, Mich.

NEOLITUANŲ STOVYKLA 
KUPROTAIS OŽELIS IR

DRAUGO GEGUŽINĖ

Labai gerai, kad mūsų jauni
mo organizacijos ruošia, sto
vyklas. Rugp. 23 d. Amibotų va
sarvietėje Pottawattamie, prie 
Benton Harbor, Mich., prie Mi- 
chigano ežero prasidėjo korp. 
“Neo-Lithuania” vasaros sto
vykla.

(Pirmąją dieną suruoštas sto-! 
vylklautojų ir svečių susipažini-| 
mo vakaras, kurį pravedė Alg. 
Modestavičius, vėliau su akorde- r 
onu linksminęs stovyklautojus ■ 
ir svečius. ISItovyklon suplaukė 
neolituanai iš įvairių vietovių: 
Bostono, Provideneo, Detroito, 
bet daugiausia iš Chicagos. Iš
dalintas stovykliniu laikraštėlio 
“Naktibaldos” 1 Nr.

Stovyklos vadovu pakviestas 
fil. M. A. Šimkus. Jis sveikino 
stovyklaujančius, prašydamas 
jaukiai jaustis ir (būti vienos 
šeimos nariais. Rabino vadovau 
tis tradicinės dainės' žodžiais: 
“Draugais esam, draugais bū
sim, draugais amžiams palik
sim.”

Skambias lietuviškas dainas 
pravedė R. Panavas. Stovyklos 
administratorius Kasakaitis, 
pik. Naujokas, Maukus supažin
dino su korporacijos veikla, tiks 
lais ir stovykline tvarka.

Stovykloje vyksta pamaldos,

paskaitos, išeinama tam tikra 
programa, hš ryto pakeliamos 
vėliavos, vakare nuleidžiamos.' 
Rugp. 30 d. bus stovyklos pa
baigtuvės su įdomia, sudėtinga j 
ir turtinga programa.

— - Rugp. 24 d. čikagiškis! 
Alvudas Gintaro, vasarvietėj, I 
Union Piere, pastatė S. Čiurlio
nienės komišką vaidinimą — ope 
tėtę “Kuprotą Oželį”. Vaidino 
aktoriai A. Brinką, A. Kirvai- 
tytė, S. Kibėnaitė ir kt. Daug 
dirbo Kiburas, dr. J. Adomavi
čius. Vaidinimas paliko gerą. į- 
spūdį ir daugiau kaip šimtinė 
žiūrovų yra dėkingi vaidinimo 
iniciatoriams bei aktoriams.

— Rugp. 30 d. Union Piero 
liet. namų savininkai rengia pa
skutinį šio sezono linksmava- 
karį su dainomis ir šokiais. 
Vin. 30 bus paskutinės pamal
dos liet. katalikams. Ruošiama-

Kas man ramint rūtą padėkdiev 
/sakys,

Kas akis manąsias atras lino 
/žiede,

Kas, o kas, o kas gi, neramu 
. /širdy.

Kada mūs žemelė bus nuo krau-1 
/jo soti

Ir kada sugrįši tu su žirgeliu, 
Atnešiu vandens tau moliinam

/ąsoty,
Duosiu nusišluostyti rąnkšluos- 

/čiu dailiu...

VI. Rmjs.

<,;• į.;.,, ' /
A. A.

EMILIJA ANDRUŠKA
SKABETKYTfi

Daugeli metu gyv. West Pull- 
ntan apylinkėje.

Mirė rugp. 27 d., 1969, 11:40 
vai. vak., sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Viekšnių parapijos.

Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Sophie Pasco, žentas 
Alex, sūnus John Andruška, 
Jr., marti Leoną, 3 anūkai: 
Alan Pasco, John Michael, ir 
Thomas PhiMllp Andruška, se
suo Petronėlė Žirnikus, su šei
ma tr kiti giminės, draugai ir 
pažjstami. Uetuvoje liko se
suo. Velionė buvo našlė miru
sio Jono, motina mirusios Ju
lytės ir senelė mirusios Bar
bara Andruškaitės,

Priklausė Tretininkų, Maldos 
Apaštalavimo, ir Bv. Kazimiero 
Sės. rėmėju draugijoms.

Kūnas pašarvotas Leonard 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avenue,

Laidotuvės jvyks šeštad., 
rugp. 30 d. iš koplyčios 9:45 
vai. ryto bus atlydėta i Š. Š. 
Petro tr Povilo parapijos baž
nyčią, kuridje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta i Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuiliūdę: Duktė, sūnus, žen
tas, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Leo
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

Mylimai motinai
A. + A.

ANTANINAI STANKEVIČIENEI 
mirus, jos dukrai ALDONAI PAUKŠTELIENEI ir jos 
šeimai nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Julius, Paulina ir Mindaugas Mačiuliai

ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9538 

lilIlflIlIlIlIlIlIimilllllllllllIIIHIIIIIimilll

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GP.L1NY6IA 
2443 W. OSrd Street, Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

SKBJLBBaras “Draugei”.

A. f A. DR. ADOMUI LASKAUSKUI 
mirus, sūnui KĘSTUČIUI, jo šeimai ir giminėms nuo
širdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Juozas, Konstancija ir
Gintautas Rapšiai

Rimvydas ir Vida Rapšiai 
su šeima

Vidmantas ir Ona Rapšiai 
su šeima

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAi HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

fi« 
I s S

I KURTĖMIS 
5 $
$

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
KR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Daliausias Paminklams Planų 

P**Irinkimas Visame Mieste.
Telet — CEdarcrest 3 - 6335

V ienas blokas nno kapinių.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LAOKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. RĖpublic 7-1213
2314 W. 23rd Place Tel. VIrginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted itreet Tel. YArda 7-1911

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

4348 S. čalifornia Avė. Tel. LAfayette 8-3572
VASAITIS - BUTKUS

1446 S. 50th Atfc, Cicero, III. Tei. OL 2-1003
ANTANAS M. PHILLIPS

3307 S. Litnaaiea Avė. Tel. YArdfl 7-3401



DRAUGAS, penktadienis, 1669 mč rugpiūčio 20 d.8

X Dr. J. K. Valiūnas, Vyriau 
šio Lietuvos išlaisvinimo komi
teto pirmininkas, šiuo metu lan. 
(kosi Europoje ir mėgina įvai
riuose kraštuose suaktyvinti 
Lietuvos laisvės bylos klausi
mą. Šiuo metu jis yra Briusely
je, Belgijos sostinėje. Iš ten at
siuntė sveikinimus ir Dr augo 
redakcijai, šiomis dienomis dr. 
J. K. Valiūnas grįš iš Europos 
į JAV.

x Jonas šimutis, JAV karo 
aviacijos pulkininkas, perkeltas 
į kitą aviacijos bazę. Pastaruo
sius trejus metus jis ėjo atsa
kingas pareigas Hamilton, Cal., 
bazėj. Pakeliui į naują vietą 
pulikinintkas su šeima ibuvo su
stojęs pas savo tėvus Angelę 
ir Leonardą Simučius Park Fo
rest, BĮ., ir savo žmonos gimi
nes East Chicaigo, Ind.

X Solistė Roma Mastienė, ži
noma čikagiškė dainininkė, 
vyksta į Kaliforniją, kur rug
sėjo 6 d. koncertuos, išpildyda
ma lietuvių kompozitorių ir pa
saulinės muzikos kūrinius. Kon
certą ruošia vietos Lietuvių ben
druomenė.

X Kazys Karuža ir Liudas 
Balvočius, seni lietuviškos spau
dos darbuotojai ir visuomenės 
veikėjai, iš Los Angeles į Chi
cagą atvyko automobiliu. Ke
lionė, sakosi, buvusi įdomi, nors 
ir kiek varginga. Chicagoje lan
ko savo pažįstamus; buvo ir į 
“įDraugą” užsukę, kur aplankė 
savo kolegas.

X Frank ir Zita Kasparai, 
mokytojos muzikės Zitos Ma
rijos Simutienės tėvai, gyveną 
3551 W. 98 g., Evergreen Park,
III., š. m. rugpiūčio 24 d. mi
nėjo sutuoktuvių auksinį jubi
liejų. Jubiliejinė, puota buvo 
Midlothian klube (Country 
Club). Dalyvavo apie 80 jubi
liatų giminių ir artimesnių drau
gų. Jų tarpe ir Milvvaukee ar
kivyskupas William Cousins, ar
timas Kasparų šeimos draugas. 
Jis pasakė, ir pagrindinį sveiki
nimo žodį, palaimindamas jubi
liatus ir visus dalyvius. Puotą 
suruošė jubiliatų dukterys — 
Zita, dr. Leonardo Šimučio žmo 
na ir Betty, pulk. Bill Walsh 
žmona.

X Pianistė Julija Rajauskai-
tė yra jau plačiai pagarsėjusi 
su savo koncertais, ne tik lietu
vių, bet ir amerikiečių tarpe ry
tinėse Amerikos valstijose. Jos 
rečitalis, kurį rengia L. M. Klu
bų Federacijos Ch. klubas į- 
vyiks rugsėjo 20 d. Jaunimo 
centre. Tai bus pirmas šios .me
nininkės pasirodymas Chicagos 
visuomenei ir meno mėgėjų Įau 
kiama su dideliu susidomėjimu.

X Paskutinis šią vasarą Al
vudo kultūrinis vakarojimas 
Marąuette Panke bus šį šešta
dienį, rugpiūčio 30 d. nuo 4 v. 
p.p. Visi kviečiami.

X Dr. Ilona Gražytė, Kostas 
Ostrauskas ir Liūtas Mockūnas 
dalyvaus simpoziume tema 
*‘Avangardizmas ir provincializ
mas sovietinės Lietuvos litera
tūroje”. Simpoziumas ibus San
taros - Šviesos federacijos vi
suotinio suvažiavimo metu. Jis 
vyks rugsėjo 3—7 d. Tabor Far- 
moje, Sodus, Mich. (pr.)

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

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

(Bk.)

X Irena Kriąučeliūnienė, A. L.
Montessori draugijos pirminin
kė, kalbės Margučio radijo pro
gramoje penktadienį, rugp. 29 
d., vaikų namelius liečiančiais 
klausimais.

X Akademikai skautai - skau
tės stovyklauja Rako stovykla
vietėje, prie Custer, Mich., kur 
yra patogiai įsikūrė. Jie kviečia 
Darbo dienos savaitgalį juos ap
lankyti. Ypač kviečia jaunimą, 
skautus,-es, vadovus, tėvus ir 
kitus skautų organizacijos bi
čiulius.

x .Seselė M. Helen buvo par
važiavusi atostogų pas motinė
lę, žinomą veikėją Helen Šir- 
vinė'.tienę, kuri yra dosni gerų 
darbų rėmėja.

x Clara Petkus, kun. Leo 
Petkaus sesutė, buvo sunkiai su
sižeidusi ranką; dabar jau 
sveiksta. Clara Petkus ir jos 

| mamytė 13.. Petkienė yra dosnios 
, rėmėjos daugelio gerų darbų, 
taip pat yra ilgametės “Drau
go” skaitytojos.

x Leokadija Matulevičienė, 
pflačiai žinoma parengimų šei
mininkė ir skanių lietuviškų vai 
gių gaminimo specialistė, drau
ge su talkininkėmis nuoširdžiai 
daro visiką, kad “Draugo” gegu
žinės svečiai būtų skaniai ir so
čiai pavaišinti.

X Roselando lituanistinė mo
kykla mokslo metus pradeda 
rugsėjo 6 d., šėštadienį, Rose- 
llande. Metrinių registracija ir 
pamokas tą dieną pradedama 
9 v. r. ir baigiama 1 v. p.p. Mo
kykloje veikia 8 pradžios mo
kyklos skyriai. MokyMos rei
kalais rūpinasi bei informacijas 
teikia tėvų komiteto pirm. dr. 
Pr. Sutkus, telef. SY 8-3733, LB 
Roselando apylinkės pirm. Br. 
Macevičius, tėlef. PU 5-3605 ir 
mokyklos vedėja mok. M. Pete- 
raitienė, telef. LU 5-7933. Pra
šoma vietos ir apylinkėje gyvę- 
nančius lietuvius savo vaiku
čius atvežti į Roselando litua
nistinę mokyklą.

X Aktorė Zita Visockienė
praves vaikų literatūros popie
tę “Eglutės” talkos ruošiamame 
parengime spalio 12 dieną, Jau
nimo centre. Šios aktorės ir mo
kytojos sugebėjimai mūsų vi
suomenei gerai pažįstami. Ji in
terpretuos vaikų rašytojo J. Mi- 
nelgos kūrybą.

X Beverly ir Jonas Paukščiai 
susilankė dukrelės. Dabar Paukš 
čiai augina dvi dukreles ir sūnų. 
—Lillian ir Jonas Paukščiai džiau 
giasi nauja anūkėle. O veikėja 
Marija PaUkštienė džiaugiasi 
nauja proanūke.

X Prof. dr. Rimas Vaišnys,
dėstąs Yalle Universitete, skai
tys paskaitą tema “Gyvybės 
evoliucija” Santaros - šviesos 
Federacijos suvažiavime. Dr. 
Vaišnys yra vienas vadovaujan
čiųjų ekspertų evoliucijos sri
tyje jaunųjų Amerikos moksli
ninkų tairpe ir joje ruošia nau
ją mokslinį veikalą. Jo pažiūros 
apie žmogaus civilizacijos pra
džią ir ateitį dėl savo pesimiz
mo yra sukėlę nemažai kontro
versijos. (pr.)

X Jaunučio Puodžiūno baleto 
studija rudens sezoną pradės 
rugsėjo 4 d., ketv. Naujus mo
kinius kviečiame registruoti tel.
778-7182 arba baleto studijoje 
— 2656 W. 71 St. (sk.)

“Gintaro” baliaus metu įteikiant dvi 500 dol. stipendijas atsižymėju
sioms lietuvaitėms. Iš k. į deš.: Dana Paukštytė, baigusi Marijos aukš
tesniąją mokyklą .dalyvavusi ‘'Rūtos” ir sporto rateliuose, nuo šio ru
dens studijuos Illinois universitete, Chicagoje, muzikos teoriją ir meną; 
Patricia Roman, kuri taip pat baigė Marijos aukšt. mokyklą, priklausy
dama matematikos ir sporto klubams, o nuo šio rudens stud.juos Lo- 
yclos universitete, gailestingųjų seserų mokslą. Stipendijas jte.kia Lie
tuvių Moterų klubo pirm. Mrs. C. Austin ir “Gintaro” bal.aus pirm. 
Mrs. C. Oksas.

IS ARTI iR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Rūta Lee - Kilmonytė, ži
noma lietuvaitė kino artistė, 
neseniai sėkmingai vaidino prie 
Clevelando esančiame vasaros 
teatre Canal Fulton, atlikdama 
žymiausi vaidmenį veikale "Ma
ine”. Jos artistinius gabumus 
puikiai įvertino Clevelando ir 
Akrono laikraščiai. Iš Olevėlan- 
do nuvykę lietuviai ją sutiko 
pertraukos metu ir galėjo malo
niai pasikalbėti. Atlikusi parei 
gą, artistė išskrido į Bostoną, 
vėliau vyks į kitas JAV vietas.

— Lithuanian Viliage ben
drovė Clevelande savo naujais 
direktoriais išsirinko Zenoną 
Dučmaną, J. Švarcą, dr. Ed. 
Lenikausiką ir L. Staškūną.

— Albertas Meilus, Clevelan- 
dietis, paskirtas technikiniu di
rektorium Wariren Refining and 
Chemical bendrovės.

x Stefanija Jonutienė, Ele
na fipačkauskienė ir Aldona Šo- 
beckienė, “Draugo” tarnautojos, 
įsijungė į “Draugo” gegužinės 
— pikniko ruošėjų — talkininkų 
eiles. Jos visos pasižadėjo dirb
ti prie kasos.

x J. Bagdonas, V. Kasniū
nas, J. Kučėnas, R. Vedegys 
kalbės Lituanus žurnalo reika
lais per Lietuvių radijo foru
mą rugpiūčio 30 d., šeštadienį, 
nuo 8 iki 9 v. v.

X “Ramutis ir Varlė” — akt. 
Alfo Brinkos radijui pritaikytą 
S. Riėšučio apysaką perduos 
Alvudo Vaikų Teatras 84 mė
nesinėj radijo valandėlėj Darbo 
dieną, rugsėjo 1 d., 7 v. v. So
phie Barčus Radijo Šeimos va
landoj. Dalyvauja: dvylikmetis 
Antanas Kivėnas ir jo sesutė 
Eleonora, jiedviem talkina Jonė 
Bružienė, Anelė Kirvaitytė ir 
pats režisierius.

X Marąuette Parko lituanis
tinės mokyklos mokinių regis
tracija vyks švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje, rugsė
jo 3 ir 4 d. d. Ta pačia proga 
prašoma užsimokėti už moky
mą ir įsigyti knygas.

X Sophia Mickunienė grįžo 
iš ligoninės ir sveiksta namuo
se, linkime veikėjai geros ir 
stiprios sveikatos.

Am. Liet. Montessori Vaikų nameliuose, 2743 W. 69tn St., vaikai sa
vanoriškai padeda vienas kitam. Nuotr. VI. Juknevičiaus

i __ Lietuvos vyčių 56 seimas, 
įvykęs rugpiūčio 22-24 dienomis 
Newarke, N. J., priėmė rezoliu- 

i ciją, kuria pasisako, kad remia 
Batūną ir jo daromas pastan
gas iškelti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos nepriklausomybės 
klausimą Jungtinėse Tautose. 
Taipgi remia ir Batono organi
zuojamą dėl Molotovo - Ribben- 
tropo pakto protesto demons
traciją, kuri įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 20 prie Jungtinių Tau
tų būstinės New Yorke.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Tauragėje pramonė plečia

ma. Pramonės mazgas statomas 
tarp geležinkelio linijos ir Ber
žės upelio. Veikia keramikos ga
mykla, skaičiavimo mašinų maz
gų gamykla; plečiamas mėsos 
(buv. “Maisto”) fabrikas.

— Prof. Povilas įSnarskis, Lie
tuvos floroj žinovas, atšventė 
savo 80 mėtų gimimo sukaktį. 
Jis parašęs daugybę mokslo dar
bų. Iš jų labiausia vertinamas 
“Vadovas Lietuvos augalams pa
žinti”, kuriame jis aprašo 414 
augalų rūšių ir pateikia 112 au
galų išdėstymo žemėlapių.

— Klaipėdoje šiuo metu veikia 
7Q komunistų agitatorių — poli- 
trukų grupių. Komunistų parti
jos propagandos ir agitacijos 
skyriaus viršininku yra V. Beri- 
ozovas.

— Mokytoja Elena Baronienė
mirė Vilniuje po sunkios ligos, 
sulaukusi 76 m. amžiaus. Mo
kytojavo Rygoje, Medenuodėje, 
Ukmergėje, Kaune, Panevėžyje 
ir kitur. Buvo parašiusi porą 
vadovėlių.

— VI. Dudinas, okup. Lietu
vos lengvaatletas, sparto varžy
bose Kijeve 3000 metrų kliūtinį 
įveikė per 8 min. ir 22,2 sekun
des, tuo pastatydamas naują pa
saulio rekordą. Prieš jį aukš
čiausia pasekmė priklausė suo
miui J. Kuchai, dabar Dudino 
pagerinta net 2 sekundėmis. Ki
tą pasaulinį rekordą buvo iš
kovojusi kaunietė B. Kalėdienė, 
1958 m. numetusi ietį 57 m. 
49 cm.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
ŠVĖKŠNIŠKIS - 'SVEČIAS IŠ 

VOKIETIJOS
Į Švėkšnos gimnazijos sukak

tuvinį minėjimą rugpiūčio 28 d. 
atvyko kun. Juozas Burzdžius 
iš Vokietijos. IStvečras, lydimas 
savo buvusios direktorės Alici
jos Rūgytės ir pusbrolio stud. 
Petro Burzdžiaus, rugpiūčio 27 
d. apsilankė Dhaugo redakcijo
je susipažinti su lietuviškos 
spaudos darbais. Ta proga buvo 
daugiau patirta ir apie svečią 
iš Vokietijos.

Kun. J. Burzdžius baigė 1944 
m. Švėkšnos gimnaziją ir įsto
jo į Telšių kunigų seminariją. 
Bet, artinantis bolševikams, pa 
sitraukė į Vokietiją ir čia stu
dijavo Eiohstaetto kunigų se
minarijoje. Kunigu buvo įšven
tintas 1950 m. Eichstaette, Vo
kietijoje. Po to ketverius metus

Kun Juozas Burzdžius, syečias iš Vokietijos, su savo buvusia mokyto
ja ir direktore Alicija Rūgyte.

CHICAGOS ŽINIOS
TEMPIA AUTOMAŠINAS Į 

LAUŽĄ
Pernai Chicagos gatvėse pa

likta apie 70,000 automašinų, 
kurias miesto sanitarijos de
partamentas nutempė į laužą. 
Šįmet irgi varomas panašus va
lymo darbas. Automašinos nu
tempiamos į laužininkų kompa
niją, 3153 So. California, kuri 
miestui už kiekvieną sumoka 
apie $6.
PAVOGĖ METALO KROVINĮ

Iš Central Wisconsin Trans
porto kompanijos kiemo, 4950 
W. 55 st., pavogtas sunkveži
mis. Jame buvo 7 tonų žalva
rio, bronzos ir vario 'krovinys, 
kurio vertė siekė daugiau 
$25,000.

Paremkime lietuviška spauda
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 palbendrauti. 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 skirta kad ir mažą auką lietuviškos spaudos reikalams.

studijavo Šveicarijos Friburgo 
universitete psichologiją, etno
logiją ir dalinai mediciną. 1954 
m. grįžo į Vokietiją ir Eichstaet 
to vyskupo buvo paskirtas į 
Feucht prie Nuernbergo kape
lionu. 1963 m. sausio 1 d. Ibuvo 
paskirtas klebonu į Pavelsbach 
prie Nuernbergo, kur ir dabar 
tebedirba vokiečių pastoracijoje.

Pakviestas į Švėkšnos gimna
zijos minėjimą, kun. Burzdžius 
pasiryžo atvykti į JAV susitikti 
su savo buvusiais mokytojais, 
draugais ir švėkšniškiais. Sve
čias jau susipažino su lietuvių 
veikla ir džiaugėsi lietuvių dar
bais šiame krašte. Paklaustas 
apie kunigų veiklą Vokietijoje, 
jis aiškino, kad ten yra apie 20 
lietuvių 'kunigų, kurių dauguma 
dirba lietuvių sielovadoje, tik 
du ar trys darbuojasi vokiečių

KALBA ŠEŠIOMIS KALBOMIS
Prie Chicagos S)kyway tilto in 

formacijos štabo dirba Ludvvik 
Korbinski, ikiaibąs angliškai, is
paniškai, vokiškai, rusiškai, len 
kišai ir lietuviškai.

IŠTEKA UŽ PREZIDENTO 
SŪNAUS

Chicago Tribūne pranešimu, 
Irena Bsinoris, dulktė dr. ir po
nios Bruno Beinorių ilš Wood 
Dale, rūgs. 7 d. išteka už Iowa 
universiteto prezidento sūnaus, 
dr. Tomo Bovven.

DAKTARAIS ATSISTATYDINO

Chicagos miesto sveikatingu
mo komisionierius dr. Morgan 
O’Conneil atsistatydina iš tų pa-

tarpe. Lietuviai Vokietijoje la
bai išsisklaidę, taigi ir pastora
cija nėra lengva, bet kunigai 
deda pastangas lietuvius apjung 
ti ir kiek galima juos aplanl ty
ti.

Svečias Chicagoje pabus dar 
ir po šventės. Pažadėjo aplan
kyti taip pat ir Draugo gegu
žinę. ITa proga jis sveikina šio 
krašto lietuvius, ypač savo pa
žįstamus. Ps.

SUGRĮŽO POETE 
G. BARKAUSKIENE

Poetė Gražina Tulauskaitė - 
Babrauskienė iš rytų ir vakarų 
kelionių neseniai grįžo į Cicero 
labai kūrybingai nusiteikusi. 
Pusantro mėn. ji viešėjo Cali
fomijoje, Los Angeįes, kur ją, 
buvo išsikvietę atsigauti jos ar
timieji giminės Ona ir Vacy*, 
Mikuckiai. Ten “Lietuvių Die
nos” buvo jai surengusios jos 
“Vakarių Bangų” (neseniai jų 
išleistos knygos) iškilmingą pri
statymą. Lankydama mielus 
draugus ir įdomias apylinkes, 
poetė gėrėjosi gražia gamta ir 
džiaugėsi artimųjų nuoširdumu. 
Grįžusi iš Califorai jos, savo se
sers Danutės ir Kęstučio Švelnių 
buvo iškviesta į Ansoniją, Con- 
neetiout vasaroti. (Siu jais aplan
kė Marianapolį, Putnamo sese
lių vienuolyną ir naujuosius se
nelių namus, Kennebunkporto 
pranciškonų vienuolyną ir vasar 
vietę, Kanadoje ir New Yorke 
gimines jr bičiulius. Vieną sa
vaitę praleido Old Lime Beach 
vasarvietėje, prie Atlanto įlan
kos, kur atgi jo seni mūsų pa
jūrio prisiminimai. ,

reigų pradedant spalio 1 d. Jo 
metinė alga buvo $27,500. M 
ro Richard Daley paskirta 27 

narių komisija tikrina kandida
tų sąrašą ir netrukus ibus pa
skelbtas naujas sveikatos direk 
torius. r,
UNIVERSITETO ŠIMTMETIS

Chicagos Lojolos universite
tas iškilmingu banketu spalio 
1 d. Pick - Congress viešbutyje 
pradės minėti universiteto šimt
metinę sukaktį. Minėjimai užsi
tęs iki 1970 m. rudens.

PATVIRTINO BIUDŽETĄ
Gary miesto taryba priėmė 

rekordinį fislkaliniems 1970 me
tams biudžetą $17,900,000 su
moje. Jame numatyta algos 70 
naujų policininkų ir 23 nau
joms policijos automašinoms.

— Jei nebūtų blogio mumyse, 
nebūtų pagundų išorėje.

— F. Cravvford


